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Maldos už Rusiją
V. Krėvei atvykus
BALF paramos reikšmė
Ne visus suskaito
Tušti spėliojimai
Kartūs juokai

Gegužės 1 d. yra maldos 
diena už Rusiją, už Rusijos 
atsivertimą, už laisvę milijo
nams žmonių.

Šią maldos dieną rengia 
Christoforiečių organizacija. 
Pamaldos bus visoje šalyje, 
katedrose ir paprastose baž
nyčiose, puošniose koplyčiose 
ir kukliose koplytėlėse.

Gegužės 1 d. pradedamos 
ir Marijos mėnuo. Tai gra
žiausias metų mėnuo, ir štai 
tikintieji kviečiami pirmąją 
jo dieną siųsti savo maldas 
pas Aukščiausiąjį už Rusiją.

Tikintieji lietuviai gali 
tikrai pamaldumu pakelti sa
vo širdis prie Aukščiausiojo 
tą dieną. Jei Rusija atsivers
tų, jei jos valstybės vairas 
patektų į tikinčių žmonių 
rankas, lietuvių tautos iš
laisvinimas tuojau įvyktų. 
Melsdamies už Rusijos atsi
vertimą, tuo pačiu maldauja
me Dievo laisvės ir nepri
klausomybės Lietuvai.

Balandžio 18 d. į Amerikos 
krantus išlipo prof. Vincas 
Krėvė - Mickevičius. Apsigy
veno jis su žmona Philadel- 
phijoje, kur yra pakviestas 
būti Pennsylvanijos univer
siteto profesūros nariu.

Lietuvių literatūroje V. 
Krėvės vardas yra įrašytas 
gražiausiomis ir, galima sa
kyti, neišdildomis raidėmis. 
Tai vienas stipriausių kūrė
jų. Apie stambų jo veikalą, 
“Šarūną”, šioje “Amerikos” 
laidoje malonūs skaitytojai, 
ras platų A. Vaičiulaičio 
straipsnį. Iš jo galima papil
dyti savo vaizdą apie V. Krė- 

los yra įvairių nuomonių. 
Mums čia svarbu pažymėti, 
kad prof. V. Krėvė išliko iš
tikimas lietuvių tautos ir ne
priklausomos Lietuvos sū
nus.

Sveikindami įžymųjį rašy
toją, linkime jam pasisekimo 
šioje šalyje ir dar daug kū
rybinės jėgos.

Teko kalbėtis su kun. prof. 
M. Ražaičiu, ką tik atvyku
siu iš Vokietijos. Daugeliui 
lietuvių amerikiečių jis ge
rai pažįstamas iš 1936-37 m., 
kai profesorius čia lankėsi.

Vokietijoj, amerikiečių zo
noje, prof. Ražaitis buvo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus į- 
galiotiniu. Kurį laiką ėjo ir 
BALF įgaliotinio pareigas. 
Kalbėdamas su juo, nęgali 
nesusižavėti puikiu lietuvių 
tremtinių susiorganizavimu, 
jų darbštumu ir sumanumu.

Prof. Ražaitis įspūdingai 
kalba apie BALF paramą ir 
jos reikšmę.

— Jūs negalite suprasti, 
kaip sustiprinot lietuvių vai
kučių atsparumą žuvies tau
kų siuntomis! Jūs negalite į- 
sivaizduoti tėvų džiaugsmo, 
kai visi vaikučiai gavo BALF 
nupirktus ir atsiųstus nau
jutėlius batukus. O ką kalbė
ti apie keliolika šimtų stu
dentų, kurie lanko universi
tetus tik BALF paramos dė
ka!— kalbėjo prof. M. Ra
žaitis.

Komunistinis Slovakijos 
teismas pasmerkė mirčiai 
kunigą Tiso, buvusį autono
minės Slovakijos ministerį 
pirmininką, vėliau preziden
tą. Mirties bausmę Čekoslo
vakijos prezidentas Beneš 
galėjo pakeisti ilgamečiu ka
lėjimu. Bet jis to nepadarė. 
Kun. Tiso buvo pakartas ba
landžio 18 d.

Kun. Tiso slovakams buvo 
didelis patriotas, siekęs ne- 

. priklausomos Slovakijos. Jis 
yra buvęs ir Čekoslovakijos 
vyriausybėje. Tiesa, jis tapo 
Slovakijos prezidentu na-

MASKVOS KONFERENCIJA BAIGIASI Lėktuvo Nelaime

Maskva. — Balandžio 22 
dieną užsienio reikalų konfe
rencija buvo susirinkusi 
dviem slaptiems posėdžiams 
vien tik taikos sutarčiai su 
Austrija svarstyti. Bet po to 
nebuvo jokio pranešimo apie 
jų padarinius.

Austrijos sutarčiai suda
ryti didžiausia kliūtimi yra 
Rusijos noras ir reikalavi
mas tokių dalykų, kurie Aus
triją padarytų lėline valsty
be, Rusijos verge. Molotovas

JUNGTINĖS EUROPOS VALSTYBĖS
Jungtinių Europos valsty

bių idėja nėra nauja. Di
džiausiu jos skleidėju nuo se
no yra Richard Coudenhove- 
Kalergi, kuris jau po ano ka
ro siūlė Europoj steigti jung
tines valstybes. Panašias 
mintis daug seniau kėlė 
prancūzų rašytojas Victor 
Hugo, vokiečių filosofas Kan
tas ’ ir vėlybesni politikai, 
prancūzas Briand, vokietis 
Stresemannas.

Paskutinis karas jau įtiki
no daugumą abejojančių. Šių 
dienų politikai, kaip Chur- 
chillis, Attlee, Auriol (Pran
cūzijos prezidentas) ir tur
būt prez. Trumanas jau karš
tai remia jungtinių Europos 
valstybių idėją.

ciams užėmus Čekoslovakiją, 
bet daug nacių bendradarbių 
šiandie laikomi labai šlovin
gais.

Didesni koloborantai, nei

Rumunijoj, Bulgarijoj, Veng
rijoj. Bet jų niekas nekaria. 
Mat, jie laiku suskubo pusti 
Stalino dūdą.

O ką bekalbėti apie buvu
sį didžiausią Hitlerio bendra
darbį, patį Staliną.

Šiandien daug spėliojama, 
kaip elgtųsi Rusijos atžvil
giu Roosevelt, jei dabar jis 
būtų gyvas. Pradedama nuro
dinėti įvairius šaltinius, ku
rie paliudytų, kad Roosevelt 
prieš pat savo mirtį buvo vi
siškai apsivylęs savo politi
ka su Stalinu.

Valstybės Departamentas 
yra raginamas paskelbti visą 
Roosevelto susirašinėjimą su 
Churchilliu ir Stalinu. Esą, 
paskutinių mėnesių susiraši
nėjimai pasižymį dideliu 
griežtumu. Roosevelt keliuo
se'laiškuose labai skundęsis 
Stalino sulaužytais ir laužo
mais pažadais.

Kai kurie apžvalgininkai 
net drįsta tvirtinti, kad Roo
sevelt šiandie laikytųsi daug 
griežtesnės politikos, nei 
Truman ir Marshall.

Visa tai įdomi spėliojimo 
medžiaga, bet juk ji neatitai
sys tų didžiųjų klaidų, kurių 
velionis prezidentas neišven
gė-

Washingtone mėgstama 
kartais ir labai juokingai nu
pasakoti įžymių žmonių bū
dus. štai kaip yra šnekama 
apie buvusį valstybės sekre
torių Byrnes.

Byrnes puikiai žino, kad 
du kartu du yra keturi. Bet 
kai Molotovas konferencijose 
nachališkai tvirtindavo, kad 
du kartu du yra penki, tai 
Byrnes, gerokai pasiginčijęs, 
nusileisdavo, kad du kartu 
du yra keturi su puse ...

Na, ir manydavo Byrnes 
pasiekęs didelio diplomatinio 
laimėjimo . . .

Juokai juokais, bet yra ži
noma, kad Byrnes visą savo 
gyvenimą pasižymėjo - įvai
riomis nuolaidomis net ir dėl 
pagrindinių dalykų. '' 

užsispyrusiai laikėsi per vi
sas pasitarimų dienas.

Jis vartojo tas pačias prie
mones, kurios jį lydėjo Lon
done ir Paryžiuje. Jis puola 
didžiausiais reikalavimais, 
kad galų gale turėtų ko nusi
leisti.

Iki šiol Maskvoje nepa
siekta jokio susitarimo. Ang
lijos ir Prancūzijos ministe
rial ruošiasi grįžti į namus 
tuščiomis rankomis.

Pastaromis dienomis Ame
rikoje paskelbtas atsišauki
mas, raginąs sujungti Euro
pos valstybes ir tuo būdu pa
saulį išgelbėti nuo III pasau
linio karo grėsmės. Po atsi
šaukimu pasirašė 81 asmuo— 
politikos, mokslo, karo ir vi
suomenės atstovai.

Gegužės mėn. 17-18 d. New 
Yorke kviečiama įvairių sri
čių atstovų konferencija pa
sitarti dėl to sumanymo vyk
dymo ir dėl pasaulio tautų 
kongreso sukvietimo.

Visi tie žmonės supranta, 
kad jų sumanymas yra sun
kiai įgyvendinamas, tačiau 
ryžtasi dirbti, nes kitaip pa
saulio'nuo būsimų karų, ku
rie juk kyla dėl tarpusavio 
Europos tautų nesugyveni- jos vyriausybė, 
mo, neapsaugos.

Didžiausios paramos tiki
masi iš Amerikos Jungtinių 
valstybių, kurių pavyzdžiu 
norima sutvarkyti Europos 
valstybes. . . v _

Bet kas nuns akmeni, ku
ris šiandien slegia Europos 
laisvės kapą?

PENKI NAUJI .ŠVENTIEJI
Pilname skriaudų ir ap

gaulės pasaulyje Visada bu
vo, yra ir bus žmonių, kurie 
savo gyvenimą sugeba tvar
kyti pagal Kristaus mokslą. 
Tokių yra labai daug. Iš jų 
Bažnyčia atrenka pačius žy
miausius, kuriuos ne tik sta
to pavyzdžiu kitiems, bet ir 
skatina prašyti jų užtarimo 
žemiškuose mūsų reikaluose. 
Tokius Bažnyčia skelbia 
šventais. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad šventųjų bendruo
menė nėra daug daug kartų 
didesnė.

Balandžio mėn. 17 d. Po
piežius Pijus XII gavo iš ke
turiolikos kardinolų specia
lios konsistorijos vienbalsį 
nutarimą, siūlantį paskelbti 
šventaisiais penkis Katalikų 
tikėjimo karžygius. Jų nuta
rimą jau priėmė apie 50 vys
kupų.

Popiežius tuojau paskyrė 
dienas, kada jie iškilmingai 
bus paskelbti šventaisiais. 
Gegužės 15 d. bus Nicola de 
Flue, XV amž. šveicariečio 
iškilmės. Birželio 22 d. palai
mintojo Turino kunigo Giu-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS ĮVYKSTA 
RUGPIŪČIO 5 D. MARIANAPOLYJE
Balandžio 21 d. pas kun. 

N. Pakalnį, Brooklyne įvyko 
Kunigų Vienybės centro val
dybos posėdis, kuriam vado
vavo pirm. kun. Pranas M. 
Juras. Posėdyje dalyvavo ku
nigai: prof.- M. Ražaitis, N. 
Pakalnis, J. Balkūnas, M. 
Pankus, Ig. Kelmelis, Ig. Va- 
lančiūnas, J. čepukaitis, Dr. 
J. B. Končius, Dr. J. Vaškas 
ir kiti.

Posėdis priėmė atitinkamą 
pareiškimą, kuriuo protes
tuojama prieš Amerikos ka
riuomenės Vokietijoje vado

Balandžio 20 d. netoli Co
lumbus, Georgia, keleiviniui 
lėktuvui susidūrus su kitu 
lėktuvu, kilo gaisras ir abu 
lėktuvai nukrito.

Nelaimėje žuvo 9 asmens, 
beveik visi lėktuvų bendro
vės tarnautojai.

Nauja Vyriausybė 
Kinijoje

Dvidešimt metų vienos 
partijos valdoma, Kinija pa
galiau sudarė demokratinę 
vyriausybę, kurion įeina Ku- 
omintango, socialdemokratų 
ir liberalų bei nepartiniai at
stovai. Vyriausybei vado
vaus gen. Chang. Chiang-kai 
shekas ir toliau liks prezi
dentu.

Komunistai naujon vyriau
sybėm neįeina. Tad ir toliau 
eis vidaus karas. Naujoji vy
riausybė turės krašte dides
nę paramą, tad kovoti su ko
munistais, kuriuos remia 
Maskva, bus daug lengviau.

Pro Uždangos 
Kampą

“American Overseas Air
lines’’ bendrovė jau seniai 
darė pastangų perskristi ge
ležinę uždangą. Paskutiniu 
metu paaiškėjo, kad Suomi- 

aišku su 
Maskvos sutikimu, žada įsi
leisti Amerikos transporto 
lėktuvus. Numatoma, kad 
Amerika oro susisiekimas 
su Suomija gali prasidėti nuo 
birželio mėm^A Tuo būdų 
amerikiečiams "pavyktų pra
siskverbti pro geležinės už
dangos kampą.

seppe Cafasso, kuris mirė 
1860 m. Liepos 6 d. palaimin
tosios Michele Garicoits, 
prancūzės. Liepos 20 d. Lu
dovico Grignion de Monfort, 
italo. Liep. 27 d. palaiminto
sios — Catherine Laboure, 
prancūzės.

Džiaugdamiesi tais šven
taisiais, lietuviai katalikai 
nekantriai laukia, kada į al
toriaus garbę bus pakeltas 
arkivysk. Jurgis Matulevi
čius, palaimintuoju taps prof. 
Stasys Šalkauskis ir eilė ki
tų švento gyvenimo lietuvių 
vyrų ir moterų.

SIŪLO DIDELĘ PASKOLĄ 
RUSIJAI

Paryžius. — čia atvykęs 
Henry Wallace savo pirmoje 
kalboje pareiškė, kad šiuo 
metu daugiausia paramos 
reikia duoti Sovietų Sąjun
gai.

Jo nuomone, Amerika tu
rėtų duoti Rusijai didelę pa
skolą, kuri neturėtų būti po
litinė, bet grynai Rusijos at
statymo reikalams.

generolo Clay pastangas pri
versti lietuvius ir kitus trem
tinius grįžti į komunistų pa
vergtus kraštus.

K. V. valdyba pasisakė už 
rėmimą kongrese pasiūlyto 
įstatymo, kurs leistų 400,000 
tremtinių įvažiuoti Ameri
kon šalia kvotos.

Nutarta sustiprintomis 
priemonėmis rūpintis lietu
vių tremtinių pagalba.

Šių metų Kunigų Vienybės 
seimą nutarta kviesti Maria- 
nąpolyje rugpiūčio 5 dieną.

Senatas už Parama Graikam
Washingtonas. — Senatas 

balandžio 22 d. posėdyje di
dele balsų dauguma (67 prieš 
23) priėmė prezidento Tru- 
mano pasiūlymą duoti Grai
kijai ir Turkijai 400 mil. do
lerių vertės pašalpos ir para
mos.

Balsavime respublikonai ir 
demokratai pasidalino. Buvo 
demokratų, kurie, kaip Flori
dos Pepper, išėjo labai girež- 
tai prieš Trumano pasiūly
mą. Buvo respublikonų, ku
rie, kaip Vandenberg, visu 
nuoširdumu rėmė siūlymą.

Balsavimo išvakėse sena
torius Vandenberg, senato 
užsienio komisijos pirminin
kas, gavo telegramą iš Mask
vos. Ją atsiuntė Valstybės 
sekretorius Marshall, išreikš
damas visiškai pilną pritari
mą Trumano siūlymui pagel
bėti Graikijai ir Turkijai.

Paramos Graikijai ir Tur
kijai specialaus įstatymo ke
liu prezidentas Truman pa
prašė Kongreso kovo 12 d. Tą 
dieną jis atvyko į atstovų rū
mus ir pasakė kalbą, kurioje 
pažymėjo, kad Amerika ne
gali liktis nuošaliai ir abejin
gai, kai Grikaijai ir Turkijai

PREZIDENTAS UŽ MAŽINIMU KAINŲ
Balandžio 21 d. New Yorke 

trumpai lankėsi prezidentas 
Truman. Jis čia buvo Asso
ciated Press narių«suvažia-

Prez. Truman ta proga pa
sakė kalbą, kurioje kvietė-vi- 
sus paremti jo pastangas su
mažinti šalyje kainas ir pa
laikyti dabartinio dydžio 
mokesčius, nes tai esąs ge
riausias kelias išvengti de
presijos.

Truman kvietė gamintojus 
būti kukliais kainų nustaty
me, prašė organizuotus dar
bininkus būti atsargiais savo 
reikalavimuose padidinti al
gas, o ūkininkus ragino kiek 
galima daugiau gaminti že
mės ūkio produktų.

^Susirinkime dalyvavo laik
raščių leidėjai, redaktoriai ir 
kiti spaudos žmonės. Ta pro
ga jis panaudojo dar kartą 
pabrėžti savo nusistatymą 
pagelbėti toms tautoms, ku
rioms gresia diktatūros pa
vojus iš vidaus ir užsienio, 
kurios kovoja prieš tokį pa
vojų.

Atvyko Prancūzu 
Kardinolas

Amerikon atvyko kardino
las Tisserant, - šventosios 
Kongregacijos Rytų Apei
goms sekretorius. La Guar
dia aerodrome jį pasitiko 
New Yorko arkivyskupas 
kardinolas Spellman.

Ketvirtadienį kard. Tisser
ant aplankė Princeton uni
versitetą, o balandžio 27 d. 
kalbės Fordham universitete.

DALANT KOMUNIJĄ 
SUBADĖ KUNIGĄ

New Orleans. — Bal. 20 d. 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje vienas jaunas asmuo 
puolė peiliu komuniją dali
nantį kunigą, James Court
ney, ir smarkiai subadė. Už
pultas kunigas visai nesigy
nė, o tik glaudė prie savęs 
Švč. Sakramentą, mėginda
mas apsaugoti Jį nuo išnieki
nimo.

Užpuolikas buvo tuojau 
suimtas. Juo pasirodė esąs 
Don L. Laurentz, buvęs ma
rinas. Gydytojai tvirtina jį 
esant pamišėlį. 

gresia tikri pavojai, kai iš 
užsienio remiama Graikijos 
komunistinų žmonių grupė, 
gerai apginkluota, kelia kraš
te nerimą.

Prieš prezidento siūlymą 
nuo pat kovo 12 d. smarkiai 
kovojo komunistai, jų ben
drakeleiviai ir nauji Ameri
kos izoliacionistai, kurie nie
ko nauja neišmoko ir nieko 
neužmiršo. Ypač didelę pro
pagandą vedė Henry A. Wal
lace, buvęs viceprezidentas ir 
Claude Pepper, senatorius iš 
Floridos. Jie bandė įrodinėti, 
kad Amerikos parama Grai
kijai ir Turkijai yra aiškus 
žingsnis į karą.

Trumano pasiūlymas taps 
įstatymu, kai jis praeis at
stovų rūmuose. Manoma, kad 
siūlymo priešai neturi pro
gos sustabdyti šios progra
mos, kuri susilaukė ne tik 
plataus visuomenės susido
mėjimo, bet ir visiško prita
rimo.

Prieš prezidento programą 
pagelbėti graikams ir tur
kams, Senate balsavo 7 de
mokratai ir 16 respublikonų 
senatorių. Už balsavo 35 res
publikonai ir 32 demokratai.

BRITAI IŠ ITALIJOS 
PAIMS SERBUS

Šiuo metu “išvietintų as
menų” stovyklose Italijoje 
yra 12,jugoslavų - (ser
bų). jugoslavų vyriausybė 
spiria italus, kad atiduotų 
Jugoslavijai tuos “karo pra
sikaltėlius.”

Kadangi tai gali sudaryti 
politinių sunkumų abiejų 
kraštų santykiuose, tai Britų 
vyriausybė, susitarusi su Ita
lijos valdžia, nusprendė 12,- 
000 jugoslavų tremtinių per
kelti į savo okupacinę zoną 
Vokietijoje. Apie tai jau pra
nešta Jugoslavijos vyriausy
bei.

PALESTINOJE RIAUŠES 
TĘSIASI

Jeruzalė. — Žydų teroristų 
grupės atnaujino savo slaptą 
teroristinę veiklą prieš ang
lus. Tai dabar daroma tikslu 
atkeršyti anglams už pakori
mą keturių žydų, nuteistų 
pernai už teroristinius veiks
mus, kuriuose buvo užmušti 
keli anglai.

Teroristai puolimams var
toja bombas, nuo kurių spro
gimo žūna ir visai nekalti 
žmonės.

MONSIGNORAS TISO PAKARTAS
— Buvęs slovakų vadas ir 
Nepriklausomos Slovakijos 
prezidentas Msgr. Dr. Juozas 
Tiso specialaus teismo buvo 
pasmerktas mirti už bendr- 
darbiąvimą su naciais. Jo 
malonės prašymą Čekoslova
kijos prezidentas Benešąs at
metė ir Msgr. Tiso balandžio 
18 d. rytą Bratislavos kalėji
mo kieme buvo pakartas.

Apie bausmės vykdymo 
laiką nė apie malonės prašy
mo atmetimą, nieko nebuvo 
skelbiama. Matyt, bijota, 
kad nekiltų riaušių.

Msgr. Tiso visą naktį prieš 
bausmės įvykdymą budėjo ir 
drauge su kapucinu vienuo
liu meldėsi. Prašė, kad jo kū
ną palaidotų toje parapijoje, 
kur jis ėjo kunigo pareigas.

Vatikano laikraštis Osser- 
vatore Romano išreiškė ap
gailestavimą, kad atmesda-

Įsileidžia Tremtini ų 
Darbams

Londonas. — Balandžio 21 
d. Anglijon atvyko pirma 
grupė tremtinių, gyvenusių 
anglų zonoj Vokietijoje. Lon- 
donoTioste išlipo 245 vyrai ir 
88 moters, daugiausia lietu
viai, latviai ir estai.

Hull miestan atvyko 63 
lietuviai, ukrainiečiai ir lat
viai.

Manoma, kad kas savaitė 
atvyks apie 1,000 tremtinių, . 
kuriems Anglijoje užtikrin
tos tokios pat darbo ir gyve
nimo sąlygos, kaip ir visiems 
Anglijos darbininkams.

Demokratines Parti
jos Laimi Vokietijoj

Balandžio 20 d. anglų val
domoje Vokietijos srityje bu
vo rinkimai į valstijų - apy
gardų atstovybes. Iš viso 
balsuotojų šioj srity j yra 14 
milijonų. Balsavo apie 61 
nuošimtis.

Daugiausia balsų surinko 
socialdemokratai; jie gavo 
3,131,127 balsus. Krikščionys 
demokratai surinko 2,747,715 
balsų. Už komunistus balsa
vo 891,026 asmens. Kitos 
partijos gavo mažiau balsų.

Socialdemokratai ir krikš
čionys demokratai visur 
lengvai turės daugumą sei
meliuose, jei tik eis išvien.

KRISTIJONAS MIRĖ

Kopenhaga. — Bal. 20 d. 
vėlai vakare čia mirė Dani
jos karalius Kristijonas, su
laukęs 76 metų amžiaus. Ka
ralium išbuvo per 35 metus. 
Buvo nuoširdus demokratas.

Dabar danų sostą užėmė 
velionies sūnus Friedrichas, 
48 metų.

BEDARBIŲ RIAUŠES 
ITALIJOJE

Italijoje bedarbių skaičius 
nuolatos didėja. Romoje daž
nai vyksta bedarbių demon
stracijos, kurios pagaliau 
virsta plėšimais ir susidūri
mu su policija.

— UN nutarė pasiųsti 
Graikijon savo stebėtojus, 
kurie vietoje ištirs, ar graikų 
sukilėliai tikrai yra remiami 
komunistinių kaimynų vy
riausybių. Prieš tą nutarimą 
priešinosi tik Gromyko ir 
Lenkijos atstovas.

ima malonės prašymą, Čekos
lovakijos vyriausybė prarado 
progą suartinti dvi broliškas, 
slovakų ir čekų tautas, tarp 
kurių dar prieš karą netrūko 
nesantaikos daigų.

Nesigilindamas į tai, ar pa
smerktasis yra kaltas ar tei
sus, laikraštis atkreipia dė
mesį į tai, kad neatsižvelgta 
į kunigišką luomą, kuris vi
sada lieka pašvęstas, — net 
jeigu kas ir būtų nusikaltęs.

Pavarykite Savo 
Laikrodžius

Balandžio 27 <L, 2 vai. ry
tą, prasideda vasaros meto 
dienos taupymo laikas. Pa
tartina laikrodžius tą dieną 
pavaryti vieną valandą pir
myn.



LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Bates:
In U. S. A. one year ...
In U. S. A. six months
Other Countries one year .... 3.25
Other Countries six months .-. 1.75 
Advertising rates on application.

LEID2IA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina: 

Jungt Valst metams.............3.00
Jungt Valst pusmečiui .......  1.60
Užsienyje metams ........   3.25
Užsienyje pusmečiui .............  1.75
Skelbimu kainos pagal susitarimą.

3.00
1.60

Raitus Ir žinia* Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ARTIMIAUSIAS KELIAS Į ŠIRDĮ

— Artimiausias kelias į širdį eina per pilvą, — taip ki
tados pasakė garsusis vokiečių socijologijos vysk. Ketteler, 
kuris visu atsidėjimu sprendė darbininkų ir darbdavių san
tykius praėjusio šimtmečio pabaigoje. Tas didis mokslo vy- 

? ras matė tikrą žmonijos materialinę ir dvasinę pažangą tei
singame žmogaus reikalų aprūpinime. Žmonių tarpusaviai 
santykiai turi būti pagrįsti krikščionybės dėsniais, kurie 
liepia papenėti alkaną ir pigirdyti trokštantį.

Skurdas ir neteisybė bus pašalinta tada, kai žmogus už 
savo darbą gaus tokį atlyginimą, iš kurio jis galės ne tik iš
gyventi bei išmaitinti savo šeimą, bet dar sugebės palaikyti 
jos dvasinę pažangą.

Nieko, rodos, nėra paprastesnio, kaip ši neginčijama 
tiesa. O vis tik, kiek žmonija yra priklaidžiojusi ir kiek ne
laimių susikūrusi, besiekdama tos kasdieninės savo duonos! 
Ir kiek daug žmogus priverstas atiduoti už pilvo pasotini
mą! Prisiminkime nelaimingąjį Ezavą, kuris alkio spiria
mas pardavė savo broliui Jokūbui pirmagimio teises.

Ezavo ir Jokūbo istorija kartojasi daugel kartų. Ji kar
tojasi ir šių dienų žiaurioje tikrovėje.

Štai, šiomis dienomis Amerikos okupacinės kariuome
nės Vokietijoje vadas gen. Clay paskelbė atsišaukimą į vi
sus Amerikos zonoje gyvenančius “išvietintus asmenis,” 
žadėdamas duoti šešiasdešimčiai dienų maisto priedą, jei 
sutiks grįžti į savo kraštą . . .

Esą UNRRA birželio 30 d. baigs savo darbą, o nauja 
tremtinių globos organizacija dar nesusitvarkiusi, tad, už
uot laukę sunkaus ir netikro likimo, tremtiniai keliaukite 
namo dar šį pavasarį.

Ir užmokestis toks viliojantis: net šešiasdešimt dienų 
gaus sočiai pavalgyti!

Jeigu tasai generolas ir Jungtinių Valstybių vyriausy
bė nežinot^, kas laukia grįžtančių namo tų nelaimingųjų 
tremtinių, tokią priemonę galėtume pavadinti paprastu 
gundymu. Bet šiose aplinkybėse" istorija tam suteiks kitokį 
vardą.

Dabartinis UNRRA direktorius gen. Rooks pareiškė, 
kad nuo liepos pradžios apie 750,000 tremtinių, kurių tar
pe yra apie 250,000 lenkų, 190,000 baltų (lietuvių^ latvių, es
tų), 125,000 ukrainiečių, 130,000 žydų ir kitų, pateks į kri
tišką padėtį, jeigu iki tol nespės susitvarkyti IRO (tarptau
tinė tremtinių organizacija).

UNRRA globojamų tremtinių dauguma gyvena Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje ir po šiek tiek Vidurio Rytuose, 
Libanone, Rytų Afrikoje, Indijoje ir Kinijoje. Tačiau šitie 
skaičiai neapima visų tremtinių, nes daugelis jų UNRRA 
globa nesinaudoja.

Pagal gen. Rooks apskaičiavimą tiems tremtiniams glo
boti į metus reikia 200-300 mil. dolerių. Taigi, vienam žmo
gui išeitų apie 250-400 dolerių.

Didžiausia tremtinių šelpimo našta gula ant Amerikos 
pečių. Suprantama, tai nėra lengvas dalykas. Bet ar tie 
vargšai tremtiniai dėl to kalti? Ar jie tikrai nusipelnė iš 
laisvės krašto astovų būti viliojami į mirties pavojų už ke
liasdešimties dienų maistą?

Tremtinių tarpe yra daug profesionalų ir mokytų žmo
nių. Jie lengvai užsidirbtų sau pragyvenimą, jei kas duotų 
jiems saugų žemės kampelį įsikurti. Tad, užuot siūlyti lėkš
tę lęšių sriubos ir stumti žmones į mirtį, ar negalėtų mūsų 
turtingoji šalis pakviesti juos pas save? Pergabenimas kaš
tuotų pigiau, negu D.P. išlaikymas per metus, o gatavas 
profesionalas juk vertas daugiau, negu lęšių lėkštė! A. G.

KATALIKŲ VYRŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Katalikų Federaci

jos Vaidmuo
Balandžio 12 ir 13 dieno

mis, NCWC patalpose, Wash
ingtone, įvyko Nacionalinės 
Katalikų Vyrų Tarybos (Na
tional Council of Catholic 
Men) metinis suvažiavimas, 
kuriam.-^ pirmininkavo John 
W. Babcock is Detroit, Mich., 
NCCM pirmininkas; sekreto
riavo Thomaš E. Sly iš Belle
ville*,Dl.

Suvažiavimą malda pradė
jo J. E. Arkivyskupas Robert_______„ _______ c___
E. .Lucey- iš San Antonio, simą. Padaryta visa eilė nu- 
Texas, kuris dalyvavo visuo-* a

se posėdžiuose, nes jis yra 
Episcopaliniu pirmininku.

Sdvo kalboje arkiv. Lucey 
pabrėžė, , kad yra svarbu 
šiandien vesti katalikiškąją 
akciją plačiu mastu ir kaip 
yra reikalinga visais -gali
mais būdais stiprinti pasau
liečių apaštalavimą. Todėl, 
kaip NCCM, taip.ir NCCW 
(vyrų ir moterų šakos prie 
NCWC — Katalikų Veikimo 
Centro)- reikalinga' išplėsti 
visose diocezijose ir per-jas 
visose parapijose. Ligšiol

■ NCCM Centre yra gerai su-

sitvarkę, turi gerą centralinį 
aparatą, ir duodamos Katali
kų Valandos (dvi sekmadie
niais ir vieną penktadieniais) 
didelį katalikiškos akcijos 
darbą atlieką. Tačiau daugu
moj diecezijų NCCM1 savo 
veiklos dar neturi išvystę. Tą 
trūkumą reiktų papildyti. 
Arkiv. Lucey pažadėjo padė
ti, tuos trūkumus išlyginti, 
kad NCCM gerai veiktų ne 
tik centre, bet visame krašte.

Daug kitų žymių suvažia
vimo dalyvių svarstė šį klau-

tarimų, kurie ir Arkivyskupo 
pageidavimus ir šių dienų 
padėties reikalavimus išpil
dytų. Todėl ir NCCM statu
tas šiame suvažiavime buvo 
pataisytas. ?
Mūsų Federacija ir NCCM
Šiame suvažiavime dalyva

vo ir-Lietuvių R. K. Federa
cijos atstovai — Juozas B. 
Laučka ir Leonardas Šimu
tis. Abu yra NCCM nariai. 
Pirmasis įeina į Vykdomąjį 
Komitetą. Abu buvo išrinkti 
į rezoliucijų komisijas ir ak
tyviai dalyvavo diskusijose.

AMERIKA Balandžio-April 25, 1947 B:

TĖVIŠKĖS DŪMAI
Tavo dūmai, tėviške, nekartus, 
Ir nedygūs einančiam takai, 
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, 
Ir visi tau brangūs mes vaikai.
Gintarinė saulė auksu šviečia, 
Ir po debesėliais bus šviesu, 
Kai vėl grįšim iš visų pasviečių 
Iš šios žemės kryžkelių visų.
Vėl tave mes ašaroms nuplausim, 
Vėl žydės prie kelio aviža, 
Vėl tu būsi mums didžių didžiausia, 
Lino žiedo tėviške maža.
Tavo dūmai, tėviške, mūs širdys, 
Tartum šiltos rankos—mus apsiaus, 
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargų vidurnakčio tamsaus.

Bernardas Brazdžionis.

PRIEŠISTORINIS LIETUVOS 
VIENYTOMS

Vinco Krėvės Šarūnas
Lietuviškosios giminės jau 

tūkstantį su viršum metų bu
vo išgyvenusios prie Baltijos 
krantų, kai istorija atžymėjo 
pirmuosius jos valdovus try
liktojo amžiaus pradžioje.

Metraštininkai, politikai, 
mokslininkai, patriotai ir po
etai per metų eiles žvelgė į 
tuos žiluosius amžius, istori
jos raštuose nepaženklintus, 
ir troško užpildyti aną ūka
ną, kuri laikė apgaubusi ank
styvąsias mūsų tautos die
nas.

Žmogaus patyrimas, moks
las, mintis ir svajonė stengė
si prasimušti į anuos priešis
torinius laikus, pažinti jų 
tvarką, jų valdovus ir kara
liaus Mihdaugo pranokėjus..

Jų sumanymu pravesta rezo
liucija reikalaujant, kad U. 
S. Kongresas priimtų įneštą 
bilą, įleisti Amerikon 400,000 
tremtinių iš Europos. Rezo
liucija vienbalsiai buvo pri
imta.

Pažymėtina, kad suvažia
vimo spausdintoje programo
je tarp susijusių su NCCM 
organizacijų Lietuvių Katali
kų Federacija buvo padėta 
pirmoje vietoje. Pažymėtina 
ir tai, kad iš tautinių grupių 
tik lietuviai katalikai tebuvo 
atstovaujami. Todęl buvo 
jaučiamas ypatingas mūsų 
tautos įvertinimas ir reiškia
ma užuojauta pavergtai Lie
tuvai.

Bal. 12 d. Statler viešbu
ty buvo bankietas į kurį AL- 
RKF atstovai svečiais pa
kvietė Dr. P. Padalskį ir J. 
Kajecką, Lietuvos Pasiunti
nybės Washingtono atašė. 
Pirmininkas Babcock, pasa
kęs žodį apie ALRKF ir pri
statęs jos atstovus, supažin
dino dalyvius su mūsų sve
čiais — Dr. Padalskiu ir J. 
Kajecku. Juodu buvo visų la
bai entuziastiškai pasveikin-. 
ti.

Bankiete kalbėjo arkv. Lu
cey; prel. Howard J. Carroll; 
NCWC direktorius, ir jo bro
lis prel. W. Carroll, tik grį
žęs iš Europos, kur lankėsi 
tremtinių reikalais.

Sekmadienio ryte, balan
džio 13 d., Oblitų vienuolių 
misionierių gražioj koplyčioj 
buvo pamaldos. Pontifikali-- 
nes mišias laikė vysk. A. Tur- 
quetil, O.M.I., dirbęs misio
nierium tarp eskimų, šaltuo
se kraštuose, be pertraukos 
per 43 metus. Puikiai giedo
jo kunigų ir klierikų choras.

To paties vienuolyno val
gykloj buvo surengti atsto
vams pusryčiai, kurių metu 
vysk. Turquetil labai įdomiai 
pasakojo savo pergyvenimus 
misijose.

ALRKF atstovai porą die
nų labai naudingai praleido 
bendrai su Amerikos Katali
kų pasauliečių žymiausiais 
vadais svarstydami katali
kiškosios akcijos reikalus ir 
turėdami progos laimėti nau
jų draugų ir rėmėjų lietuvių 
tautai, kovojančiai dėl savo 
teisių į laisvę ir nepriklauso
mą gyvenimą.

ALRKF Sekretoriatas.

Tokį Mindaugo pirmataką 
vaizduoja Vincas Krėvė savo 
senųjų laikų pasakoj—dra
moj “Šarūne.” Jo Dainavos 
kunigaikštis Šarūnas yra 
priešistorinės Lietuvos vie
nyto j as ir Mindaugo kelių 
skynėjas.

Koks jis buvo tikrovėje ir 
ar iš viso jisai kada nors be
gyveno, jokių pamatuotų šal
tinių neturime. Vincas Krėvė 
savo kunigaikščio vardą ra
do poroj padavimų, kurie mi
ni Šarūną buvus “galingą 
karalių, didelį ir gudrų raga
nių . . . Bekariaudamas tasai 
Šarūnas buvo visą pasaulį 
nukariavęs, daugel kraujo 
praliejęs, žmonių daugel pa- 
mušęs.”

Taip kalba padavimas, pa
ties V. Krėvės užrašytas.

Dar poroj vietų Šarūno 
vardas, nors kiek iškreiptas, 
sutinkamas ir Dr. J. Basana
vičiaus rinkiniuose.

Tai maždaug ir visa me
džiaga, iš kurios lietukų ra
šytojas kūrė savo dramą ir 
jos vyriausią veikėją—nera
mų, audringą, kenčiantį, des
potišką Dainavos kunigaikš
tį, kurio daug trokštanti dva
sia, vaidilų ir senovės dainių 
sužadinta, nusigręžia į di
džiulį tikslą — vieningos val
stybės sukūrimą.

Vinco Krėvės “Šarūnas” 
yra vienas iš tų negausių lie
tuvių literatūros kūrinių, ku
ris remiasi plačia idėja. Ją 
galėtume pavadinti Lietuvos 
valstybės augimo ir vienin
gumo idėja.

Mūsų raštuose turime kny- 
igų, kurios iškelia visos tau
tos, ar luomo, ar individo 
problemą. Vydūno misterijo
je ar Maironio lyrikoje pir
mąja gaida prasimuša tau
tos likimo, susipratimo ir 
meilės mintis. Vincas Krėvė 
pasineša aukščiau už tautą: 
jis savo dramoje pavaizduo
ja, kaip turėjo ar galėjo iš 
paskirų tos tautos genčių ir 
kunigaikštijų subręsti vie
ninga ir stipri valstybė.

Šia prasme jo veikalas yra 
toks pat patriotinis, kaip ir 
Maironio lyrika.

Ir patsai “Šarūno” auto
rius prisipažįsta, kad atkur
damas tuos senovinius pada
vimus, jisai norėjęs sustip
rinti mūsų tautiečių pasidi
džiavimą savo šalies praeiti
mi ir jos didvyriais. “Man 
atėjo į galvą mintis parodyti, 
koki didvyriai buvo senovės 
lietuviai, sukelti mūsų tau
tiečiuose pasididžiavimą 
jais,” kalba jis apie savo 
“Dainavos šalies senų žmo
nių padavimus.” Tie pat žo
džiai tinka ir “Šarūnui.”

Vincas Krėvė savo patrio
tizmu yra skirtingas nuo 
Maironio, nes valstybinė ir 
tautinė idėja jo dramoje ne
nustelbia individualinių as
mens bruožų, nenugramzdina 
Šarūno sielos savybių tauti
niame idealizme ir savęs išsi
žadėjime ar aukoje. Valstybė 
ir tauta Šarūnui yra kaip tik 
reikalinga sąlyga ir pama
tas dar labiau jo individua
lizmui išryškinti, išrutulioti 
ir pasiekti tragiškų aukštu-

mų. Taip Vinco Krėvės kny
ga yra didelis įnašas litera
tūrinio individualizmo raido
je. /

Tas literatūrinis indivi
dualizmas pasiliko vienu iš 
stipriųjų balsų lietuvių lite
ratūroj ligi pat šio karo, savo 
toliausią išraišką rasdamas 
V. Mykolaičio Putino “Alto
rių šešėly,” kur individo 
problema aiškiai pirmauja, 
prieš luomo ar tam tikros vi
suomenės dalies problemą.

Kad Šarūnas iš Vinco Krė
vės knygos prieš mus atsisto
ja gyvas ir tikras, kad mes 
pajaučiame jo troškimus ir 
tragediją, nuopelnas tenka 
ne vien pačiai veikalo idėjai, 
kuri yra didelė ir įdomi. Idė
jos dar negana, kad sukūrus 
gyvus personažus: reikia ra
šytojo talento, kuris duotų 
kūno ir kraujo savo svajonių 
vaizdams.

V. Krėvė pajėgė iš pra
eities milžinkapių prikelti 
mūsų protėvius gyvus ir ga
lingus, ir tokius gaivalingus 
ir komplikuotus, kad jo Šarū
nai ir Skirgailos gyvena ir 
alsuoja, netilpdami knygos 
lakštuose.

Šarūnas netilpsta nei pats 
savyje, nei savo dvare, nei 
savo valdomose žemėse. Kar
tais rodėsi, kad nirtulingai jo 
sielai būtų per maža ne tik 
Dainavą, kurią jis nori su
vienyti savo valdžioje, bet ir 
viso pasaulio. Tada jis ir au
dringas mintis svajoja, ir su 
kardu blaškos, pilis imda
mas, ir keikiasi, ir grasina 
dievams, ir pats kenčia ir ki
tus kankina.

Jis svarsto, svajoja, ieško 
meilės ir garbės, maištauja, 
vykdo žygius, siekia laimės 
ir valdžios, ir vis liekasi ne
patenkintas, aistrų ir pagie
žos pilnas ne tik kitiems, bet 
ir patsai sau, “Vai, kad žino
tum, Rainy, kaip aš savęs ne
apkenčiu, kokis aš niekis. 
Žingsnį žengiu, ir vis dau
giau įsitikinu, kad aš niekis 
ir nieko gera nepadarysiu,” 
skundžiasi jis vaidilai, kada 
jo žygius dainiai jau gieda po 
plačias Lietuvos žemes.

Būdamas maištingas, pla
čių troškimų bet drauge savo 
dvasioje aiškiai neapsispren
dęs ir ne tiek besivadovaująs 
politine išmintimi, kiek savo 
būdo, aistrų ir garbės palė- 
kiais, Šarūnas, pasukęs val
stybės vienijimo keliu, nėra 
nuoseklus ir apdairus. Čia jis 
kalba, kaip išmintingas val
stybės vyras, kada paima 
Liškiavos pilį, čia vėl jis 
plūstasi ir atsikerta kiečiau
siais žodžiais,—jo kalbos yra 
vienos iš įdomiųjų savo vaiz
dingumu visame veikale. Tai 
vėl jis sukiršina senosios lie
tuvių religijos krivius prieš 
save “nereikia man paguo
dos nei dievų, nei žmonių”, 
arba sukelia tiek priešų, kiek 
jo jėgos sykiu neišneš nuga
lėti “nebijau priešų”.

Esti ir taip, kada jam tar
tum išnyksta iš akių vyriau
sias jo tikslas, kurį uždengia 
jo paties didybės ir garbės 
troškulys. Jungdamas val
stybę, jis išmintingai skel
bia: “Viena saulė danguje, 
vienas tik valdovas turi būti 
Dainavoje, arba manęs gyvo 
žemė nelaikys.” Bet štai iš
mintį apniaukta kraštutinis 
individualizmas: “Kas man 
tėvynė! Visas pasaulis man 
—išmirę tyrai, jei aš jame 
negaliu vykdyti savo norų.” 
Taip jis atsako į vaidilos Rai
nio žodžius, kad “kas myli 
tėvynę, turi mylėti ir tuos, 
kur joje gyvena.”

Kartais visai neįmanoma 
suvokti, ko jis blaškosi ir 
kur jo norai veda. Jis šaukia: 
“O, kad Aš audra būčiau! 
Kad žaibus, griausmus turė
čiau! Išdeginčiau karšta ug
nimi visą šį kvailą pasaulį, 
kad jame-gyvo garo nebelik
tų. O, kad aš turėčiau Per
kūno griausmus!,”

Ir Prometėjus šaukė prieš 
dievų tėvą Zeusą, bet jis šau
kė, aiškiai matydamas savo 
tikslą: buvo tai šviesos ug-

.nis žmonėms, meilė jiems ir 
gerovės troškimas jų gimi
nei. Šarūno tragedija ir jo 
pražūtis yra ne ta, kad jis su- 
sikelia prieš save tokias au
dras ir kliūtis, iš kurių gy
vas negali išeiti, bet toji, kad 
jis yra dar per daug griau- 
janti asmenybė, per daug pri
gimties gaivalų vaikas, kuris 
nemoka savo aistrų ir troški
mų sutvenkti į patį aukščiau
siąjį siekimą, nors šis sieki
mas yra apėmęs jo dvasią.

Šarūnas tik pasėja Lietu
vos vienybės idėją, bet ją į- 
vykdo jau istorinis asmuo, 
Mindaugas, kurį taip pat re
gime šioje dramoje—dar jau
ną, bet jau išminties ir žmo
nių pagarbos vertą. Prie lau
žo, kuriame dega Dainavos 
legendų kunigaikštis, žuvęs 
kovoje prieš kryžiuočius, 
pirmasis Lietuvos karalius 
prisiekia: jis eis Šarūno ta
kais ir nepadės kardo, kol 
“vienas bus tėvynėje valdo
vas, kaip viena tėvynė.”

Antras didysis 
kliuvinys buvo tasai, kad jis 
nemokėjo žmonių mylėti. Jis 
greičiau jiems jautė pagiežą, 
kerštą ar pavydą, norėjo juos 
laikytis savo vergais, o ne 
savęs vertomis būtybėmis ir 
savo širdies meilės dalinin
kais.

Kadaise ir jis turėjo savo 
meilės svajones, bet nebuvo 
kas į jas pažvelgtų ir atliep
tų. Nūn jis tegali su apkarti
mu sakyti: “O, žinau aš ge
rai .. . Visa žinau . . . Ne vie
na pušelė girdėjo dantų grie
žimą . . . Kam nepavydėjau 
tada! . . Už vieną meilės žodį 
tada būčiau bučiavęs rankas, 
kojas, o niekas to žodžio man 
netarė . . . Dabar tekenčia vi
si, o aš vienas už juos džiaug
siuosi! Pakelsiu tokį triukš
mą, kad dievams pavydu 
bus!”

Jis mąstė kadaise, kad 
“mergos meilė gyvenimo ver
ta,” bet dabar jau žinojo, kad 
jam “tos mpilės auksinės nė
ra pasauly ir^nebebus” ... Jo 
siela nepavyto be meilės: ji 
augo į aitrų, kerštingų, didy
bės ištroškusį medį, kuriame, 
šalia aukštos idėjos, šakoja
si despotizmo, absoliutizmo 
ir pagiežos metūgės.

Iš visų tų Dainavos kuni
gaikščio žygių, kalbų, skun
dų, svyravimų, jausmų ir 
minčių prieš mus iškyla vie
nas tikras dalykas: tai Šarū
no figūra—gyva, su kūnu ir 
krauju. Jo balsas yra žmo
gaus balsas, jo troškimai yra 
žmogaus troškimai, o jo idė
ja buvo ir tebėra visos mūsų 
tautos idėja: laisvos, vienin
gos Lietuvos buitis.

Kaip literatūrinis persona
žas, Šarūnas primena tuos 
audringus romantizmo laikų 
herojus, maištininkus prieš 
esamą tvarką, begalinių troš
kimų vyrus, svajonių ir indi
vidualinės laisvės karžygius. 
Čia praskamba Šilerio “Plė
šikų” aidai, atsiliepia Byro- 
no ir kitų romantinių autorių 
veikėjai ir ju balsai.

Karas G vaiki joje
Nedidelė kalnuota Graiki

jos šalis yra karo alinama 
nuo 1940 metų. Graikai ka
riavo prieš besiveržiaučius 
italus, albanus ir vokiečius. 
1944 m. išvijus vokiečius, bu
vo sudaryta iš visų politinių 
grupių atstovų laikinoji vy
riausybė.

Komunistai valdžioje turė
jo 6 ministerius. Bet jiems to 
neužteko ir, sukurstę savo 
šalininkus, 1944 m. gruodžio 
5 d. jie mėgino valdžią paim
ti vieni. Prasidėjo vidaus ka
ras, kuris ypač buvo smar
kus pačioje sostinėje, Atė
nuose.

Iš pirmųjų dienų vyriausy
bei pagalbą davė anglai, ku
rių čia buvo kariuomenė, ne
seniai kovojusi su vokiečiais. 
Komunistai ministerial pabė
go ir po pusantro mėnesio su
kilimas buvo numalšintas.

Laikinoji vyriausybė, jau
Šarūno{be komunistų, krašte prave- 

idė balsavimą, ar Graikija tu
ri likti monarchija, ar virsti 
respublika. Dauguma balsų 
pasisakė už monarchiją ir 
karalius Jurgis II grįžo į sos
tinę. Paskui buvo renkamas 
parlamentas. Balsavimo eigą 
stebėti buvo pakviesti Angli
jos, Amerikos, Prancūzijos ir 
Sovietų atstovai. Rusai atsi
sakė siųsti stebėtojus, esą, 
jie nenori kištis į Graikijos 
vidaus reikalus.

Komunistai ir jų pasekė
jai. likę mažumoje, vieni pa
sitraukė pas šiaurės kaimy
nus. o kiti susimetė į kalnus 
ir organizavo ginkluotus už
puldinėjimus įvairiose vieto
se. šiaurės kaimynai—bolše
vikų satelitai bulgarai, jugo
slavai ir albanai—ginklavo ir 
kariškai apmokė dešimtis 
tūkstančių vyrų, kurie turi 
nuversti graikų vyriausybę, 
ir ten įvesti komunistinę 
santvarką.

Prąėjusiąžiemą prasidėjo 
smarkesnis tų ginkluotų bū
rių veikimas, kuris nuo šiau
rės pasienio vis metėsi tolyn 
į krašto gilumą. Vienur kitur 
įvyko didesni susirėmimai su 
kariuomene.

Ilgai kentusi, Graikijos vy
riausybė balandžio 9 d. pa
skelbė viešą ofensyvą prieš 
tuos būriu? ir tuojau pradė
jo veikti šiaurės armijos da
liniai drauge su jūros ir oro 
pajėgomis.

Kautynės eina šiaurinėje 
Tesalijoje, vakarų Makedo
nijoje, apie garsųjį Olimpo 
kalną ir daugelyje kitų vietų.

Pradedant ataką buvo iš 
lėktuvų išmėtyti atsišauki
mai, kurie sukilėlius ragina 
pasiduoti ir žada amnestiją, 
o gyventojus įspėja, kad lai
kytųsi namuose.

Vyriausybė yra pasiryžusi 
nuslopinti sukilėlius ir galu
tinai baigti vidaus karą, ku
ris trukdo kraštui tvarkytis 
ir beprasmiškai naikina žmo
nių turtą ir gyvybę. Jeigu

{bus reikalas, vyriausybė ke- 
Betgi Vincas Krėvė para-Į tina mesti į kovą didžiumą

. šė grynai lietuviškos sielos ir 

. tikrovės veikalą. Mes jo dra
mose regim ne kokius maišti
ninkus kosmopolitus, bet sa
vus lietuvius, arba dar dau
giau—dzūkų krašto žmones.

Tai autorius pasiekė, pieš
damas apsčiai lietuviškos 
apyvokos bruožų, žymios vie
tos užleisdamas senoviniams 
mūsų papročiams, dainoms, 
išsireiškimams. Daug “Šarū
no” tokių ryškių posakių au
toriaus buvo paimta tiesiog 
iš dabartinių dzūkų. Taip jis 
gal ne visada bylojo senovės 
žodžiais ir galvosena, bet nie
kados jisai neatitrūko nuo 
lietuviškosios sielos ir jaus
mo.

Jo nuopelnas dar didesnis, 
kad jis savo Šarūną įkvėpė 
ne tik galinga valstybės idė
ja, bet kad jį drauge pakėlė 
ligi visuotinės literatūros is
torijos personažų lygmens, 
visa tai laimėdamas lietuviš-

savo turimos 130,000 regu- 
liarinės kariuomenės, 30,000 
žandarmerijos ir specialių 
dalinių.

Graikai Komunistai
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Graikų komunistai, veikią 
Maskvos nurodymais daug 
pėsčio sukėlė pasauliui. Re
miami Tito ir bulgarų raudo
nosios valdžios, jie ginkluo
tai nori nuversti Graikijos 
vyriausybę ir paimti valdžią 
į savo rankas.

Šiomis dienomis tarp ko
munistų įvyko skilimas, kuo
met vienas jų vadų, genero
las Markos, atsisakė klausy
ti Maskvos įsakymų ir suda- * 
rė “tautinę komunistų” gru
pę.

Šis skilimas pagerino val
džios’ kariuomenės padėtį. 
Dabar komunistai stumiami į 
kalnus, Albanijos ir Jugo
slavijos link.
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Partizanai Lietuvos Laisves Sargyboje 
--------------- < - ------

“Jūs, kurie turite laimės išlikti gyvi, paskelbkite pasauliui, kad mus iš
žudė vien dėl to, jog mylėjome Lietuvą! . , (Iš partizanų radijo)

1. Priežastys, kurios iššaukė 
kovas už laisvę

Priežastys, iššaukusios 
kruviną kovą prieš raudonuo
sius okupantus yra labai aiš
kios. Jau per pirmąjį 1940- 
41 metų sovietų okupaciją 
Lietuva pamatė tikrą raudo
nųjų budelių veidą ir jų pa- 
standas visai sunaikinti lie
tuvių tautą. Okupantai, pa
naikino Lietuvos suverenu
mą ir Nepriklausomybę, grie
bėsi uoliai žlugdyti Lietuvą 
dvasiškai ir fiziškai, atimda
mi žodžio, spaudos, susirin
kimų laisves, suimdami ir pa
sodindami j kalėjimus 3,000 
geriausių lietuvių. Daugelį jų 
nužudė. 1941 m. birželio 14- 
18 d. ištrėmė į Rusiją 50,000 
lietuvių iš įvairių profesijų. 
Užgniaužė kultūrinį gyveni
mą ir kraštą rusindami ėmė 
gabenti iš Lietuvos ekanomi- 
nes gėrybes, o įvedę sovietiš
ką tvarką, visai sužlugdė 
krašto materialinį gyvenimą.

Lietuvos patrijotų kova, 
prasidėjusi 1940 metais prieš 
sovietus, buvo stipri ir kovin
ga taip pat ir prieš vokiškąją 
okupaciją. Antrąją rusų oku
paciją ji pasitiko 1944 m. 
daug su didesnėmis jėgomis, 
keturių metų stažu, geru ap
siginklavimu, susiklausimu 
bei drausmingumu. Priešas 
buvo išbandytas ir žinomi jo 
klastingi planai lietuvių tau
tos atžvilgiu.

Pirmomis okupacijos die
nomis Lietuvos partizanai 
stebėjo ir registravo visus 
priešo kruvinus veiksmus. 
Jie matė, kaip tūkstančius 
lietuvių žudė, trėmė į Rusiją, 
degino kaimus, plėšė turtą. 
Sunku buvo partizanams vi
sa tai pakelti^-bet jie atviros 
ginklų kovos su skausminga 
širdimi nepradėjo, nes manė, 
kad okupantai turės greit pa
sitraukti iš Lietuvos. Jie gal
vojo, kad antrasis raudono
sios armijos įsiveržimas į 
Lietuvos žemes buvo iššauk-' 
tas karo apystovų, tačiau nu
galėjus Vokietiją, ji pasi
trauksianti. Niekas kitaip 
negalėjo manyti, kad Vakarų 
Demokratijos, liejusios krau
ją už tautų laisvę, lygybę ir 
savarankumą, nesudarys ga
limybės ir lietuvių tautai at
statyti nepriklausomybę.

Paskutiniai karo varpai 
pasaulyje jau senai buvo nu
tilę. Vakaruose buvo daug 

šnekama apie tautų apsi
sprendimą ir laisvės bei su
griautų valstybių atstatymą. 
Tačiau nebūdavo prisiminta 
apie tas valstybes, kurias 
turėjo pagrobusi Rusija.

Lietuva kas dieną buvo vis 
stipriau raudonųjų okupantų 
spaudžiama ir naikinama. 
Lietuvos partizanai skau
džiai apsivylę Vakarų skel
biamomis laisvėmis, išsekus 
kantrybei, 1944 metų pabai
goje, pradėjo aktyvų su gink
lu rankoje pasipriešinimą 
prieš krašto pavergėjus.

2. Partizanų organizacija
Partizanai yra dviejų rū

šių: ginkluotieji ir begink
liai. Didžiausią baimę komu
nistams kelia ginkluotieji 
partizanai. Kiekvieną komu
nistą šiurpas nukrato, išgir
dus “LLA” arba kunigaikš
čio “Kęstučio” pulkų vardą. 
Keliaudami traukiniu, auto
mobiliu ar sunkvežimiu, ko
munistai šneka apie šiuos 
jiems baisius vardus.

Partizanų organizacija yra 
apėmusi visą Lietuvą. Gink
luotųjų partizanų veikimas 
yra centralizuotas, tačiau 
tikslingumo sumetimais yra 
dekoncentruotas. Galima 
drąsiai sakyti, kad partiza
nai sudaro reguliarę Lietu
vos kariuomenę, gyvenančią 
dideliuose miškuose. Jos 
skaičius žymiai prašoka bu
vusią reguliarę Lietuvos ka
riuomenę. Kaip jau aukščiau 
buvo minėta, ši kariuomenė 
yra susidariusi iš pagrindi
nių dviejų karinių formaci
jų, kurios ir vokiškosios oku
pacijos metu vedė aršią kovą 
prieš ruduosius okupantus.

Minėtos karinės formaci
jos yra sudaliusios bendrą 
štabą, kuris derina tų viene
tų bendrą veikimą. Tų viene
tų kovos daliniai yra išskirs
tyti po visą Lietuvos kraštą 
ir tūno giriose, kovos pa
rengtyje.

Lietuvos teritorija pa
skirstyta karinius rajonus, 
rajonai—į apygardas, o šios 
į apylinkes. Kautynių viene
tas yra pilnai visa kuo aprū
pintas ir turi atskirą vardą.

3. Apginklavimas
Partizanų kariuomenės ap

ginklavimas — geras. Ginklų 
partizanai pasirūpino patys. 
Tas padaryti buvo nesunku, 
ypač kad Lietuva buvo smar

kių rusų-vokiečių kovų are
na. 1941 metais Lietuvos že
mėje buvo sutriuškinta rusų 
kariuomenė. “Nenugalimoji 
armija,” metusi ginklus, pa
knopstomis, be jokios tvar
kos bėgo. 1944 metais rusai 
atsilygino vokiečiams, su- 
mušdami jų kariuomenę lie
tuvių žemėje. Po minėtų mū
šių visi keliai, laukai ir miš
kai buvo nusėti visokių rū
šių ginklais, čia matėsi ma
sės tankų, sunkiųjų lauko 
patrankų, kulkosvaidžių, 
šautuvų, krūvos šovinių ir 
net revolverių. Kiekvienas 
galėjo prisirinkti ginklų, 
kiek tik norėjo. Lietuviai bu
vo matę daug karų, o be to 
dar prieš karą visa tauta bu
vo gerai paruošta vartoti 
ginklą, jie brangino tas nie
ko nekainuojančias dovanas, 
nes žinojo, kad ginklas yra 
laisvės laidas. Pirmieji orga
nizavo ginklų rinkimą parti
zanai, nes jie iš istorijos bė
gio gerai pažinojo vieną ir 
kitą okupantą, kurių įžengi
mas į Lietuvos žemes nieko 
gera nežadėjo. Prie surinktų 
ginklų krūvų partizanai pri
siekė juos panaudoti Lietu
vos laisvei ir Nepriklausomy
bei atstatyti.

Nuo partizanų neatsiliko 
net ir ūkininkai, jų kiekvie
nas pasislėpė po keletą šau
tuvų ir tūkstančius šovinių. 
Dideles benzino bačkas užka
sė į žemę, o geras auto ma
šinas, motociklus suslėpė 
klojimuose po šiaudais. Gai
vališkai visa lietuvių tauta 
apsiginklavo, lyg nujausda
ma, kad svetimųjų okupacija 
gali trukti ilgesnį laiką.

Iš aukščiau aprašyto ma
tome, kad lietuvių partizanų 
ginklai yra dviejų rūšių: vo
kiški ir rusiški. Vokiškuosius 
ginklus, kaip aukštesnės ko
kybės, partizanai labiau ver
tina. Tačiau jų atsargos dėl 
dažnų susidūrimų su raudo
nąja armija ir enkavedistais 
labai sumažėjo. Todėl šian
dieną partizanai daugiau 
ginkluoti rusiškais ginklais, 
kurie, esant trūkumui, gali
ma aprūpinti atatinkamais 
šoviniais. Apsirūpinimas pa
pildomais ginklais ir munici- 
ja ne visuomet būna lengvas: 
kainuoja pastangų ir kraujo. 
Vienok partizanai puikiai 
sugeba nugalėti visas kliūtis, 
nes gerai pažindami savo 
kraštą, turėdami glaudų ryšį 
su gyventojų masėmis, jie 
sužino, kur yra rusų policijos 
ar kariuomenės sandėliai,

AMERIKA

SKIRSTO MAISTO DAVINIUS. — Neužmirštami ir tie lietuviai 
tremtiniai, kurie gyvena už stovyklos ribų, čia stovyklos vedėjui 
prižiūrint, merginos ir moterys atsveria laukiančiam tremtiniui 
savaitės maisto davinį. Už stovyklų ribų gyvena tūkstančiai lietu
vių, kuriems taip pat reikia maisto, drabužių, avalynės, patalynės, 
vaistų ir kitų kasdieninių reikmenų. Siųskite savo aukas BALF’ui 
—United Lithuanian Relief Fund of America, 19 West 44th St., 
New York 18, N. Y.

SSSR KASYKLOSE IR LAGERIUOSE
— Magadano požemiuose. — 
Šūviai orkestro muzikai ly
dint. — Vienas žydas iš Lvo
vo. — Trys mėnesiai be duo
nos, tik su silke. — Pusiau 
apakau nuo išbadėjimo. — 
Maskvietė pateko į lagerį už 
gerą šokį...

Nuplaudavo lavonų rankas, 
parodyt, kad mirė

Gyvuliniai vagonai nenu
stoja gabenę lietuvių į ištrė
mimo vietas. Jų padėtis da
bar daug sunkesnė negu caro 
ar Muravjovo laikais. Štai, 
pasiskaitykime ką pasakoja 
tie lenkai, kurie kentėjo iš
trėmime, bet vėliau, pasiekė 
laisvę dėka lenkų - rusų su
sitarimo (kurį Stalinas per- 
gązdintas Hitlerio buvo pri
verstas pasirašyti). Jų skau
dūs patyrimai neseniai buvo 
paskelbti labai turiningoje 
knygoje “The Dark Side of 
the Moon.”

Daugelis -jų dirbo Magada
no kasyklose. Požeminiai ko
ridoriai buvo siauri ir lubos 
menkai paremtos. Nelaimin
gieji įvykiai buvo labai daž
ni—po penkis ar šešius per 
dieną. Nelaimingosios aukos 
buvo išvelkamos į paviršių, 
jų rankos nuplaunamos (pa
rodyti viršininkams, kad tik
rai mirė) ir jų kūnai pakiša
mi po žabais ar kimsais.

staigiai užpuola ir pasiima 
karinės municijos kiek jiems 
reikia. Taip pat vargiai per
važiuoja per Lietuvą karinis 
rusų traukinys, nesumokėjęs 
didelės duoklės partizanams.

(Bus daugiau)

Apie orkestrą, šūvius ir žydą
— Propogandos tikslais 

vietomis buvo sudaryti trem
tinių orkestrai. Muzikai grie
žiant vietomis sargybiniai iš
šaukia tremtinius, kurių dar
bo rezultatai silpni (dėl jų 
jėgų išsekimo) ir nušauna. 
Šūviai skambėjo kits po kito. 
Lavonai nužudytųjų taipgi 
būdavo laidojami kasyklų 
paviršiuje kur po krūmais.

— Vienas žydas, — rašo 
tremtinys, — išvežtas iš Lvo
vo ir dirbęs šalia manęs buvo 
taip išsekęs, kad jis pakar
totinai nualpo. Sargybiniai į- 
sakė jam išeiti, nuvedė prie 
artimiausio upokšnio ir ten 
nušovė. Aš girdėjau šūvį ir 
mačiau po keletos minučių 
lavoną.

Ligos ir mirtis
— Dėl kasdienio 12-14 va

landų darbo, negaudami nė 
vienos poilsio dienos savaitė
je ir dėl blogo maisto trum
pu laiku kaliniai pradeda 
kentėti dėl jėgų išsekimo ir 
yra lengvi ligų nugalimi. Ka
linys tik tada atleidžiamas 
nuo darbo, kai jo temperatū
ra pakyla bent iki 104 laips
nių (40° celzijaus), bet ir ta
da, jei ligonių kvota dėl tos 
dienos nėra išpildyta. Jėgų 
išsekimas sumažina darbin
gumą, o tą pastebėję sargy
biniai muša juos su šautuvų 
buožėmis, uždaro į vienutes 
ir pagaliau sušaudo. Net 
ir tie užrakintieji dirba nuo
latinėje priežiūroje ir gau
na tik pusę svaro duonos 
ir ketvirtadalį svaro sriubos. 
Kruvinoji ir cinga baisiai 
siaučia. Lageryje, kur yra 

10,000 žmonių, kasmet mirš
ta po 2,000. Kas rytas vis yra 
kalinių, kurių nebegalima 
prikelti. Jie mirė nakčia. Tik 
per pirmus du su puse mėne
sio mums gyvenant Kolymos 
lageriuose iš dvidešimties 
lenkų mūsų grupėje mirė 16, 
— rašo vienas buvęs tremti
nys.

Penkios mylios į darbą
Žiemą tenka dirbti lauke 

65° (celzijaus) šaltyje . . .
— Aš buvau nukeltas į 

Berliach lagerį . . . Per visus 
tris su puse mėnesio čia ne
matėme duonos. Gyvenome 
tik silkėmis . . . Mes turėjo
me pėsti eiti į darbą 3-5 my
lias ... — rašo tremtinys.

Štai kitas pasakojimas iš 
tremtinių, pasiekusių Chaba- 
rovską:

— Po sunkios kelionės 
traukiniu žolė ant kurios su- 
kritau taip saldžiai kvepėjo. 
Tremtiniai man atnešė van
dens ir truputį maisto. Bara
kuose buvo tiek daug vabz
džių, kad aš visą naktį mie
gojau ant tos žolės . . . Mes 
gyvenome tik duona ir van
deniu, o duona beveik visada 
supelėjusi. . .

Maskvos šokikė ir italų 
diplomato žmona

— Buchta Nachodka lage
ryje—230 moterų buvo užda
ryta į vieną baraką, kur vieš
patavo utėlės ir blusos. Nuo 
išbadėjimo aš pusiau apakau 
ir bijojausi visiškai regėjimo 
netekti . . . Kas keletas mi
nučių mano kūną trauko kon
vulsijos nuo išbadėjimo . . . 
Daugelis moterų gyvastį iš- 
gelbsti tik save pardavinėda- 
mos . . . sutikau vieną ru
sę .. . kokioje tai Maskvos 
salėje ji buvo laimėjusi pir
menybę šokime. Italų diplo
mato žmona ją pasveikino ir 
su ja kalbėjo. Po keletos die
nų ji buvo areštuota “už pa
laikymą ryšių su užsienie
čiais.”

’ Kaikurie tremtiniai nusi
skundžia patekę tarp pus
laukinių apačių tautelės žmo
nių. Už tai, kad jų brigadie- 
rius kartą pralošė savo žmo
nių duoną, apačiai jį supjaus
tė į gabalėlius.

Tos kelios ištraukos iš pa
sipasakojimų tremtinių, ku
riems pavyko ištrūkti iš Ru
sijos, mums pavaizduoja, ko
dėl taip greitai išmiršta tie 
mūsų mielieji žmonės, ku
riuos raudonieji despotai iš
gabena vergų darbams. Tai 
vis raudonosios, sovietų “kul
tūros” pavyzdžiai, kurie ją 
sukūrė po 30 viešpatavimų 
metų Rusijoje.

Dr. J. Prauskis
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Įvairenybes
SUSPROGDINO
HELGOLANDĄ

Prie įplaukimo į Hambur
go ir Bremeno uostus yra ne
didukė Helgoland sala, smar
kiai išgarsėjusi per paskuti
nius du karu, kaip vokiečių 
laivyno bazė ir submarinų 
lizdas.

Laike Napoleono karų tą 
salą anglai buvo paėmę iš 
Danijos, bet 1890 metais, 
kaip bevertę, atidavė Vokie
tijai mainais už Zanzibarą, 
prie Afrikos pakraščių.

Tuo metu kai kas tvirtino, 
jog už vieną guziką vokie
čiai atidavė anglams visą 
kostiumą. Tačiau kaizerio 
valdžia žinojo, ką daranti.

Helgolando apginklavimui 
ji išleido 80 milijonų ir iš tos 
salos padarė neprieinamą 
tvirtovę, kuri gynė visą Vo
kietijos vakarų pajūrį nuo 
sąjungininkų laivyno puoli
mo. Iš salos požemiuose įtai
sytų, slėptuvių vokiečių po- 
vandeniai laivai šeimininka
vo Atlanto vandyne, pasiek
dami net Amerikos kraštą ir 
jūros dugnan nuvarė daug 
sąjungininkų laivų.

Kad ateityje panaši istori
ja nepasikartotų, nutarta tą 
salą sunaikinti.

Pereitą savaitę anglai Hel- 
golandą išsprogdino, panau
dodami tam tikslui 7,500 to
nų sprogstamos medžiagos.

PAKEITĖ SAVO 
NUOMONĘ

Frank Ward iš Milford, 
Mass., kuris per 20 metų ne
rakino savo namo, nustojo 
pasitikėjęs žmonių sąžinišku- 
mu, kuomet šeštadienio nak
tį jo butą aplankė plėšikai.

Laimei, šis pasitikėjimas 
Wardui pigiai kainavo, nes 
piktadariai paėmė tik never
tingus daiktus, „6 pinigų ir 
brangenybių nesurado.

Sekmadienio naktį Wardo 
namų durys jau buvo užra
kintos.

SUŽINOJO APIE KARO
PABAIGA

Palawan saloje, į pi et-vaka
rius nuo Manilos, suimta 22 
ginkluoti japonai dezertyrai, 
kurie ik šiol nežinojo, jog pa
sibaigė karas.

Baisu pakelt galvos, kad 
[neištrūktų žodis,

Nes nežinai, kada ir kas ant 
[sprando jodys!
Faustas Kirša,

Šv. Kazimieras
Rašo Stasys Yla

Šventieji, kaip ir visos didžiosios asmenybės, priklau
so visiems laikams ir visoms tautoms. Tačiau, ir iškilę 
virš laiko ir erdvės, jie lieka brangūs ypač tiems, iš ku
rių yra kilę ar su kuriais buvo surišta jų žemiškoji bū
tis ir veikla.

Mūsų vienintelis šventasis—nepaprastai įdomus ir 
žavus nevisuomet gal buvo užtenkamai įvertintas savoj 
tautoj. Priežastis gal bus ta, kad lig šiol jis laikytas 
lyg ne mūsų vienų šventuoju, o gal ir dėlto, kad mes 
kaip tauta esame per nelyg nuosaikūs ir kuklūs, savo 
simpatijas bet kam nesam įpratę reikšti gaivališku už
sidegimu. Juo labiau mes nelinkę pabrėžti ir aukštinti 
tai, kas sava, kas mums savaime brangu ir miela. Mūsų 
meilė ir susižavėjimas visuomet buvo tylus—be rekla
mos ir pasididžiavimo.

Mes juk mylim ir savąjį šventąjį: noriai švenčiam jo 
šventes, išpuošėm jo drožiniais pakelių kryžius ir kop
lytėles, jo paveikslais—bažnyčias ir savo namus. Tik 
perdėtu kuklumu galima paaiškint tai, kad lig šiol ne
turėjome tinkamos jo monografijos, nerinkom jo le
gendų, nekūrėm poezijos tiek, kiek tai tektų laukti.

Mūsų būdo dėka reikia aiškinti ir ta reta tautų gyve
nime faktą, kad neturime daugiau oficialiai pripažintų 
šventųjų, nors tikrumoje jų yra ne mažiau, kaip pas 
kitus. Jei kas be mūsų pastangų pakeltų į šventuosius, 
mes tuo didžiuotumės ir mokėtume juos branginti. Bet 
patys savo didžiųjų asmenybių nekėliam, nepopuliari- 
nam, nedarom žygių klabinti atitinkamas įstaigas ir 
aukotis dideliam procesui, kuris vainikuoja pripažini
mą. Net pats Kazimieras būtų likęs nepripažintas, jei 
svetimieji iš dalies nebūtų prie to prisidėję.

Dar viena priežastis, kodėl Kazimiero kultas neap
ima tautos visumos ir jos gelmių, tai per mažas jo pa

žinimas. Sausos biografinės žinios nepajėgia pagauti 
mūsų dvasios, o be to ir tų pačių žinių neturime iš kur 
pasisemti—tiek maža tebuvo lig šiol apie jį rašoma!

Šie keli puslapiai, atsiradę atsitiktinių progų paskai
toje, nebuvo numatyti platesnei visuomenei. Bet—tegu 
—ir netobulais, bet iš širdies einančiais žodžiais gali
ma garbinti Dievo šventuosius.

Kazimieras ir Lietuva
Šv. Kazimieras gimė 1458 m. spalių 3 d. Krokuvoj, 

karaliaus Kazimiero ir Vengrijos karalaitės Elzbietos 
sūnus. Jo tėvas buvo grynas lietuvis—Jogailos ir Alšė- 
nų kunigaikštytės sūnus, tuo tarpu motina—habsbur- 
gaitė. Taigi, šventojo gyslose tekėjo gediminaičių ir 
habsburgiškių kraujas. Išaugęs mokytojų—žinomo is
toriko kan. Dlugošo ir italų humanisto Kalimako mo
kykloje, jis gana anksti išėjo į politinę areną. Kaip tu
rįs teisių į vengrų sostą, jis buvo tėvo pasiųstas į Veng
riją, bet, matydamas kitokią vengrų tautos valią, pats 
nuo teisių į tą sostą atsisakė. Nusivylęs politine kar
jera, jis dar kartą grįžo prie mokslo ir savo nepapras
tais gabumais atkreipė Lietuvos didikų dėmesį, šie no
rėjo jį padaryti savarankišku Lietuvos valdovu ir darė 
žygių slapta paskelbti Didž. Lietuvos Kunigaikščiu.

Didelę valstybinę išmintį jaunasis Kazimieras paro
dė tėvui esant užimtam karais, kada jam buvo pavesta 
savarankiškai tvarkyti valstybės administraciją. Su
tvarkė finansus, apvalė kraštą nuo plėšikavimų. Kaž
kokia vidaus jėga, kuri slypėjo jame, vertė visus pa
klusti ir vykdyti jo parėdymus. Paskutinius penkis sa
vo amžius metus (1479-1484) jis praleido Vilniuje, 
tvarkydamas Lietuvos kanceliarijos reikalus ir pasi
žymėdamas nepaprastu kruopštumu ir atsidavimu pa
reigai. Lietuvos meilė ir saugumas vertė jį paveikti sa
vo tėvą, kad šis specialiu dekretu sulaikytų rusų pro- 
voslavijos veržimąsi į Lietuvos sritis. Jis nenorėjo, kad 
vėl pasikartotų pravoslavų sąmokslai ir kruvinos prie
monės, kaip anksčiau buvo atsitikę. Būdamas Vilniu
je dažnai lankė jos bažnyčias ir šelpė prie jų esančius 
vargšus.

Šalia didelės išminties ir retų protinių gabumų, šven
tasis pasižymėjo dideliu jautrumu, net lyrizmu. Mėg
damas poeziją, ypač klasikinę ir religinę, jis net pats 
bandė ją kurti. Jo himnas Marijai yra įdėjęs ir į mūsų 
giesmyną. Mistinis susižavėjimas Marijos asmeniu, ne
paprastas jos kultas yra būdingas jam, kaip ir visai lie
tuvių tautai. Gal būt, kad jis pavyzdžiu sau statė didį
jį valstybininką ir karį Vytautą—savo giminaitį apie 
kurio ypatingą Marijai atsidavimą patyrė iš savo mo
kytojo Dlugošo.

Trečias šventojo dvasios bruožas—tai didelis valin
gumas. Būdamas kardiško dvaro artumoje, dvaro, ku
ris nepasižymėjo aukštais papročiais, jis tačiau gyve
na, kaip asketas—miega ant grindų, pasninkauja dvi 
dienas savaitėje, dėvi ašutinę, naktimis eina melstis 
prie bažnyčios durų. Ir pačiame darbe jis rodo nuo
stabios disciplinos.

Persidirbimas, jaudinimasis dėl negerovių valsty
bės ir dvaro gyvenime, nenuilstamas ilgesys dangaus, 
—palaužia jo fizines galias. Jis suserga džiova. Pasku
tiniąsias dienas praleidžia lietuviškajame Gardine ir 
ten 1484 m. kovo 4 d. miršta, sulaukęs vos 26 metų 
amžiaus. Jo palaikus priglaudžia Vilnius, kuriame jis 
praleido gražiausius herojinio savo gyvenimo metus.

Jo asmuo'gal ir būtų likęs užmirštas, jei ne Nunci
jus Ferrari, skirtas Lietuvai ir Lenkijai, kuris susido
mėjo šio švento karalaičio gyvenimu. Tur būt jau tuo
met melstasi į jį ir įvyko tie stebuklai, kurie vėliau mi
nimi jo kanonizacijos byloje, būtent— pagijimas vieno 
aklojo, vieno raišo ir kitų ligonių, o taip pat jo paslap
tingas pasirodymas ant balto žirgo lietuvių kovų su 
rusais metu ties Polocku ir išvedimas į mūsų pergalę. 
Nuncijus parašo šventojo biografiją, randama ir da
bar Bolondistų raštuose, kuri atkreipė dėmesį ne tik 
Romos, bet ir įvairių pasaulio kraštų. Susidomėjimas 
šiuo jaunikaičiu išeina už Lietuvos ir Lenkijos ribų. 
Jo kultas ima reikštis Neapolio karalijoj, Bavarijoj, 
Olandijoj, Portugalijoj.

1521 m. Kazimieras paskelbtas palaimintuoju, o 1603 
m. popiežiaus Leono X—šventuoju ir Lietuvos patronu.

Šventojo garbė mūsų tautoje buvo iš seno gili. Reta 
bažnyčių, net šeimų, kuriose nebūtų jo paveikslo. Liau-' 
dies legendose, liaudies menininkų drožiniuose jis yra 
toks turtingas, kaip reta kuris šventasis. Draugijos, 
vienuolynai, nekalbant apie pavienius asmenis, puo
šiasi jo vardu.

1943—sukaktuviniais metais šventojo vardą užsi
mota įamžinti, kaip niekad ir niekas nėra daręs ligi šiol. 
Valstybės teatre turėjo įvykti literatūrinė-muzikalinė 
akademija su specialia meno paroda. Rašytojai ruošė iš 
Kazimiero gyvenimo noveles ir poeziją, muzikai kūrė 
giesmes ir kantatas, o dailininkai dirbo keliolika kazi- 
mierinių darbų. Okupantas tačiau nenorėjo, kad tauta 
pagerbtų savo šventąjį ir nei Teatre, nei vėliau, gen. 
Nagiui prašant, Vyt. D. Muziejuje neleido daryti Akto. 
Dailininkai savo darbus įjungė į bendrąją parodą, ra
šytojai ruošėsi slapta išleisti specialų almanachą, ku
riame turėjo dalyvauti apie 30 rašytojų, meno istorikai 
kartu su dailininkais—Kazimiero meno monografija ir 
istorija—sudėtinė Kazimiero biografija. Visame kraš
te tačiau praėjo mažesni minėjimai-šventės ir Kauno 
Arkivyskupas išleido specialų ganytojišką laišką. To
kio užsidegimo ypač iš mūsų menininkų pusės, mūsų 
kultūras istorijoj tur būt niekad nėra buvę, ypač to
kia visuotina forma. Tai buvo kazimierinis sąjūdis, ku
ris turėjo sukurti nemirštamą paminklą mūsų vieninte
liam—mylimam Šventajam. Deja, audra, kuri tą patį 
pavasarį iškilo—areštai, universiteto uždarymas ir ki
tos priespaudos, nebeleido visai tai kūrybai pasirodyti 
viešumoj. Tačiau ir dabar yra žmonių iš tų pačių me
nininkų, kurie tebegyvena užsidegimu ir žavėsiu mū
sų šventajam ir ne vienas per tą laiką yra sukūręs ką 
nors naujo jo garbei.

Kodėl kaip tik šiose sąlygose mūsų visų'akys kryp
sta į Kazimierą? Kaip Nepriklausomybės gimimo iš
vakarėse buvo gyva legenda, kad Kazimiero kariuome
nė laukia Kauno požemiuose išeiti ir išlaisvinti mūsų 
kraštą nuo priešų, taip dabar mes tikim, jog jo vardu 
mūsų kariai laimės-tėvynės kovą. Simbolinė yra Po
locko stebuklo reikšmė šiems laikams. Baisus potvy-
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PO KONCERTO

Balandžio 13 d. §v. Kazi
miero parapijos choras, va
dovaujant varg. Jonui Mic- 
kūnui, turėjo koncertą para
pijos salėj. Koncerto progra
ma ir išpildymas buvo geras, 
parinktos dainos naujos. 
Dauguma dainų buvo neleng
vos giedoti, bet choristai jas 
išpildė labai gerai.

Koncerto programai paį
vairinti sudainuota solo, due
tais ir kvartetais. Ypač gra
žiai sudainuotas “Karvelė
lis,” kurio solo dalį išpildė 
Frances Navickaitė. Tai jau
na pajėga, kuri ateityje gali 
daug dainos srityje daug 
duoti. Jonas Gurgždis daina
vo solo “Pasėjau kanapę.” 
Vyrams padedant sudainuo
tas gražus duetas “Nesegk 
sau rožės prie kasų,” solo da
lį pildė Marie Janulaitytė,

W T E L
Lurruviu radio programa 

Trečiadieni 7:00 p.m. SeM. 8XX) p.m. 
Direktoriui) 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia. Pa. 
Telafonuokite: Regent 1937

kurios švelnus nors ir nedrą
sus balsas žavėjo klausyto
jus Vyrų choro dalis padai
navo keletą linksmų dainų 
angliškai.

Chorui tenka garbė už tokį 
pasirengimą. Ne vienas daly
vis džiaugėsi ir didžiavosi 
choro dainomis. Dar kiek pa- 
silavinus, jie galėtų dainuo
ti didelėj salėj, gausiai muzi
kos ir meno mėgėjų publikai.

Bet kaip su mūsų lietuviš
ka publika? Jei iš šio koncer
to dalyvių spėti, tai jau lie
tuvių dainos mėgėjų nebėra, 
nes į koncertą tiek maža atė
jo, kad vargu būtų galima 
sakyti, kad iš visa dar yra 
dainos klausytojų. Tai yra 
sunku suprasti. Jei taip to
liau bus, tai turėsime atsi
sveikinti su lietuviškos dai
nos grožiu, koncertais ... O 
kaip liūdna, kad taip greit 
mes tai pamiršome, ką se
niau lietuviai taip mielai ir 
didžiai brangindavo! Kaip 
reikia jaustis jaunesnės kar
tos dainos palaikytojams?, 
jei senesnieji, suaugę su lie
tuviška daina pamiršo jos 
grožį? Kas išauklės jaunuo
sius pamylti ir skleisti lietu
višką dainą? Koncertas yra 
liudininkas, kaip suprantame

reikalą. Kad, tai būtų pamo
ka geron pusėn . . . Rasa,

AA. MARIJONA 
KAVALIAUSKIENE

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Modernlika laidojimo ištaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

I
Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje praSau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Balandžio 14 d., savo na
muose, aprūpintea šv. Sakra
mentu, su ašarų pakalne, at
sisveikino Marijona Kava
liauskienė. Velionė jau ilges
nį laiką nesijautė sveikai. Di
dįjį Ketvirtadienį buvo pa
guldyta į lovą, iš kurios jau 
nesikėlė.

Ji išaugino skaitlingą šei
mą. Jų sūnus Juozas Kava
liauskas yra laidotuvių di
rektorius, sūnus Tomas, su
žeistas per paskutinį karą, ir 
kiti šeimos nariai buvo prie 
jos lovos iki paskutinio atdu- 
sio.

Kas Marijoną Kavaliaus
kienę pažino, tas jos gailisi. 
Ji buvo visų philadelphiečių 
gerbiama ir mylima. Nuošir
džiai ji prisidėjo prie šv. Ka
zimiero parapijos darbų.

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko balandžio 19 d. Jos paly
dėti susirinko gausi minia 
žmonių. Daugelis Marijoną 
Kavaliauskienę prisiminė už
prašydami šventų mišių už 
jos sielą. Jos karstą puošė 
gėlių gausybė. Tegul ilsisi ra
mybėj su savo Išganytoju 
dangaus linksmybėse.

už miesto, labai gražioj vie
toj.

Tadas Kuligauskas, La 
Salle aukštesnės mokyklos 
mokinys, sėkmingai pasirodė 
mokyklos rengtame “Spring 
Musical Festival,” kuris įvy
ko balandžio 18 dieną, Town 
Hall. Šis gabus lietuviukas 
grojo smuiku solo, duetą, 
kvartetą ir dalyvavo simfo
nijos orkestre, šį sekmadienį 
jis koncertuos J. Stuko ren
giamame koncerte, Newarke.

Tarptautinis Institutas, 
Philadelphijoj, mini savo 25 
metų jubiliejų balandžio 24 
d. Minėjimo iškilmės McCal
lister salėj, 1811 Spring Gar
den St. Instituto tikslas pa
gelbėti įvairių tautybių žmo
nėms gyvenantiems Ameri
koje.

Caroll Mc Cormick, balan
džio 23 d., katedroje pakon- 
sekruotas vyskupu. Iškilmė
se dalyvavo daug vyskupų, 
kunigų, vienuolių ir pilna ka
tedra tikinčiųjų.

Balsas Iš Ligonines

VISKAS NAUJA

LIETUVOS IŠLAISVINIMUI AUKOS XnsburE

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Steponavičiai Į

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

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

Prof. Vincas Krėvė apsigy
veno Philadelphijoje.

Dr. Juozas Bogušas, Du
quesne Universiteto profeso
rius, lankėsi Philadelphijoj, 
kur dalyvavo Politinių Moks
lų Susivažiavime. Jis dažnai 
iškelia lietuvių varde savo 
paskaitose. Neužilgo jis skai
tys specialią paskaitą apie 
Lietuvą ir lietuvius Universi
teto rengiamame susirinki
me.

Louis Budenz, balandžio 15 
d. kalbėjo gausiai publikai 
Bellevey Stratford Hotel. Jis 
nurodė, kad komunistai yra 
pavojus amerikiečiams ir 
ypač katalikams, nes prieš 
juos pirmiausiai nukreipta 
ataka. Ragino, kad dabar yra 
laikas veikti ir stoti prieš ko
munistus, kurie nori pavergti 
pasaulį.

Žvigaičiai, turėję užeigos 
biznį Woodland Ave., nese
niai pardavė savo vietą bro
liui, o patys išsikėlė gyventi

Rašo Kun. St. Raila

(Tęsinys)
Ligoninėj

Išaušo kovo 21 dienos ry
tas. Daugumos gyvenimas 
sukosi paprastu ratu. Bet 
mano ratas lyg ir kliuvo. Jau 
sapnais buvau nukeliavęs li
goninėn, sakoma, ką mąstai, 
tą dažniausiai ir sapnoji. Ry
tą praleidau dvasiniam prisi
rengimui. Juk jei vyksti ligo
ninėn, tai ir prisirenk tinka
mai. Keliauji ne malonumų 
rinkti, bet sveikatos taisyti, 
skausmų patirti. O kaip iš
tversi be aukštesnės pagal
bos. Visi žmonės rengiasi to
kiai kelionei, tad ir man rei
kia nepamiršti. Prisirengi
mas geras paprotys prieš to
kius vykius kaip operaciją, 
prisirengti. Niekuomet nesi 
tikras, ką sutiksi ligoninėj, 
kaip viskas seksis. Todėl la
bai miela žinoti, kad dvasia 
rami tada ir lengviau gali 
pergyventi visus ligoninės 
sunkumus.

Viską sutvarkęs važiuoju į 
Darby, Pa. Jau iš tolo, ant 
kalnelio matau iškilusią ligo
ninę. Bet šį kartą man išori
nis grožis ne daugiau rūpėjo, 
svarbu kaip seksis viduje. 
Nebuvo daug laiko mąstyti, 
nes už kelių minučių buvau 
ligoninės viduje. Pirmieji 
žvilgsniai nedavė progos su
prasti kur esu. Skoningai į- 
rengti koridoriai, laukiamieji 
kambariai išpuošti skonin
gais paveikslais, altorėliais, 
man sudarė labiau bažny- 
čios-koplyčios vaizdą kaip li-

Į šią atskaitą įeina visos au
kos, prisiųstos Amerikos Lietu
vių Tarybos iždan, tarp 1946 m. 
rugsėjo 22 d., kada ALT suva
žiavimas Washingtone, D. C. nu
tarė vajų skelbti, ir š.m. kovo 
31 d.

Atskaita susideda iš trijų da
lių ir priedo. Pirmoji dalis pa
rodo aukų sumą valstijomis. An
troji paduoda aukas kolonijomis, 
o trečioji dalis—aukas atskiro
mis sumomis, taip kaip jos buvo 
gautos iš kolonijų.

Priede yra paduoti sąrašai au
kotojų, kurie sudėjo trečioje at
skaitos dalyje pažymėtas sumas. 
Priedas nėra pilnas, nes kai ku
rie sąrašai jau buvo paskelbti 
spaudoje, o kituose atsitikimi- 
muose sąrašai nebuvo padaryti.

Visiems ALT skyriams, orga
nizacijų komitetams, organizaci
joms, paskiriems veikėjams ir 
aukotojams, kurie sudėjo šias 
aukas, Amerikos Lietuvių Tary
ba taria širdingai dėkui.

Iki š.m., kovo 31 d., Vajus at
nešė $65,639.10 įplaukų. Šią at
skaitą ruošiant spaudai ALT iž
dan atėjo dar kelios stambios 
sumos aukų iš kolonijų, kurios 
pakėlė įplaukų skaitlinę iki $75,- 
000. Tos naujos aukos ir kitos 
vėlesnės sumos bus pažymėtos 
Antroj ALT Vajaus atskaitoj, 
kuri bus paskelbta gegužės mė
nesį. Tikimasi, kad iki to laiko 
spės atsiskaityti su Amerikos 
Lietuvių Taryba visos kolonijos, 
dalyvaujančios šiame vajuje, ir 
pavieniai rinkėjai.

Amerikos Lietuvių Taryba.
Vykdomasis Komitetas:

Leonardas Šimutis, Pirm.
Dr. P. Grigaitis, sekr. 
Mikas Vaidyla, iždin.

Indiana ...................... 971.00
Maine ........................ 836.25
Maryland .................. 346.00
New Hampshire ....... 307.25
Nebraska .................. 184.76
Oregon ...................... 150.00
State of Washington 60.00
California .................. 59.00
Minnesota ................ 36.00
Kentucky .................. 5.00
Virginia .................... 5.00
Montana .................... 1.50
Iowa .......................... 1.00
Neklasifikuota ......... 1,000.00

Viso ...................... $65.639.10
Aukos Kolonijomis

Illinois:
Chicago .................... $16,075.20
Rockford .................. 1,371.20
Westville .................. 535.13
E. St. Louis .............. 180.00
Springfield ................ 121.05
W. Frankfort............  100.00
Kankakee .................. 98.00
Spring Valley ........... 51.00
Waukegan ................ 35.00
Benton ...................... 25.00
Braceville .................. 1.00

Viso ...........................$3,767.70

Pennsylvania:
Scranton .......................$2,010.00
Philadelphia 658.80
Chester 266.50
Easton 220.24
Du Bois ............   200.00
Frackville 110.80
St. Clair ........................ 100.00
Wilkes Barre
Pittsburgh 26.50
Simpson 25.00
Reading ........................ 15.00
Braddock 10.00
Hooversville 5.00
Leechburg 5.00

Viso ......... $3.725.92

New Jersey:
Elizabeth $571.00
Bayonne ..........................  498.75
Kearny ..........................  250.00
Paterson 239.00
Camden 10.00
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Aukos Valstijomis
Illinois...........
Massachusetts 
New York .... 
Connecticut .. 
Michigan ....
Pennsylvania 
New Jersey .. 
Ohio ............
Wisconsin .....
Canada .........
Rhode Island

$18,592.58
. 12,400.64
. 8,763.15
. 7,584.80
. 3,767.70
. 3,725.92
. 1,568.75
. 1,528.85
. 1,449.00
. 1,289.95
. 1,005.00

goninės. Tik kur nekur besi- 
rodąs uniformuotas gydyto
jas, gailestingoji sesuo, ar 
administracijos tarnautojos, 
priminė kur esu. Laukti ilgai 
nereikėjo, nes greit surado 
kur mane padės. Už valandė
lės pradėsiu ligonio gyveni
mą. Nutariau stengtis ramiai 
laukti tolesnių įvykių. Išsi
ėmiau savo nuolatinį draugą 
—brevijorių ir pradėjau mel
stis.

“Dabar būsi ligonis” — pa
sako viena ligoninės tarnau
toja, kurios pareiga “sveiką
jį” įregistruoti į ligonių ei
les. Ji maloniai išklausinėja 
reikalingiausias žinias.

(Bus daugiau)

Viso ...................... $18,592.58
Massachusetts
Worcester .................. $2,865.92
Brockton .................... 1,876.53
Haverhill .................... 1.818.00
Lowell .......................... 1,672.23
Norwood .................... 1,623.06
Lawrence .................... 968.85
Boston ir Dorchester .. 633.70
Cambridge .................. 344.85
Stoughton .................. 154.25
Hudson ........................ 117.00
Gardner ...................... 91.90
Greenfield .................. 76.00
Bridgewater .............. 71.35
Blackstone .................. 20.00
Maynard .................... 20.00
Waltham .................... 20.00
Auburn ...................... 10.00
Wheelwright .............. 10.00
Sunderland ................ 7.00

Viso ...................... $12,400.64
New York
Greater New York .....$6,571.00
Rochester .................... 1,608.55
Binghamton ................ 287.60
Port Chester .............. 154.00
Buffalo ..............  130.00
Earlville ...................... 10.00
Niagara Falls ............ 2.00

Viso ........................ $8,763.15
Connecticut
Waterbury ...................$4,000.00
Hartford .................... 865.00
New Britain................ 811.30
Bridgeport .................. 805.50
New Haven ................ 800.00
Ansonia ...................... 230.00
Stamford .................... 38.00
Naugatuck .................. 10.00
Riverton ...................... 10.00
Seymour ...................... 10.00
Nichols ........................ 5.00

Viso ........................ $7,584.80
Michigan
Detroit ........................ $2,490.00
Custer-Freesoil ........... 627.20
Grand Rapids ............ 620.00

Viso .......................... $1,568.75
Ohio:
Cleveland $1,041.00
Akron 450.00
Davton 29.85
Toledo ........................... 8.00

Viso $1,528.85

Wisconsin:
Racine $535.00
Kenosha ............. 502.00
Sheboygan 150.00
Milwaukee ...................... 102.00
Rhinelander 70.00
Thorp ............................... 55.00
Superior .......................... 20.00
Fond du Lac .................... 15.00

Viso ......................   $1.449.00
Canada:
Toronto .......................... $695.00
Winnipeg (MacGregor) 285.95
Delhi ir apyl.................... 265.00
Iš kitų vietų .................. 44.00

Viso ........................ $1,289.95

Kitos Valstijos
Providence, R. I........... $1,000.00
Cranston, R. 1............. 5.00
E. Chicago-Gary, Ind. 806.00 
Clinton, Ind.................. 90.00
Michigan City, Ind.....  50.00
Beverly Shores, Ind. .. 25.00
Lewiston. Me............... 711.25
Rumford. Me............... 110.00
Dover. Foxcroft, Me. .. 15.00
Baltimore, Md.............. 336.00
Westernport, Md.........  10.00
Manchester, N. H........ 307.25
Omaha, Nebr............... 184.76
Oregon City. Ore......... 100.00
Coos Bay, Ore.......... . 50.00
Cle Elum, Wash.......... 35.00
Hoquiam, Wash ......... 25.00
San Francisco. Cal...... 37.00
Los Angeles. Cal.........  22.00
Rochester, Minn..........  35.00
Iš kitų vietų .............. 13.50
Neklasif. (SLA Seimo

auka ALT) ............  1,000.00

Viso kolonijos su- 
siuntė Amer. Liet. Tar. 
iždan .......................... $65.629.10
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nis išsiliejęs, kaip tada Dauguvos upė. Lietuvos miestai 
ir visas kraštas užpultas kaip tada Lietuvos pilis. Mū
sų vyrai bejėgiai per tą potvynį permesti savo jėgas. 
Ir baltasis raitelis turi vėl pasirodyti, pamoti ranka ir 
pirmasis mestis į bangas, perplaukti jas, kad iš paskos, 
to žygio užburti, mestųsi visi ir . . . išlaisvintų, kas pa
veikta, Stebuklas buvo mūsų pirmasis Nepriklausomy
bės apgynimas, stebuklo reikia ir dabar mūsų nely
gioms kovoms paremti, ir mes tikim, kad šventasis iš
melš mums jį ir pats stos su mumis į teisingą kovą.

Herojinė Kazimiero asmenybė
Keistų prieštaravimų yra žmogaus gyvenime. Elge

ta nori būti karalium, o karalius—paprastu elgeta. Ka
ralių rūmuos išauga gilios pikto šaknys, bet tuose pa
čiuose rūmuose gimsta ir šventieji. Kaip švyturiai virš 
pilkos žemės, išsišauna jie iš savos aplinkos, išsišauna 
asmenine kančia, kuri išsilieja lyrikų skundu, mistikų 
maldom, asketų atgailom.

Kasdieniški, normalūs laikai nepažįsta ir nesupran
ta tokių asmenybių, nes jie nepažįsta pranašų ir ne-' 
tiki stebuklais. Tik sukrėtimu, tik herojinių kovų me
tais, kada žmonės atsiskleidžia šimtamečius kalendo
rius, Matildos knygas, užsiima nepaprastų reiškinių ty
rinėjimais, kada gyvenama mistinėj ekstazėj ir vado
vaujamasi nepalaužiamu tikėjimu,—tokiais tatai ne
paprastais laikais pasidarė įdomios nepaprastos ir ne
kasdieniškos asmenybės.

Mistika, nepalaužiamas tikėjimas, herojinis ryžtas 
yra tos ypatingos žymės, kurios lydi ir mūsų gyvena
mąjį metą. Ir šio meto vadai nėra vadinami realūs po
litikai, o svajotojai, per toli žiūrį, magiškos jėgos ir 
fanatiško tikėjimo! „

Normalūs laikai, pasak Peter Lippert, težino išpa
žinėjus, tuo tarpu herojinis metas—panašus į kanki
nius. Ir mūs laikai yra pažymėti kankinyste—religine 
ir tautine,—auka ir kryžium.

Net šių laikų literatūra domisi ne tiek kasdieniška 
buitim, ir poezija—ne žemės smilgos ir vabalėlio lai
mingu gyvenimu. Ne iš knygų, bet iš skausmo kyla žo
džiai, Dievo žaibui lygus (Jurgis Baltrušaitis). Heroji
nė lyrika, herojinė drama pirmauja prieš buities roma
ną, prieš gamtos poeziją. Užmiršti ramiais laikais ir į- 
prastinėse sąlygose tautų dainiai, kaip mūsų Maironis, 
herojiniais laikais vėl prisikelia. Ir ties tautos kanki
nių kapais, ir ties nežinomųjų karių paminklais renka
si šimtatūkstantinės minios ir gieda jiems garbės him
nus.

Tragiškas—daugeliu atžvilgių tokių laikų veidas, bet 
kartu ir didingas. Gero ir blogo pasireiškimo laipsnis 
šiais laikais yra daug platesnis. Gerumas eina iki šven
tumo ir blogumas iki šėtoniškumo, šventieji ir banditai 
lenktyniuoja kiekvienas savo kelyje. Bet ir tie patys 
banditai, išsėmę savo saiką, šiuo metu greičiau už
sideda ašutinę. Atgaila tokiais laįkais labiau pajudina 
žmonių širdis.

Tokiais laikais domina žmones ne tik didžiųjų karo 
šnipų ir kriminalistų, bet ir asketų, mistikų, pranašų, 
kankinių gyvenimas.

šioj mūsų laikų aplinkoje yra suprantamas ir tas 
mūsų tautoj prieš keturis metus prasidėjęs susidomėji
mas vienintele savo rūšies herojine asmenybe—šven
tuoju Kazimieru. Nesakysim, kad tai būtų ėję tiktai iš 
paprasto apsimetimo pamaldumu. Kaip mūsų tautos 
nedraugai šioje asmenybėje įžiūrėjo daugiau nei pa
prastą niekam nepavojingą religinį didvyrį, taip ir mes 
patys jautėme šio šventojo asmenyje esant ir tautinį 
didvyrį.

Būdingas šiuo atžvilgiu buvo vienoj Kauno gimna
zijoj šv. Kazimiero sugretinimas su didžiuoju Vytau
tu. Du dailininkai padarė du paveikslu—vieno visoj 
kungaikščio didybėj, su kardu rankoj, ir antro—sė
dinčio išminties soste ir laikančio rankoj atskleistą 
knygą, šie du paveikslai buvo iškilmingai priimti nau

joj Šančių gimnacijos salėj, dalyvaujant tūkstantinei 
besimokančio jaunimo masei. Prieš jaunimo akis—sa
kytume, prieš jaunosios Lietuvos akis—pastatyti du 
pavyzdžiai—Dux Magnus ir Princeps Sactitatis, valsty
bininkas ir karys ir valstybininkas asketas, senelis ir 
anūkas.

Jiedu nepalyginami, žiūrint pirmu požiūriu, ir vis 
dėlto labai panašūs, pas vieną tie bruožai pasireiškė 
viena forma, pas kitą—kita.

Nors Kazimieras neturėjo galimybės pastoviai save 
pareikšti Lietuvoje, tačiau ir tas neilgas palygint jo 
darbas vendant tėvo raštinę Vilniuje, parodė didelį jo 
rūpestį Lietuvos valstybės reikalais ir kartu retą val
stybinę išmintį. Įdomi šventojo pažiūra į Lietuvos rytų 
politikos dalykus, kurie tada buvo labai jautrūs, Lie
tuvos provoslavai Maskvos įtakoje ruošė sukilimą, ku
rio tikslas buvo išžudyti Gediminaičių dinastiją ir pa
keisti Lietuvos politiką Maskvos naudai. Karalius Ka
zimieras tai susekęs, kruvinom priemonėm likvidavo 
pavojų. Tas skaudžiai paliečia šventojo karalaičio dva
sią, ir jis atsistoja prieš savo tėvą, siūlydamas kitą ke
lią sulaikyti Maskvos įtakai, kelią kuris kitu būdu ap
saugotų Lietuvą nuo panašaus pavojaus ir kartu nuo 
kraujo aukų. Jis siūlė išleisti įsakymą, kuriuo visiems 
laikams būtų išspręstas Maskvos įtakos klausimas, už- 
draudžiant plėstis provoslavijai. Šią dramatišką sū
naus kovą su tėvu pavaizduoja mūsų rašytojas Jurgis 
Jankus savo novelėj “Didysis antspaudas.”

šiuo atžvilgiu šventojo pažiūra sutampa su Vytauto. 
Ir šis valdovas, įvesdamas Lietuvoj vakarų krikščiony
bę, siekė be kitko to paties—sulaikyti rytų įtaką Lie
tuvoj. Ir jo, kartu su Jogaila, išleistieji įstatymai, su
varžė provoslavų didikų įsigalėjimą.

Vytautas ir Kazimieras yra artimi ir kitais bruo
žais. Vytauto santūrumas asmeniniame gyvenime, pas 
Kazimierą išauga iki didvyriško asketo—šventojo do
rybės. Vytautas nevartoja svaigalų, nemėgsta pramo

gų, nežino palaidumo. Jo šeimyninis ir dvaro gyveni
mas, yra be šešėlio dėmės. Kazimieras gyvena kitoj ap
linkoj. Lenkiškųjų karaliaus dvarų tradicijos buvo pa
liestos moralinio vėžio. Ir vis dėlto tas lepus ir palaidus 
dvaras jaučia karalaičio vidaus jėgą. Niekas jo akivaiz
doje nedrįsta ištarti bjauraus žodžio. Jo akių žvilgsnis 
varžė poelgių laisvumą. Jo valios jėgai paklusta admi
nistracijos aparatas ir pagal jo nurodymus vykdo, jam 
esant tėvo vietininku, socialines ir moralines reformas 
visame krašte. Ne be reikalo biografai vaizduoja jį 
stipraus žvilgsnio, kietai suspaustų lūpų, aukštos kak
tos, stačios—kiek kumpos nosies, žodžiu, išmintingo ir 
valingo veido bruožų.

Kazimieras buvo iš tų, kurie žino, ko siekia. Nei gar
bė, nei dinastiniai išrokavimai nenukreipia jo nuo savo 
tikslo. Jis atsisako teisių į vengrų sostą, į kurį iš moti
nos pusės turėjo pagrindą. Teisinga ir jautri jo prigim
tis purtėsi kraujo ir skriaudos savai valstybei, kuri, gry
nai dinastinių interesų kovoj, būtų turėjusi pakelti 
daug aukų. Paniekinęs karališką didybę, sakvtume, nu
sviedęs po kojų karališką vainiką, jis savo valios jėgas 
įtempia kitoje gyvenimo srityje.

Pareigos ir darbo meilė pasireiškė jam jau mokyk
loj. Jis uoliausias iš visų šešių brolių ir penketos sese
rų. Tėvas, kad ir pats nebūdamas aukšto išsilavinimo, 
o savo vaikams jo nešykšti. Ir geresniam tų laikų mo
kytojui istorikui Dlogusui, Krokovos kanauninkui, o 
paskui Kalimakui, jis patiki šį sunkų darbą, įsakyda
mas “spausti vaikus, o jei reikia ir rykštę panaudoti.” 
Ir mokytojai su nuostaba pripažįsta, kad Kazimierui 
ne tik rykštės, bet ir žodžio nereikėjo pavartoti. Jis 
jačius mokytojus stebino savo darbštumu ir jauna iš
mintimi.

Ir paskui, kai Kazimieras baigs mokyklą, kai niekas 
nebeseks jo studijų jis nesiskirs su knyga, ieškos išmin
ties storuose klasikų ir šventųjų raštuose. Neramus jo 
protas eis dar toliau—

(Bus daugiau)
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surengė gražų 
girną—-“Variet 
Šliaukiusieji bi 
tenkinti dainoj 
tais įvairumais

Lind'

skyrius, balam 
pirmą susirink 
rinkta valdyba 
Liudvinaitis ph 
nė vicepirm., 
prot. ir f in. ras 
ižd., F. Kairevi 
ižd. globėjais. į 
ją: M. čižauski 
lienė.

Nutarta krei 
tos lietuvius ir 
raginant, kad į 
šį BALF skyrii 
$1.00. Sudaryt? 
ti drabužius, n 
nis ii- visa kita, 
mi kas ką gali
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iro gyveni- 
la kitoj ap- 
s buvo pa
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ų žvilgsnis 
usta admi- 
’ykdo, jam 
5 reformas 
ūzduoja jį 
kštos kak- 
lintingo ir

i. Nei gar- 
> nuo savo 
rį iš moti- 
jo prigim- 
kuri, gry- 
si pakelti 
tume, nu- 
ilios jėgas

j mokyk- 
etos sese- 
ilavinimo, 
laikų mo- 
ninkui, o 
įsakyda- 

naudoti.” 
azimierui 
rtoti. Jis 
jauna iš

ai niekas 
os išmin- 
ramus jo

j KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Philadelphia, Pa
Lietuvoje, Luokės miestelyje, 

kovo mėn., mirė Pranciška Rai
lienė, sulaukusi 78 metų am
žiaus.
- Giliam nuliūdime paliko dvi 
dukteris ir du sūnus, gyvenan
čius Amerikoje, kurių vienas 
yra kun. Stasys Raila, Šv. Ka
zimiero parapijos vikaru, Phila- 
delphijoj.

Visi artimieji skaudžiai per
gyvena brangaus asmens mirtį.

Aukas prašome pristatyti pas 
skyriaus raštininkę F. Kairevi- 
čienę, 41 E. 18 St., Linden, N. J. 
Jūsų aukos bus tinkamai sutvar
kytos ir pasiųstos į BALF cent
rą.

Gegužės 18 d. 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Laisvės Parko salėje, 
340 Mitchell Ave., įvyks prakal
bos BALF vajaus reikalu. Visi 
Lindeno lietuviai kviečiami da
lyvauti. Dirva didelė, tad daug 
ir darbininkų reikia. Visi prisi
dėkime prie šio kilnaus darbo.

J. J. Liudvinaitis, pirm.
Atlaidai

Balandžio £7 d., 8 vai. ryte, 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, 
19 Wallace St., prasidės Ke- 
turiosdešimt Valandų atlai
dai. Pamokslus sakys kuni
gai: čekavičius, Laumakis ir 
Šukevičius.

Parapijiečiai raginami ir 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti šiuose atlaiduose.

Bridgeport, Conn

Paterson, N. J
BALF Patersono skyrius gavo 

aukų iš sekančių asmenų: Lin
kus 5 dol., p. Milinavičius 5 dol. 
ir 20 dol. iš nelietuvių per Ado
mavičienę ir Jokubavičių.

Skyrius rengiasi gegužės mė
nesy suruošti judamuosius pa
veikslus su prakalbomis, nes te
ko nugirsti, kad yra didelis skai
čius patersoniečių lietuvių, kurie 
negalėję dalyvauti vasario 16 d. 
minėjime, kada buvo renkamos 
aukos BALF’ui.

Marijona Papečkienė ir A. 
Stankus, nuoširdžiai atjaučia 
mūsų brolius tremtinius, išsiun
tė afideivitus dviem nepažįsta
mom lietuvių šeimoms Vokieti
joje.

Balandžio 14 d., įvykusiame 
Vyčių susirinkime, nutarta į- 
steigti Softball būrelį. Ta pačia 
proga, prie Vyčių prisirašė šeši 
nauji nariai. .....

Po susirinkimo buvo jaukus 
šeimyniškas vakarėlis su užkan
džiais ir šokiais. Pats kun. kleb. 
Kinta pabuvo muzikantu — pa
grojo pluokštelėmis gražių lietu
viškų šokių.

Užkandžiais pasirūpino Flo- 
renz Glamiauskaitė, Vine. Alek
sas, Florence Šilytė, Eleanora 
Staniūlytė ir Dotty Dutkaitė.

A. S.

Harrison-Kearny,

Marijona ir Petras Mileriai, iš 
Kearny, balandžio 11 d., susilau
kė dukrelės, kuri pakrikštyta 
Dorotėjos vardu.

Balandžio 17 d. mirė Pijus 
Kanceris iš Harrison, sulaukęs 
53 metų amžiaus. Buvo pašarvo
tas namuose. Palaidotas balan
džio 21 d., iš Sopulingos Dievo 
Motinos bažnyčios, po 9 vai. mi
šių, į Šv. Kryžiaus kapines.

Nuliūdime liko: žmona Elena, 
sūnus Petras, duktė Amelia 
Ryan ir anūkas Pranas, šeima 
dėkoja visiems * pareiškusiems 
užuojautą, atsilankiusiems lai
dotuvėse ir B. Shawkoniui už 
laidotuvių patarnavimą.

Balandžio 20 d., mūsų para
pijos jaunųjų sodaliečių grupė 
surengė gražų ir įdomų paren
gimą—“Variety Show.” Visi at
silankiusieji buvo maloniai pa
tenkinti dainomis, šokiais ir ki
tais įvairumais. A. E. S.

Linden, N. J
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ŠV. MIŠIOS UŽ LIETUVĄ
Kad nenutruktų grandis Šv. 

Klišių už žūstančią Lietuvą, sku
bėkite užsakyti šv. Mišias pas sa
vo klebonus; nustatytomis die
nomis maldingai suplaukę į sa
vąsias bažnyčias, Gailestinga
jam Dievui atverkite širdis už 
mylimą tėviškę. Mūsų obalsis 
tebūna:

“Kasdien šventos Mišios už 
Lietuvos Laisvę”! Nuolankiai 
prašome kun. klebonų dėl šv. 
Mišių už Lietuvą eilės kreiptis 
i:

Maldos Apeštalavimo Centrą. 
St. Robert’s Hall.

Pomfret Centre, Conn.
Sekančiose vietose bus laiko-

mos mišios iki gegužės 15 die
nos:

Lietuviškos Dainos
Konkursas

%

AUKOS ŠALPAI

Praeitą sekmadienį, atsilan
kęs Hartfordo diecezijos vysku
pas Henry J. O’Brien, suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą para
pijos vaikučiams. Vyskupas pa
sakė pamokslą pritaikintą tai 
iškilmei. Mišias atnašavo kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas. Apeigos 
įvyko po sumos., Choras vado
vaujamas A. Stanišausko gražiai 
giedojo laike mišių ir teikiant 
sutvirtinimo sakramentą. Vys
kupas sveikino kleboną ir vikarą 
už gerą prirengimą vaikučių su
tvirtinimo sakramentui priimti. 
Sakramentą priėmė ir keletas 
suaugusių asmenų.

Kleb. kun. J. Kazlauskas pa
dėkojo chorui ir varg. A. Stani- 
šauskui už koncerto surengimą 
ir paskyrirhą parapijai pelno. 
Choras įteikė 3 šimtus dol., tai 
tikrai yra graži suma. Klebonas 
taip pat padėkoja visiems kon
certo dalyviams už parėmimą 
jaunimo darbo.

šis iš Brooklyno 3 dol. jaunojo 
brolis Edvardas Muzikevičius 1 
dol. Jonas Lechauskas iš Water
bury, Conn. 1 dol., Sniečkus iš 
Waterbury 1 dol., Antanas Ma
tulis 1 dol., Pranas Damušis iš 
Bridgeport 1 dol. Adomas Jage- 
levičius 2 dol.

Viso, svečiai vestuvininkai ir 
patys šeimininkai kenčiantiems 
lietuviams Europoje paaukojo 
31 dolerį.

Būtų gera, kad Damušių ir 
Muzikevičių pavyzdžiu ir kiti 
pasektų. Besilinksmindami ves
tuvių, krikštynų, sukaktuvių ar 
kitokiomis progomis visada pri
simintų BALF’ą ir skurde gyve
nančius brolius Europoje.

Dalyvis.

Rochester, N. Y

Dabartiniu laiku choras su
stiprėjo gražiais balsais. Vaiki
nai ir mergaitės pasimokys dau
giau gražių dainų, ir pakoncer
tuos po kitas kolonijas. Linkėji
mai ir padėka choristams už 
gražų darbą, dirbkite o publika 
jūsų nepamirš.

Balandžio 19 d. “Lietuvos 
Dukterų Draugija” minėjo 35 
metų jubiliejų. Minėjimas įvyko 
parapijos svetainėj. O.

Manchester, Conn
Vietos lietuvių salėje, šešta

dienį, balandžio 12 d., įvyko Da- 
mušių dukrelės su Muzikevičių 
sūnum vestuvių bankietas.

Tarp kitų svečių dalyvavo 
apylinkėj BALF reikalais lankę
sis Jonas Valaitis, BALF rūbų 
vajaus vedėjas. Jį pamatę, gimi
nės vestuves panoro gražiomis 
aukomis atžymėti. Tamošiaus 
Grinevičiaus iš Newark, N. J. 
sumanymu, Sniečkaus iš Water
bury pritarimu, jaunosios tėve
lis Juozas Darnusis pasitaręs su 
Muzikevičių šeima, ir gavęs jų 
užgynimą, perstatė Joną Valai
tį pakalbėti ir kenčiantiems Eu
ropoje lietuviams aukų parinkti.

Aukojo: pats jaunosios tėvelis 
Juozas Damušis iš Hartford—4 
dol., Adolfas Savilionis 5 dol., 
Tamošius Grinevičius 3 dol., An
tanas Bružas 2 dol., Stanley 
Svikas iš Bridgeport, Conn., ku
ris svečią Valaitį atsivežė, 5 dol. 
Damijonas Damušis iš Brookly- 
no 2 dol., jo sūnus Juozas Damu-

Naujai susitveręs BALF 
skyrius, balandžio 15 d. turėjo 
pirmą susirinkimą, kuriame iš
rinkta valdyba iš sekančių: J. J. 
Liudvinaitis pirm., B. Hendrikie- 
nė vicepirm., Fr. Kairevičienė 
prot. ir fin. rašt., St. Strazdienė 
ižd., F. Kairevičius ir St. Chase 
ižd. globėjais. Į veikimo komisi
ją: M. Čižauskienė ir A. Kimze- 
lienė.

Nutarta kreiptis į visus vie
tos lietuvius ir organizacijas pa
raginant, kad įsirašytų nariais į 
šį BALF skyrių. Nario mokestis 
81.00. Sudarytas komitetas rink
ti drabužius, mokyklos reikme
nis ir visa kita. Visi bus ragina
mi kas ką gali aukoti.

Šv. Jurgio draugija minės sa
vo globėjo 39-tą metinę šventę 
sekmadienį, balandžio 27 d., 11 
vai.. Visi nariai dalyvaus pamal
dose.

Po pietų įvyks margučių ba
lius.

Draugija kviečia visus atsilan
kyti į šį šaunų balių. įžangos 
mokesčio nebus.,

Rosemary ir Antanui Wentis 
garnys Velykoms paliko sūnelį, 
kuriam duotas Petro vardas.

M. W.

Balandžio mėn.:
22 d. — Šv. Kazimiero Vie

nuolyne, Chicago, Ill.
23 d. — TT. Marijonų Vienuo

lyne, Hinsdale, Ill.
. 24 d. — Šv. Pranciškaus Vie

nuolyne, Pittsburgh, Pa.
25 d. — TT. Jėzuitų Vienuo

lyne, Pomfret, Conn.
26 d. — TT. Jėzuitų Vienuoly

ne, Weston, Mass. «
27 d. — TT. Jėzuitų Vienuoly

je, Pomfret, Conn.
28 d. — Šv. Kazimiero Vie

nuolyne, Chicago, Ill.
29 d. — Šv. Pranciškaus Vie

nuolyne, Greene, Me.
30 d. — TT. Jėzuitų Universi

tete, Scranton, Pa.
Gegužes mėnesy:

I d. — Šv. Pranciškaus par., 
Lawrence, Mass.

2d. — Šv. Jurgio par. Brook
lyn, N. Y.

3d. — šv. Petro parap., So. 
Boston, Mass.

4 d. — Šv. Alphonso 
Baltimore, Md.

5 d. — Šv. Juozapo 
Waterbury, Conn.

6 d. — Aperiškimo 
Frackville, Pa.

7 d. — Aušros Vartų 
Chešter, Pa.

8 d. — Šv. Juozapo 
Scranton, Pa.

9 d. — Šv. Kazimiero 
St. Clair, Pa.

10 d. — Šv. Juozapo 
Lowell, Mass.

II d. — Šv. Kazimiero 
Plymouth, Pa.

12 d. — šv. Juozapo 
Duryea, Pa.

13 d. — Šv. Antano 
Reading, Pa.

- 14 d. — Šv. Kazimiero 
Providence, R. I.

15 d. — Šv. Juozapo 
Chicago, Ill. ’ •

parap.,

parap.,

parap.,

parap.,

parap.,

parap.,

parap.,

parap.,

parap.

parap.

parap.,

parap.,

Konkurso taisyklės
1. Konkurse gali dalyvauti lie

tuviai kompozitoriai, arba kom
pozitorės ne tik gyvenantieji 
Amerikoj—šiaurės ir pietų, bet 
išvietintieji' gyveną įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

2. Konkurso dalyviams palie
kama laisvė pasirinkti dainos 
arba giesmės tekstas. Tekstas 
bažnytinės giesmės turi būti 
dvasinės vyriausybės apribotas. 
Veikalas turi būti skiriamas 
chorui.

3. Veikalų žodžiai po gaidomis 
turi būti parašyti mašinėle, taip- 
pat pažymėti autorių vardai ir iš 
kokių šaltinių imti.

4. Konkurso terminas baigsis 
Rugpjūčio 1 d., 1947 m.

5. Teisėjų premijuoti veikalai 
numatomi išpildyti Vargoninin
kų Sąjungos seime, šiais metais, 
Elizabeth, N. J.

6. Veikalams premijuoti Kon
kurso Komisija pakvies į teisė
jus muzikus - kompozitorius: du 
lietuvius ir vieną kitatautį. Tei
sėjų nusprendimas galutinis.

7. Konkurso Komisijos nariai, 
taipgi į Teisėjus pakviesti muzi
kai - kompozitoriai negali kon
kurse dalyvauti.

8. Konkursui skiriama trys 
premijos! Pirmoji premija 8125. 
Antroji premija 850. Trečioji 
premija 825. Visas šias premijas 
skiria žinomas lietuvių tautos 
patriotas ir didelis . lietuviškos 
dainos bei giesmės kėlėjas Juo
zas Bačiūnas, savininkas Tabor 
Farm vasarvietės, Sodus, Mich., 
kuris taip pat savo lėšomis išleis 
visus premijuotus veikalus, kad 
juos paskleidus tarpe lietuvių 
chorų'Amerikoje ir visur, kur 
tiktai lietuviai gyvena.

Visus konkursui skiriamus 
veikalus iki rugpiūčio 1 d., 1947 
m. reikia siųsti šiuo adresu’:

ALRK Vargonininkų S-gos 
Konkurso Komisija

^252 South Halsted Street 
Chicago 8, Ill., U. S. A.

Konkurso komisija:
Antanas S. Pocius, 
Justas Kudirka, 
Kastas Gaubis.

Lewis tone, Maine
Pirmą kartą Maine valstijoje 

įvyksta Naujosios Anglijos Lie
tuvos Vyčių Suvažiavimas/ ku
rio sekanti dienotvarkė:

Gegužės 17 d., šeštadienį, 1:30 
iki 5 vai. registracija DeWitt 
Hotel lobby, 40 Pine St., Lewis
ton Me.

7:00 v. v. vakarienė Mansion 
House, Poland Spring, Me.

8:30 iki 12 v. v. šokiai Riccar 
Inn.

Gegužės 18 d., sekmadienį: 10 
vai. ryte iškilmingos mišios su 
pamokslu Šv. Patriko koplyčioj, 
Bates ir Walnut St.

1:30 vai. p. p. suvažiavimo po
sėdis, Blue Room, DeWitt Hotel.

Visi Naujosios Anglijos Lietu
vos Vyčiai nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti suvažiavime.

Gera proga pamatyti gražųjį 
Maine! Laukiame visi!

Prašome rezervuoti sau vie
tas vakarienei ir nakvynei per 
Stella Polisky, Thornes Corner, 
Lewiston, Me.

L. Vyčių 2-ji Kuopa.

Broliu Motuzų - Belickų Filmos 
BOLŠEVIKŲ TERORO IR PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 

VAIZDAI e

Balandžio 27 d.—sekmad., 3 vaL p.p. Nekalto Pras. Par. Salėj, 
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. Pil. Klube,
60 Hale St., Bridgewater, Mass.

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

Gegužės 1 d.—ketvirtad., Lietuvių Svetainėje, 
351 Park St., New Britain, Conn.

Gegužės 3 d.—šeštad., 7:30 v.v., Šv. Kazimiero Salėje, 
Providence, R. I.

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

Gegužės 4 d.—sekmad., 7:80 v.v., D. L. K. Vytauto Klube, 
447 Central St., Lowell, Mass.

5 d.—pirmad., 7:30 v. v. Lietuvių Piliečių Klube, 
227 Lawrence St., Hartford, Conn.

6 d.—antrad., 7:30 v. v. Lietuvių Salėje,
24 Golway St., Manchester, Conn.

Gegužės 11 d.—sekmad., 2 vaL p. p. Parapijos Salėje,
16 Chandler Ave., Miners Mills, Pa. ,

Gegužės 11 d.,—sekmad., 7:30 v. v., Parapijos salėje, 
190 Meade St., Wilkes Barre, Pa.

Gegužės

Gegužės

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

Kun. Dr. K. Gečio Katalikiškoji Lietuva. 575 pusi.
Apie Lietuvos religinę padėtį nuo senovės iki šių dienų ....84.00

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina..................x. .83.50
Ramybės Šaltinis. Maldaknygė .............................................. 83.50
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina.............82.00
Maldaknygė ir Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis ..................... 80.75
J. Aistis: Be Tėvynės Brangios. Eilės........................................ 8
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

» A characterization ..v..................................8
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation.................................8
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi..... 81-00
Nekaltai Pradėtosios Šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija

Iliustruota. Kaina......................................... .8
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?................8
Maldos Apaštalavimas ...............................................................8
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom........................8
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....81.00
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais.......................... 81-25 ir 81-50
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui,

- fortepionui pritariant. Muzika J. P. Žemaičio...........80.50
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

“AMERIKA”
222 South 9th Street

.50

.60

.50

.75

.25

.50

.50

Brooklyn 11, N. Y.

ar Jus pagalvojote apie

i

I BALF sandėlį, 105 Grand St., Brooklyn, N. Y., drabužių ir 
avalynės per vasario mėn. gauta:

Amsterdam, N. Y.—Nikšėnas 23 sv.; F. Danyla 15 sv.
Bridgeville, Pa.—kun. A. Jurgutis 50 sv.; Chester, Pa.—J. Ta

mošaitienė 5 ŠV.
Hartford, Conn.—BALF skyr. 918 sv.; N. N. 4 sv.; Hermann, 

Missouri—šv. Jurgio par. 7 sv.; Hudson, N. Y.—J. Jankauskas 111 
sv.; Hugherdale, R. I.—Anna Warren 22 sv.; Kenosha, Wise.—H. 
Laban 27 sv.; Moguah, Wise.—Lena Miosha 9 sv.

Nashua, N. H.—F. Balevičius 5 sv.; Newark, N. J.—Msgr. F.
C. O’Neill (mokyk, reik.) 20 sv.; BALF 35 skyr. 220 sv.; Norman
dy, Missouri—Srs. of Divins Providenec 30 sv.; Oak Park, Hl.— 
Fenwick High School 46 sv.; Owensboro, Ky.—Stella Cirul 17 sv.

Paterson, N. J.—J. Treinys 3 sv.; šv. Kazimiero par. 390 sv.; 
Philadelphia, Pa.—šv. Kazimiero par. 790 sv.; J. Balch 25 sv.; 
Pittsburgh, Pa,—P. Martinaitis 20 sv.; Providence, R. I.—leva 
Švedienė 14 sv.; Rockford, Ill.—B. Toleikis 11 sv. -BALF 45 skyr. 
151 sv.; Rochester, N. Y.—Šv. Jurgio par. (maisto) 32 sv., (rūbų) 
953 sv.; Schenectady, N. Y.—šv. Kryžiaus par. 256 sv.; Scranton, 
Pa—šv. Mikolojaus par. 206 sv.; So. Boston, Mass.—“Darbinin
kas” 4 sv.; F. J. Bagočius (knygų) 500 sv.; St. Louis, Mo.—Šv. 
Juozapo par. 252 sv.; E. St Louis, Ill.—Nekalto Prasidėjimo par. 
100 sv. Staten Island, N. Y.—S. Winewski 110 sv. Santa Monica, 
Cal.—Šv. Monikos Vienuolynas 24 sv.

Tacoma, Wash.—Anna Willis 40 sv.; Tamaqua, Pa.—A. Šiū- 
penis 5 sv.; Vandergrift, Pa.—Šv. Kazimiero par. 100 sv.; Scran
ton, Pa.—šv. Juozapo par. 850 sv.; Wareham, Mass.—Sr. Mary 
Robert 5 sv.; Worcester, Mass.—Aušros Vartų par.—780 sv.; J. 
Glaveckas 45 sv. Washington, D. C.—J. Tūbelienė 70 sv.

New York, N. Y.—Valusis 6 sv.; Yonkers, N. Y.—Kašėtienė 
58 sv.; Richmond Hill, N. Y.—Subatienė 4 sv.

Maspeth, N. Y.—A. Zabadko 10 sv.; Viešpaties Atsimainymo 
par. 298 sv.; Pažereckienė 36 sv.

Brooklyn, N. Y.—J. Smolenskis 12 sv.; L. Jaugenis 16 sv.; 
Markauskienė 10 sv.; šiugžda 15 sv.; J. Digrius 20 sv.

Chicago, Ill.—Catholic School 8 sv. Viso 7677 sv.
KOVO MĖN.

Amsterdam, N. Y.—F. Danyla 13 sv.; Asbury Park, N. J.—St. 
Peter Claver 100 sv.; Athol, Mass.—Paul Budriūnas 15 sv.; šv. Ka
zimiero par. 18 d.

Brembam, Texas—Rev. G. Elmendorf 28 sv.; Brunswick, Me. 
—Rev. J. L. Doherty 45 sv.; Boston, Mass.—BALF skyr. 849 sv.; 
Bristol, N. D.—G. Wattier 9 sv.; Center Ridge, Ark.—St. Joseph’s 
Rectory 11 sv.; Columbia, Pa.—St. Elizabeth’s Home 43 sv.

Detroit, Mich.—St. Francis Home for Boys 15 sv. V. Kriau
čiūnas 14 sv.; Dickinson, S. D.—Rev. C. P. Aberle 25 sv.

Easton, Pa__ BALF skyr. (rūbų) 592 sv., (maisto) 25 sv.;
Glen Dale, W. Va.—A. Kutis 14 sv.; Hartford, Conn.—Diocesan 
Purchasing Serv. 200 sv.; C. Šimkienė 8 sv.; Indiana Harbor Ill.— 
BALF skyr. 340 sv.; Kenosha, Wise.—S. Minotas 20 sv.; Marty, S.
D. —Ester La Plant 9 sv.; Millinocket, Me.—V. Makauskas 25 sv.; 
Manchester, N. H.—BALF 53 skyr. 190 sv.; Newark, N. J.—BALF 
skyr. (rūbų) 252 sv., (maisto) 272 sv.; New Orleans, La.—Our 
Lady of Lourdes 358 sv.; Newton, Pa.—Villa Joseph Marie 25 sv.

Oak Park, Ill.—Fenwick High School 57 sv.; Owensboro, Ky. 
—Stella Cirul 11 sv. Philadelphia, Pa.—šv. Kazimiero par. 325 sv.; 
Ona Unguraitė 5 sv.; Board of Public Education 12,279 sv.; Port
land, Me.—Srs. of St. Joseph Home 65 sv.; Renovo, Pa.—Mrs. J. 
M. Mackey 20 sv.; Rockford, Ill.—E. Ryzinski 8 sv.; Syosset, N. Y. 
—Srs. of Mercy Nov. 25 sv. ■.

Brooklyn, N. Y.—N. Jučiūtė 5 sv.; Matkauskienė 18 sv.; J. 
Brundza (rūbų) 13 sv., (knygų) 58 sv.; H. Gudaitis 24 sv.; Eva 
Dome 5 sv.; McGee 12 sv.; Žiugžda 13 sv.; Samolienė 6 sv.

Waterloo, Hl.—St. Patrick’s Church 4 sv.;
Viso gauta 16,464 sv.

BALANDŽIO MĖN. 1 - 16'gauta:
Ann Arbor, Mich,—J. Kripas 30 sv.; Baltimore, Md.—W. Sak- 

lewich 12 sv.
Hartford, Conn.—C. Šimkienė 7 sv.; Los Angeles, Cal.—Šv. 

Kazimiero par ir BALF skyr. (rūbų) 524 sv., (maisto) 63 sv.; ML 
Carbon, Pa.—M. Burba 12 sv.; Northampton, Mass.—J. Johnson 
26 sv.; Rockfod, DI.—Šv. Petro ir Povilo par ir BALF 350 sv.

Sunfield, Mich.—A. Stauk 58 sv.; Troy, N. Y.—St. Joseph’s 
Home 33 sv.; Waukegan, Ill.—BALF skyr. 650 sv.

Brooklyn, N. Y.—K. Garban 25 sv.; Eva Dome 13 sv.; Anna 
Repšis 8 sv.; Vaitkevičienė 25 sv.; J. Brundza 24 sv.; Marcelė Pa- 
lutis 17 sv. Viso 1,877 sv.

Visas dovanas rūbais, avalyne, maistu, mokslo reikmenimis 
ir t.t., siųskite: United Lithuanian Relief of America, Inc., 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

• Įstojimas i 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 geresne, 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 IOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE TH' 5

FINE PROFESSION NOW!

A.

‘J;

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.
JŪSŲ REGULIARfi ARMIJA TAR

NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI 

KARE IR TAIKOJE.

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

♦:

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

4c

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. Vį. Shalins
(Šalinskag)

Lalsnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves -
— $150 —

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.*

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS. 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y,



6 AMERIKA

Mūsų Bendradarbiui ir Bičiuliui

KUNIGUI STASIUI RAILAI
(Philadelphia, Pa.)

Mylimai Jo Motutei Mirus

Reiškiame Gilios Užuojautos

Amerikos" Redakcija

ATVYKO 44 LIETUVIAI 
IŠ VOKIETIJOS

Lietuviui Diena

Mūsų Apylinkėje BALF RAŠTINĖ PERKELIAMA

Balandžio 18 d. iš Bremer
haven, Vokietijos, atplauku
siu SS Ernie Pyle laivu atvy
ko 44 lietuviai, kurių 11 J. A. 
V. piliečiai repatrijantai, o 
visi kiti atvyko su imigraci
jos vizomis.

Atvykusieji išvažinėjo pas 
gimines bei pažįstamus:

Profesorius Vincas Krėvė- 
Mickevičius su žmona Marija 
apsistojo 7929 Harley Ave., 
Philadelphia 42, Pa. Jį yra 
pakvietęs Pennsylvanija Uni
versitetas skaityti paskaitas 
Slavistikos ir Baltistikos 
skyriuje. Jo pasitikti buvo 
atvykęs Pennsylvania Uni
versiteto profesorius Alfred 
Senn.

Vladas ir Stefanija Abra- 
mikai su dukra Violeta, Sta
sys Beleckas, Steponas Juod
valkis, Vladas ir Lidija Min- 
gelevičiai su sūnum Stasiu ir 
dukra Lucija, Elzbieta Ma
čiulienė su dukra Eugenija, 
Dr. Albertas Tarulis su žmo
na ir sūnum Vytautu, Dakta
rai Venceslovas ir Vida Tu- 

• masoniai su sūnum Rimu ir 
dukra Eglę, Antanas Zabloc- 
kas.

Aleksandras Žemaitis, An
tanas ir Bronė žiūraičiai su 
sūnums Romualdu ir Leonu, 
Jonas ir Eduardas Tolišiai 
apsistojo pas dėdę Otto Toli- 
šių, pagarsėjusį N. Y. Times 
korespondentą.

Ona Benikienė, Kun. My
kolas Ražaitis, Juozas Blan
kus, Zigmantas Stanaitis, Jo
nas Norvilas, Emilija Stir- 
bienė, Benigna Nemunaitie- 
nė, Julija Rajauskaitė, Apo
lonija Lakačauskienė su duk
ra Julija, Marė Norvilienė su 
sūnums Edmundu ir Arvydu 
ir Jadyyga Dunčįenė.

Be giminių ir pažįstamų 
atvykusius pasitiko Lietuvos 
Gen. Kons. Attache A. Simu
tis, Ona Valaitienė, J. Aver- 
kienė ir Alena Devenienė, ku
rie pagelbėjo su formalu
mais.

Pasiruošimai prie Lietuvių 
Dienos, kuri šiemet kaip vi
sada įvyks liepos 4 d. Dexter 
parke, eina pilnu tempu.

Šiomis dienomis jau at
spausdinti Įžangos bilietai, 
kurių kaina, iš anksto per
kant, tik 40 centų.

Organizacijų atstovai ir 
atskiri veikėjai prašomi tuos 
bilietus paimti iš “Amerikos” 
administracijos ir pradėti 
platinti.

Draugijos prašomos savo 
susirinkimuose nutarti kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti 
Lietuvių Dienoje.

Milijonai Skiepi josi
New Yorke mieste jau dau

giau nei keturi milijonai gy
ventojų pasidavė įskiepiji- 
muo nuo rauplių.

Miesto sveikatos vadovybė 
ragina visus gyventojus įsi
skiepyti, nes rauplių ligos 
praplėtimo pavojus nėra pra
ėjęs. Skiepijime pagelbsti vi
sos ligoninės ir visi gydyto
jai.

Turime žinių, kad Dr. A. 
šliūpaitė, Dr. J. Valukas ir 
kiti lietuviai gydytojai mie
lai pagelbsti. Įsiskiepijimas 
praeina labai lengvai, be 
skausmų. Nors reikia kiek 
laiko sugaišti, bet saugumas 
ir sveikata yra brangiau už 
viską.

“I AM AN AMERICAN 
DIENA

“I am an American” diena, 
New Yorke miesto majoro W. 
O’Dwyer parėdimu, paskirta 

. sekmadienį, gegužės 18 d.
Iškilmingas minėjimas į- 

vyks Central Parke Pall-Mall 
ruožte.

“Popierio Fondas”
Popierio trūkumas nenu

stoja varginęs laikraščių; ku
rie iš anksčiau neturi suda
rę atsargų. Dėlei to dažnai 
tenka mažinti laikraštį,, nes 
ir už dvigubą kainą ne visa
da galima popierio gauti.

Už laikraščio mažinimą 
kai kas bando nusiskųsti, bet 
kiti, kurio reikalą supranta, 
mums prijaučia.

Štai Antanas Lelis iš 
Brooklyno, šiomis dienomis 
atėjęs užsimokėti savo pre
numeratos, dar prideda 2 do
leriu ir sakydamas:

“Štai bus “popiero fondui,” 
nes man yra žinoma, kad tas 
klausimas jus dar tebevargi
na.”

Tokiems bičiuliams mes 
esame dvigubai dėkingi.

• Kun. Pranas M. Juras, 
Kunigų Vienybės pirminin
kas, iš Lawrence buvo atvy
kęs New Yorkan lietuviškų 
organizacijų reikalais.

• Prof. kun. M. Ražaitis, 
bal. 18 d. atvykęs iš Vokieti
jos, buvo sustojęs pas kun. J. 
Balkūną. Jį pasitiko kun. Dr. 
J. Vaškas, Marianapolio rek
torius.

• Prof. Dr. A. Senn buvo 
atvykęs iš Philadelphijos pa
sitikti prof. Vinco Krėvės - 
Mickevičiaus.

• Dr. Vaclovas Tumasonis 
su šeima išvyko į Sioux City, 
Iowa, kur gyvena jį atsikvie- 
tę giminaičiai.

• Dr. Antanas Starkus pa
kviestas gydytoju į St. Fran
cis ligoninę, Jersey City, N.

• Dr. V. Paprockas bal. 15 
d. atvyko iš Austrijos pas 
savo žmoną (Trainytę), kuri 
atvyko prieš kelias savaites.

• Suzana Griškaitė bal. 14 
d. koncertavo Pittstone.

• Kun. V. Gidžiūnas, pran
ciškonas, sakė pamokslus 
Apreiškimo bažnyčioj per 40 
vai. atlaidus.

• BALF raštinė nuo gegu
žės 1 d. perkeliamąjį BALF 
namą, 105 Grand St., Brook- 
lyne.

• Aleks. Žemaitis, tik ką 
atvykęs iš Vokietijos, apsi
stojo pas seserį Elizabethe. 
Artimai jį globoją seni pažįs
tami Averkai ir L. Šerkšnys.

BALF Direktorių Tarybos 
valdybos nutarimu, BALF 
Centro raštinė iš 19 W. 44th 
St., New York 18, N. Y., šio 
mėnesio gale perkeliama į 
savo namą, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Nuo gegu
žės 1 d. BALF sandėlys ir 
raštinė bus vienoje vietoje.

BALF namas yra nupirk
tas BALF Direktorių Tary
bos 1946 m. spalių 17 d. po
sėdžio nutarimu. Namas yra 
4 aukštų, rąūrinis. Pirmame 
aukšte ir skiepe bus sandė
lys, o antrame aukšte—Cent
ro raštinė. Trečiame ir ket
virtame yra gyvenami butai, 
kurie yra išnuomoti dviem 
šeimoms.

BALF namas nupirktas iš 
Al. Blažinskienė-Stankienės 
už 10,000 dol., bet iš šios su
mos BALF iki šiol yra sumo
kėjęs 5,800 dol. Likusiai su
mai, 4,200 dol., yra mortgi- 
čius, kurį turi Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje. Namas 
yra pirktas Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fon
do vardu. Legalinį namo 
pirkimo reikalą prižiūrėjo ir 
tvarkė BALF vicepirminin
kas adv. Nadas Rastenis,- 
adv. K. R. Jurgėla ir adv. Kl. 
Vokietaitis. Namo pirkimo 
užbaigos akte taip pat daly
vavo ir nuosavybės garanta
vimo bendrovės atstovas.

Savo namo įsigijimas su
taupo BALF organizacijai 
dideles pinigų sumas. 1946 
metais BALF už sandėlio pa
talpas turėjo mokėti nuomos 
po 250 dol. kas mėnuo, o už 
Centro raštinės patalpas — 
150 dol. kas mėnuo. Nuomom 
per metus reikėjo išmokėti 
4,800 dol. Taigi, per dvejus 
metus, turint savo namą ir 
sandėlį ir raštinę, bus sutau
pyta tiek, kiek siekia viso na
mo vertė. Gausima nuoma iš 
dviejų butų gyventojų turės 
padengti miesto mokesčius ir 
esamo mortgičiaus nuošim
čius.

Jeigu BALF namas būtų 
kada nors parduodamas, rei
kės gauti valstijos vyriausio 
teismo sutikimą, žodžiu, BA
LF nuosavybės naudojimas 
yra stipriai apsaugotas.

Visi BALF skyriai, visos 
BALF darbą remiančios or
ganizacijos ir visi lietuvių 
šalpos darbo prieteliai nuo 
dabar prašomi visas savo pi
nigines ir daiktines dovanas 
siųsti BALF namo adresu se
kančiai :
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc.
105 Grand St.,B’klyn 11, N.Y.

Įstaigos telefonas:
EVergreen 8-6203

BALF Valdyba.

Balandžio-April 25, 1947

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

S

G

0
«♦«

0

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią $

KIRPYKLĄ $y *
GRANDVIEW BARBER SHOP

Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y.

D. Whitecavage, Savininkas

Apreiškimo 
Parapija

Balandžio 20-22 d. mūsų 
bažnyčioje buvo 40 valandų 
atlaidai. Jie praėjo labai 
tvarkingai ir įspūdingai.

Didysis altorius skendo 
gėlėse, žvakėse ir šviesose. 
Papuošimas buvo skonin
giausias. Pamokslus sakė ku
nigas V. Gidžiūnas, pranciš
konas. Rytais, dienos metu ir 
vakarais tikintieji gausiai 
lankėsi bažnyčioje ir pamal
džiai klūpojo prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

ŠOKIAI ŠOKIAI

May Pole Dance
Ruošia

Lietuvos Vyčių 12 Kuopa

Šeštadienį, Gegužės-May 10, 1947

PRADŽIA 9:00 VAL. VAKARE

įžanga (su rūbine) — 90 centų

Peter Lambert Orkestrą — Įžangos Prizai

AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE
568 Broome Street New York City.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, balandžio 
27 dieną, Amžinojo Rožan
čiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Po piet 4 vai. po 
mišparų bažnyčioje bus pro
cesija ir po pamldų parapijos 
salėje susirinkimas. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

Šį sekmadienį, bal. 27 d., 
mūsų bažnyčioje pamaldos 
bus nauju, šviesos taupymo 
laiku. Nepamirškit savo laik
rodžius pasukti: vieną valan
dą pirmyn.

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyks gegužės 17 d. parapijos 
salėje, vakare.

Gegužės 18 d., sekmadienį, 
mūsų šv. Vardo vyrai ir pa
rapijos jaunimas su savo be- 
nu dalyvaus Brooklyno Šv. 
Vardo draugijos parade. Pa
radas prasidės 2:30 vai. p.p., 
eis Bedford Ave. nuo Atlan
tic Avė. į Ebbets Field, kur 
bus pamaldos.

Maspetho Žinios

Sąjungietės ruošiasi gra
žiai paminėti Motinos Dieną. 
Sekmadienį, gegužės 11 d., 
per 9 vai. mišias sąjungietės 
eis bendrai prie komunijos. 
Po mišių įvyks pusryčiai pa
rapijos salėje.

Mergaitės sodalietės turės 
bendrą komuniją ir pusry
čius, gegužės 4 d.

Sodaliečių kuopos nutari
mų sekretorė L. Budrytė su
situokia su Louis Trove, ge
gužės 3 d., 10 vai. ryte, pa
rapijos bažnyčioje. Jos vie
ton nauja sekretore išrinkta 
Anna Petrulytė.

LietuviŲ Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVIOIUS 
Praneštam Dir.

CHARLES MARMA
Pronamoe Dir.

Altoriaus draugija, savo 
susirinkime, nutarė iškilmin
gai paminėti savo pietinę 
šventę Dievo Kūno dienoje. 
Birželio 5 d., 8 vai. bus lai
komos mišios draugijos in
tencija. Po mišių įvyks ben
dri pusryčiai.

J. P. GINKUS 
495 Grand Si 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS

Mtndkoa Dir.

Balandžio 19 d., Lietuvių 
Piliečių klubas turėjo metinę 
“beer party.” Publikos buvo 
prisirinkę pilna salė.

Margučių dėžutę laimėjo 
Marijona Marcinkienė, gerai 
žinoma. Maspethiečiams kai
po gera gaspadinė dėl vaka
rienių ir veselijų.

Moterų S-gos pirmininkė 
A. Kivitienė, po dviejų mė
nesių ligos, jau pasveiko ir 
pradėjo eiti savo pareigas.

Ji visiems ją aplankiu
siems ligos metu nuoširdžiai 
dėkoja. O. P.

Balandžio 13 d., Maspetho 
lietuvių bažnyčioj pakrikšty
tas Petro ir Marijonos šlapi
kų sūnus — Raymondas Ed
vardas.

Krikštų tėvai buvo Lor
raine Budrytė ir L. Traveau.

Balandžio 25 d. įvyks svar
bus mėnesinis susirinkimas 
Klubo salėj, 8 vai. vakare.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

NAUJA BALF IŽDININKĖ 
PRADĖJO PAREIGAS

Buvusiam BALF iždinin
kui Dr. A. Žymantui atsista
tydinus, BALF Direktorių 
Taryba savo specialiame su
sirinkime kovo 15 d. nauju 
BALF iždininku išrinko Pet
ronėlę Jurgeliūtę-Beverage.

Naujoji BALF iždininkė P. 
Beverage, savo pareigas pra
dėjo eiti balandžio 1 d.

P. Beverage nuo pat BALF 
įsisteigimo pradžios buvo ar
ti lietuvių šalpos veiklos.

Nuo 1946 m. vasaros veikė 
Lietuvių Našlaičių Komisijo
je.

MIRĖ

Balandžio 15 d., šv. Kotry
nos ligoninėje, mirė Anasta
zija Kondrotienė, 48 metų 
amžiaus, gyvenusi 295 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Pa
šarvota Bieliausko koplyčioj.

Laidotuvės bus balandžio 
19 d., 10 vai. ryte iš Karalie
nė Angelų bažnyčios į šv. Ma
rijos kapines.

Velionės liūdi vyras Jonas, 
duktė Alice, brolis Ignas 
Grybauskas ir sesuo Marijo
na Bukauskienė.

Laidotuvėmis rūpinasi M. 
P. Ballas, 660 Grand St.

PRANEŠIMAS

Šv. Jurgio draugijos meti
nės mišios bus balandžio 27 
d. 11 vai. Apreiškimo par. 
bažnyčioje.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Kam būtų patogu, prašome 
susirinkti ties svetaine (280 
Union Avė.) 10:30 vai. ryto, 
kad galėtume nueiti bažny
čion grupėje.

, J. Ambrozaitis.

Liet. Auditorijos B-vės

nuveikta nuo pereito sei-

asmeniškai negalite daly- 
seime malonėkite būtinai

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. M ACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

šeštadienį,
Balandžio 26 d., 1947

L. P. KLUBO SALĖJ 
69-39 56 Drive, Maspeth, N. Y.

8 vai. vakare
Kiekvienas šėrininkas turi bū

tinai dalyvauti Seime, nes išgir
site direktorių raportus, ir kas 
buvo 
mo.

Jei
vauti
ispildytfProxy, kitam savo drau
gui įgaliodami jį balsuoti už 
Tamstos Šerus.

Metinė Šeiminė Vakarienė į- 
vyks Gegužės - May 10 d., para
pijos salėj, Maspethe, N. Y.

Tikietai $2.50.
Galima gauti pas direktorius 

ir pas Klubo manager V. Grigą.

PARDUODAMI NAMAI
10 šeimų namas Williamsburge.

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

6

4 
Williamsburge. Kaina 7,000 dol.

2 įeimų naujas Richmond Hill. 
Kaina 11,000 dol.

1 šeimos namas New Hyde Park, 
N. Y. Kaina 13,400 dol.
2 dviejų šeimynų namai Woodside, 

Queens. Abu namai $14,800.
3 šeimų namas Ozone Park. Kaina 

$14,000.
Platesnių informacijų kreipkitės į 

Adv. PRANA ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka marinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

29S MAUJER ST„ 
BROOKLYN 6, N. Y.

II Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIU 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

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 APKAIN AVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PRcsldent 2-4203

z

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 

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

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

Tel. MArket 2-5360
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