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Balandžio 28 d. New Yor

ke nepaprasto posėdžio susi
rinko Jungtinės Tautos. At
vyko 55 valstybių delegaci
jos su savo kraštų įžymybė
mis priešakyje. Jie čia su
skrido vienam klausimui 
svarstyti — išklausyti Ang
lijos prašymo patarti, kaip 
ateityje tvarkyti Palestiną.

Palestinoje šiandie yra 
apie 600,000 žydų. Jon nu
vykti tuojau nori gal apie 
400,000 žydų, bet jiems du
rys uždarytos. Jų neįsilei
džia anglai, jų nenori arabai.

Tik ką praėjusiame kare 
žydai žiauriai nukentėjo. Jie 
verti didžiausios užuojautos 
ir tikros paramos.

Bet nejau Jungtinėse Tau
tose neatsiras nė vienos val
stybės delegacijos, kuri iš
drįstų viešumoje pasakyti, 
kad šalia Palestinos yra dau
giau neteisybės ir gėdos dė
mių, kad 6 milijonai lietuvių, 
latvių ir estų laukia pasaulio 
galingųjų sąžinės prabilimo?• * •

Gegužės mėnesio pradžio
je Kongreso atstovų rūmuo
se bus pradėtas svarstyti 
kongresmano Straffordo siū
lymas priimti įstatymą, ku
ris leistų 400,000 išvietintų 
žmonių įvažiuoti Amerikon.

Šį siūlymą remia daug į- 
žymių asmenų, ir organizaci
jų. Šiomis dienomis už tokį 
įstatymą pasisakė Amerikos 
Katalikų Moterų Taryba. 
Kiek anksčiau teigiamai pa
sisakė Katalikų Vyrų Tary
ba. žodžiu, visos katalikų 
organizacijos nuoširdžiai re
mia šį didelį žygį.

Prieš įstatymo siūlymą 
stipriai kovoja Amerikos Le
gionas, Amerikos Revoliuci
jos Dukterys ir kitos kraštu
tiniai tautinės organizacijos. 
Lietuvių organizacijos ir vei
kėjai turėtų panaudoti visus 
galimus šaltinius siūlomam 
įstatymui pravesti. Šiuo rei
kalu jau daug padarė Ame
rikos Lietuvių Taryba, BA- 
LF, LVS ir kt.

Tokiam reikalui darbo ir 
jėgų niekada nebus per daug. 
Kas gali, stokite talkon. Ra
ginkite savo kongresmanus 
balsuoti už siūlymą H. R. 
2910.

• * •
Šioje “Amerikos” laidoje 

turime malonią žinią apie 
naujo lietuvių kultūros židi
nio užuomazgą Pennsylva- 
nijos universitete. Ten įstei
giamas naujas departamen
tas, kuriame didelės svarbos 
atiduodama lietuvių kalbos 
ir literatūros studijoms. Tai 
drąsus žingsnis į Lietuvių 
Kultūros Centro sudarymą į- 
žymioje mokslo įstaigoje.

Iš širdies sveikinam Penn- 
sylvanijos universiteto vado
vybę, sudariusiai sąlygas 
šiam centrui kurtis. Sveiki
name profesorių Alfredą 
Senn, ėmusį sveikos inicia
tyvos palaikyti lietuviu tau
tos vardą gyvą aukštojo 
mokslo įstaigoje.

Pradžia padaryta. Moksli
nių jėgų yra (prof. Senn, 
prof. Salys ir prof. Krėvė- 
Mickevičius). Bet ar užteks 
studentų ? Štai klausimas, 
kurio atsakymas daugiausia 
glūdi kalbos ir literatūros 
tyrinėjimais susidomėjusiuo
se studentuose.

Stambiosios lietuvių orga
nizacijos šį vertingą darbą 
galėtų paremti paskirdamos 
stipendijas.

• * •
Užsienio ministeriams bai

gus pasitarimus, užsienio 
laikraščių korespondentai tu
rėjo tuojau palikti Maskvą. 
Pasiliko tik tie keli, kurie iš 
anksčiau turėjo leidimus gy
venti Maskvoje.

Kelyje į Ameriką, kores
pondentai praneša, ką jie

Jaukus Klaipėdos kampelis ties Kuršių marių pakrante. j

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRAS 
PENNSYLVANIJOS UNIVERSITETE
Pennsylvanijos Universite

tas Philadelphijoje šiomis 
dienomis paskelbė įsteigęs 
Slavų ir Pabaltijo Studijų 
Departamentą, kuriame bus 
specialus Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros studijų skyrius.

Naujo departamento vedė
ju pakviestas prof. Dr. Al
fred Senn, gerai žinomas lie
tuvių tautos draugas, gerai

tys prof. Dr. Antanas Salys 
ir prof Vincas Krėvė-Micke
vičius.

Prof. A. Salys yra jaunas, 
bet jau pasižymėjęs moksli
ninkas kalbotyros srityje. 
Prof. V. Krėvė Mickevičius, 
vienas didžiausių lietuvių ra
šytojų, buvo Lietuvos univer
siteto profesorium nuo 1922 
metų.

Uosty Darbininkai
Londonas. — Balandžio 28 

d. išėjo streikan 9,400 uosto 
darbininkų. Jie tai padarė, 
pareikšdami savo užuojautą 
3,800 streikuojančių Glasgo- 
wo darbininkų.

Darbo ministeris George 
Isaacs pareiškė, kad streikas 
neturi jokio pamato ir todėl 
vyriausybė imsis visų prie
monių, kad laivai būtų iš
krauti.

Marshall Prieš Nuolaidas
Washington. — Valstybės 

sekretorius generolas Mar
shall balandžio 28 d. kalboje 
per radiją pareiškė labai ne
dviprasmiškai, kad Amerika 
negali laukti susitarimo, iki 
besiderančių laimėtojų derė- 
jimosi jėgos išsisems. Jis pa
sisakė už skubią veiklą, nes 
kasdien iškyla nauji klausi
mai.

Marshall papasakojo apie 
savo pasimatymą su Stalinu, 
kurs jam pareiškęs, kad su
sitarimas bus galimas po to, 
kai besiderančios šalys bus 
išsisėmusios besiginčydamos.

-Marshall pabrėžė, kad 
Maskvoje nebuvo galima pa
siekti susitarimo, nes Sovie
tai užsispyrusiai laikėsi savo 
siūlymų atsteigti Vokietijo
je centralizuotą vyriausybę, 
galinčią paglemžti visą kon
trolę šalies, kuri būtų pa
smerkta ūkiškai pražūčiai, 
neturėdama pakankamai te
ritorijos ir būdama per tirš
tai apgyvendinta; antra, 
Vokietija būtų visiškai silp
na ūkiškai, nes jos gamybos 
didžioji dalis eitų Rusijai 
reparacijų sąskaiton.

Toliau Marshall pažymėjo, 
kad Sovietų delegacija aiški
no anksčiau buvusius susita-

rimus visiškai kitaip, nei tai 
buvo tikrenybėje. Jis apgai
lestavo, kad net dėl Austrijos 
nesusitarta. Amerikos dele
gacija negalėjo nusileisti Ru
sijai, kurios reikalavimai 
Austrijos atžvilgiu būtų pa
darę iš Austrijos visai bejėgę 
valstybę ir ateities pavojų.

Sekretoriaus Marshall kal
ba buvo labai santūri, rami, 
be jokios nervinimosi žymes. 
Ją sakė karys, kuriam buvo 
lemta pasiekti didžiausio lai
mėjimo kovos lauke. Ją sakė 
valstybininkas, kurs dabar 
siekia laimėti, pasauliui tai
ką diplomatiniu keliu, atrem
tu į Amerikos vieningumą ir 
ryžtingumą.

Marshall kalba parodė, kad 
mūsų šalies užsienio politi
kos vadovybė nebedarys jo
kių nuolaidų dėl pagrindinių 
dėsnių ir siekių.

Senatorius Vandenberg pil
nai pritarė generolo Marshall 
pareiškimams ir pažymėjo, 
kad Amerika negali per ilgai 
laukti galutinės taikos pro
gramos Europai ir pabrėžė 
savo pritarimą Marshall min
čiai, kad mūsų šalis negali 
atsižadėti pagrindinių dėsnių 
nuolaidų ir parankumo są
skaiton.

♦---------------------------------------------------

New Yorke Pasibai
gė Telefono Streikas

Balandžio 30 d. New Yor- 
ko Telefono kompanija pasi
rašė sutartį su keturiomis te
lefono darbininkų unijomis.

Šis susitarimas paliečia 
tiktai New York apylinkę. 
Užmiestinis telefonų pasikal
bėjimas dar negalimas, nes 
operatoriai priklauso kitai 
unijai.

Karo Gandai

SOVIETŲ SĄJUNGA REMIA ARABUS

Maskvos konferencijai pa
sibaigus tuščiomis, kai kurie 
japonų sluoksniai džiaugiasi, 
tikėdamiesi, kad dabar japo
nai greičiau sulauks taikos. 
Kiti gi nuogąstauja, kad tarp 
amerikiečių ir rusų galįs kil
ti karas ir vėl japonams tek
sią kentėti. Yra pasklidę gan
dai, kad Amerika treniruoja 
japonų lakūnus ir kad karas 
kils birželio mėnesį.

Berlyne plačiai sklido gau
dai, kad Maskvoje nesusita
rus, iš Berlyno išsikraustysią 
visi vakarų sąjungininkai. 
Rusai liks vieni čia šeiminin
kauti. Esą amerikiečių šei
mos jau kraunasi savo daik
tus.

Senn yra dėstęs Lietuvos uni
versitete. Yra dėstęs Yale ir 
Wisconsin universitetuose, o 
dabar jau keleri metai yra 
Pennsylvanijos universiteto 
profesūros nariu.

Šalia prof. Senno, šiame 
naujame departamente dės

matė ir girdėjo Maskvoje per 
7 savaites. Jie kalba apie bai- 
30—Amer
sų vargą ir skurdą Rusijoje, 
apie didelius priešingumus 
Sovietiniame gyvenime.

Maskva esanti pilna uba
gų, o jos prekyvietėse—dau
gybė nešvaros, blusų ir alka
nų žmonių, šalia to, Maskvo
je ir Leningrade yra vietų, 
kur pilna įvairiausių skanės
tų, geriausių vynų, kuriais 
naudojasi armijos karininkai 
ir komisarai su savo gražuo
lėmis palydovėmis.

Vadinasi, Rusijoje nebėra 
klasių, visi sulyginti! . . .

lintis kalbose ir literatūroje, 
Pennsylvanijos universitetas 
duodą geriausią progą. Bai
gus šį departamentą galima 
įsigyti Master of Arts ir Fi
losofijos Daktaro laipsnį. 
Mokslas bus pradėtas rugsė
jo 19 d.

Plačiau galima sužinoti ra
šant universitetui tokiu adre
su:

Prof. Alfred Senn 
University of Pennsylvania, 

Philadelphia 4, Pa.

i ■ ..ii., trik ■■ ■»

Didelis Viesulas
Balandžio 30 d. didelis vie

sulas palietė Arkansas, Mis
souri ir Iowa valstijas. Du 
maži miesteliai visiškai su
griauti. Aukų gyvybėmis iki 
šiol viesulas pasiėmė apie 20 
ir 50 asmenų sunkiai sužeis
ta. Tūkstančiai dolerių turto 
prarasta. Daugiausia nuken
tėjo Worth miestelis Missou
ri valstijoje.

ATVYKO MEKSIKOS PREZIDENTAS

Iš Chicagos ir kitur plau
kia nepasitenkinimo naujai 
atvykusių lietuvių atžvilgiu 
atgarsiai. Esą, ten naujai at
vykusieji nesidomį lietuviš
kąja veikla, nesilanką į lietu
viškus susirinkimus ir nepa- 
gelbstį Lietuvai gyvybiniuo
se darbuose.

Tokių nusiskundimų yra 
ir aplink mus. Juose yra 
daug pagrindo, bet vertėtų 
daugiau kantrybės parodyti. 
Neužmirškime, naujai atvy
kusieji yra daug išgyvenę. 
Jie kentė skurdą ir baimę 
per keleris metus. Jų nervai 
gerokai palaužti.

Pagaliau, neužmirškime, 
kad labai mažai visuomeni
ninkų atvyksta. Leiskime at
vykusioms pirma šiaip taip 
susitvarkyti, kad jie nesi
jaustų esą kokia nors našta.

Jei nauji atvykėliai ir ne
būtų labai darbštūs, nelaiky
kime tai priežastimi pasitei
sinti ir teise neveikti. Prieš 
mus juk didelis idealas—lie
tuvių tautos gyvybė ir laisva, 
nepriklausoma Lietuva!

Balandžio 29 d. Washing- 
tonan atskrido Meksikos pre
zidentas, Miguel Aleman. Jis 
atvyko revizituoti prezidento 
Trumano, kuris jį aplankė 
pereitais metais.

Aerodrome svečią pasitiko 
pats prezidentas Trumanas, 
aukštų pareigūnų lydimas ir 
virš 600,000 žmonių minia. 
Taigi, tokio iškilmingo suti
kimo dar nebuvo padaryta 
nė vienam užsienio svečiui.

Prezidento Alemano atsi-

lankymą J. V. Amerikos 
spauda vadina gerų kaimynų 
susitikimu ir priduoda jam 
daug reikšmės, kadangi iš 
artimo bendradarbiavimo 
abu kraštai galės turėti daug 
naudos.

Tą svarbą pabrėžė ir pre
zidentas Trumanas savo kal
boje laike suruoštos puotos 
svečio, garbei. Jis sakė: “jei 
Vakarų pusrutulyje įsivieš
patavo vienybė ir draugišku
mas, niekas nekels mums rū
pesčių.”

KRATOSI RAUDONŲJŲ
Neseniai įvykę rinkimai į 

Danijos Aukštuosius Rūmus 
parodė, kad komunistai šie
met surinko -18 nuošimčių 
balsų mažiau, negu pernykš
čiuose balsavimuose į Že
muosius Rūmus.

Norvegų komunistų dien
raštis, leidžiamas Oslo mies
te spausdina 40,000 egz.—per 
pusę mažiau, negu pernai.

Socialdemokratų vyriausy
bė Švedijoje pasirašė su Ru
sija tokią prekybos sutartį, 
kad Švedija dabar turi smar
kiai varžyti savo prekybą su 
kitais kraštais. Dėl to kraš
te vis didėja nepasitenkini
mas prieš raudonuosius.

Suomijoje liberalai ir kon
servatoriai vis smarkiau ke
lia galvą iš Maskvos diriguo
jamą prieš raudonųjų val-

džią. Labai galimas dalykas, 
kad dėl to netrukus įvyks 
ministerių kabineto krizis.

Turky Studentai 
Triukšmauja

Istanbul. — Apie 1,000 tur
kų studentų balandžio 20 d. 
įsiveržė į komunistų savait
raščio įstaigą, išvertė spaus
tuvę ir sunaikino visus nau
jausios savaitraščio laidos 
numerius.

Komunistų savaitraštis 
praeitą savaitę buvo parašęs 
nepalankiai apie pasiūlytą 
Amerikos paskolą Turkijai

— Streikuoją telefonų dar
bininkai savo reikalavimus 
sumažino nuo 12 dolerių iki 
6 dolerių savaitėje.

Balandžio 28 d. Jungtinės 
Tautos susirinko nepaprasto 
posėdžio, kurs sušauktas 
Anglijos prašymu Palestinos 
klausimui apsvarstyti. *

Posėdžio pirmininku iš
rinktas Dr. Oswaldo Aranha, 
Brazilijos delegacijos vado
vas.

Posėdžio pradžioje Jungti
nių Tautų nauju nariu priim
ta Siamo valstybė.

Anglija pasiūlė posėdžiui 
sudaryti Palestinos Tyrimo 
Komisiją. Arabų valstybės 
šiam siūlymui pasipriešino, 
reikalaudamos svarstyti Pa
lestinos nepriklausomybės 
klausimą pirmoje eilėje. Ara
bus palaikė Sovietų atstovas 
Gromyko. Dauguma pasisakė 
už anglų siūlymą.

Prezidentas Prašo 
Mažinti Kainas

Washington. — Preziden
tas Trumanas savo sveikini
me Prekybos Rūmų meti
niam suvažiavimui prašė dėti 
visas pastangas mažinti pre
kių kainas ir didinti gamybą.

Trumanas nurodė, kad 
šiuo metu svarbu išvien eiti 
darbui, žemės ūkiui, bizniui 
ir finansams ir vyriausybei.

Budeliai Trokšta 
Kraujo

’Sovietų vyriausybė įteikė 
Belgijai griežtą reikalavimą, 
kad prievarta atiduotų ru
sams Baltijos tautų pabėgė
lius. Belgijos vyriausybė, at
rodo, nesiruošia išstumti į 
mirties nasrus tuos vargšus, 
kurie čia atbėgo ieškoti lais
vės ir gelbėdami gyvybę.

PAGROBĖ 9 LAIVUS

Jugoslavijos komunistai 
pagrobė 9 italų laivus, stovė
jusius Triesto uostė. Tų laivų 
likimą turėjo nuspręsti Tai
kos konferencija, bet dabar 
Tito valdžia juos pasisavino 
ir visai neatsako į Jungtinių 
Valstybių ir Anglijos pakar
totinus protestus.

SOSTO ĮPĖDINEI 21 METAI
Balandžio 21 d. sukako 21 

metai Anglijos sosto įpėdi
nei, princesei Elzbietai.

Princesė Elzbieta savo su
kaktį atžyrifejt) Pietų Afriko
je, kur šiuo metu lankosi 
Anglijos karaliaus Jurgio 
šeima. Princesė pasižadėjo 
visą savo gyvenimą paskirti 
anglų tautos ir imperijos gy
venimui.

AREŠTAI VYKDOMI RUMUNIJOJE
Pagal 1945 m. Maskvos 

susitarimą Rumunijoje turė
jo būti sudaryta visų politi
nių partijų atstovaujama vy
riausybė. Po ilgų derybų kai
rieji sutiko priimt į kabinetą 
po vieną iš liberalų ir ūkinin
kų partijos narių, — iš taip 
vadinamos opozicijos.

Nieko gera negalėdami nu
veikti, po rinkimų, kurie ėjo 
pagal Maskvos receptą, per
nai lapkričio mėn. tie opozi
cionieriai iš vyriausybės pa
sitraukė.

Maskvos tvarkoma kairių
jų vyriausybė jaučia krašte 
vis didėjantį skurdą ir nepa
sitenkinimą. Dėl viso to kal
tindama opoziciją, paskuti
niu laiku vyriausybė visame 
krašte areštuoja daug žmo
nių. Esą reikia palaužti pasi
priešinimą demokratijai. Ki
tais žodžiais tariant, reikia

naikinti patriotus, nes taip 
nori Maskva.

GRĮŽO WALLACE

Balandžio 27 d. Amerikon 
grįžo Henry Wallace. Jis pa
sakė keletą kalbų Londone, 
Stockholme, Oslo ir Paryžiu
je. Savo kalbose daugiausia 
kalbėjo prieš prezidento Tru- 
mano programą pagelbėti 
Turkijai ir Graikijai.

Grįžęs Wallace pareiškė 
tuojau keliausiąs po Ameri
ką, aiškindamas savo nuo
monę apie reikalą ir galimu
mus išlaikyti taiką pasauly-

— Marselio miesto (Pran
cūzijoje) katedroje, balan
džio 28 d., atlaikytos gedu
lingos pamaldos už laivo į- 
gulą, kuri žuvo Texas City 
katastrofoje.

RUSIJOJE DINGSTA BELAISVIAI

RESPUBLIKONAI 
RUOŠIASI

Kansas City. — Respubli
konų partijos tautinis komi- 
tetas savo posėdyje nutarė 
1948 metų partijos suvažia
vimą šaukti Philadelphijoje.

Komiteto narių dauguma 
esanti palanki gubernato
riaus Dewey kandidatūrai. 
Antroje vietoję einąs senato
rius Robert Taft.

Sunkų priverčiamą vergų 
darbą Rusijoje dirba kelioli
ka milijonų politinių kalinių 
ir karo belaisvių, kurie po 
sunkia vergijos našta krinta 
kaip rudenį lapai.

Vokiečiai apskaičiuoja, kad 
rusų nelaisvėje yra 5 mil. vo
kiečių, o sąjungininkai mano 
esant 4 mil. Maskvos konfe
rencijos metu rusai pasisakė 
grąžinę 1,003,974 belaisvius 
ir dar likę 890,532. O kur ki
ti? Grįžę iš nelaisvės italai 
pasakoja, kad belaisvių kon
centracijos stovyklose jų mi
rė apie 90 nuošimčių. Ne ki
toks likimas, aišku, ištiko 
vokiečius.

Alijantų žiniomis rusai lai
ko nelaisvėje 1,019,770 japo-

nų, iš kurių Rusija grąžino 
tik 14,065. Tuo tarpu kai iš 
500,668 japonų belaisvių Ki
nijoje liko negrąžintų tik 7,- 
909.

Atsižvelgiant į tuos skai
čius ir į neapskaičiuojamą 
daugybę nukankintų žmonių 
iš įvairių tautų, kur tik ran
ka siekia, tenka stebėtis ali
jantų politine sąžine, kad jie 
nesudraudžia savo sąjungi
ninką ir tuo bendradarbiauja 
iki šiol istorijoje negirdėto 
mąsto žmogžudystėje.

— Raupų liga New Yorke 
jau sustabdyta. Ligi šiol 
skiepijosi 5,265,000 žmonių. 
Ši kova prieš raupus miestui 
kainavo 850 tūkstančių do
lerių.
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TAIKA AR KARAS
Su Stalino pritarimu pradėjęs karą, Hitleris tikėjosi 

greitai jį pabaigti. Tačiau tasai užsimotas “Žaibo karas” 
(taip vokiečiai mėgo jį vadinti), nepaisant didelių Hitlerio 
laimėjimų pradžioje, nusitęsė beveik ištisus šešerius metus.

Stalinas Hitlerį palaikė ir siuntė jam maistą, kol tasai 
su savo tankais švaistėsi po Daniją, Norvegiją, Belgiją, 
Prancūziją, šiaurės Afriką ir Balkanus ir griovė Anglijos 
miestus.

Bet kai Hitleris atsigrįžo prieš patį Staliną ir “nenu
galimąją” jo armiją nugrūdo iki Maskvos, tada Stalinas 
ėmė šaukti, kad Hitleris yra fašistas ir kad pasaulį reikia 
gelbėti nuo diktatūros.

Prisidėjus į karą Amerikai ir pradėjus remti rusus 
ginklais ir maistu, buvo visur garsiai skelbiama, kad ka
riaujama dėl tautų laisvės. Buvo net pasirašytas Atlanto 
Čarteris, kuris garantavo laisvę visoms tautoms, didžioms 
ir mažoms, ir prie to Čarterio prisidėjo taip pat ir rusai.

Didžioji pasaulio demokratijos galybė, Amerika, nieka
dos nepratusi vienaip kalbėti, o kitaip daryti, tikėjo rusų 
pažadais po karo sutvarkyti pasaulį demokratijos ir teisin
gumo pagrindais. Kad amerikiečiai labiau jais tikėtų, ru
sai paskelbė nikelio nevertą popierį, kuriuo “sustabdė” ko- 
mintemo veikimą, savo komisarams uždėjo auksuotus ant
pečius ir leido atidaryti cerkves, kuriose buvo įrengę be
dievybės muziejus.

Amerikiečių ginkluojami ir maitinami, rusai ėmė stum
ti vokiečius atgal, o Kremliaus viešpačiai trynė iš džiaugs
mo rankas, kad pasaulinės revoliucijos mašina jau sukasi 
ir rieda. Kad tik toliau, kad tik toliau, net per pačias anglų 
ir amerikiečių galvas, — toks buvo jų troškimas.

Karas baigėsi. Vokietija sugriauta, bolševikai švaisto
si apie Elbę ir vis tarp savęs kalbasi, kad teks kariauti su 
anglais ir amerikiečiais. Jie net nemoka paaiškinti, kodėl. 
Tai žino tik Kremliaus valdovai.

Per pora taikos metų, dabartinėms susisiekimo priemo
nėms veikiant, būtų galima sutvarkyti mažiausiai dešimt 
tokių Europų. Bet kol kas nepradėta tvarkyti nė ta viena. 
Kodėl? Greičiausia todėl, kad didžiausi karo kaltininkai liko 
dar nepakarti...

Vyksta konferencija po konferencijos, svarstoma ko
kioms tautoms duoti visą balsą, kurioms pusę, o kurių vi
sai neklausyti. Daro taip, tarsi nebūtų pasirašę jokio At
lanto Čarterio ir tarsi nebūtų davę pasauliui jokių pažadų.

Vargais negalais sulipdė 'taikos sutartis su penkiais 
kraštais, kurie pavadinti vokiečių satelitais, bet iki šiol nė 
vienas kraštas tų sutarčių dar nepatvirtino. Net nė sovietai, 
kuriems stengtasi ypatingai pataikauti.

Taikos balandis, kuris su savo alyvų šakele skurdo prie 
Liuksemburgo rūmų durų, dabar šąla ant Kremliaus bokš
tų. Niekas jo neįsileidžia. Kodėl? Todėl, kad iš keturių jo 
nenori vienas.

Europos tvarkai ir taikai atstatyti pagrindinis klau
simas yra Vokietija. Vokietija, kuri geografiniu atžvilgiu 
Europoje užima centrinę vietą, o gyventojų skaičiumi suda
ro didžiausią tautą. Tolimesnis jos likimas yra svarbus atei
ties taikai, lygiai kaip svarbus būsimos Europos ūkiui. Vo
kietija yra gabių ir darbščių žmonių kraštas, — su tuo rei
kia skaitytis, nepaisant, ar kam vokiečiai patinka, ar nepa
tinka. Kas savo rankose laikys ateities Vokietijos politinio 
ir ekonominio gyvenimo vairo kontrolę, tas dominuos ir ki
tiems Europos kraštams.

Tai gerai žino Maskva, kuri visą laiką kovojo ir tebe
kovoja ne už tautų laisvę, bet už jų pavergimą ir už pa
saulinę revoliuciją, kurios vadais ir viešpačiais turi būti 
Kremliaus šeimininkai. Sovietuose komunizmas virto reli
gija, o komunistų vadai—dievais. Pasaulio istorijoje atėjo 
valanda, kada jų valdžia pasklido plačiausiai. Su panieka 
mindžiodami žmonių ir tautų teises bei duotus apgaulingus 
savo pažadus, sovietų vadai niekados nemano išeiti iš tų 
kraštų, į kuriuos vardan išvadavimo jie įkėlė savo koją.

Net ir patys godžiausi rusų carai, kurie laižydamiesi 
žvalgėsi į Balkanus, niekados nesvajojo pasiekti tiek, kiek 
šiandien turi užėmę rusai bolševikai. Ir tai įvyko kieno dė
ka? Dėl vienų naivaus pasitikėjimo ir dėl kitų mokėjimo 
vilioti ir apgauti.

Buvę ir dar tebesivadiną sąjungininkais Maskvos kon
ferencijoje nesutarė nė vienu svarbesniu klausimu: kaip bu
simoji Vokietija turi valdytis, kaip tvarkyti ūkį, atstayti 
kraštą ir išmokėti karo nuostolius. Nesusikalbėjo nė dėl jos 
sienų. Sovietai, mat, nori visus gyvybinius Vokietijos siūlus 
laikyti savo rankose ir tuo būdu viešpatauti visoje Europo
je. Vakarų demokratijos mato, kad karo nuostolius, kurių 
iš vokiečių reikalauja rusai, teks mokėti joms pačioms ir 
savo pačių rankomis dar toliau auginti Maskvos galybę, 
kuri už tai po kiek laiko jas, tas demokratijas, pasmaugs.

• « •
Be to, tarp Vakarų demokratijos ir rytų diktatūros yra 

skirtingas supratimas apie laisvę, žmonių ir tautų teises ir 
demokratiją. Vakarų demokratijos nebijo laisvės ir nori ją 
suteikti visoms tautoms, o rytų diktatoriai nori vien patys 
viešpatauti.

Vokietija šiuo metu tėra tik maža, tačiau pagrindinė, 
arena, kurioje eina kova ne vien dėl būsimos Europos, bet ir 
dėl būsimo pasaulio, nes tiek komunistinė diktatūra, tiek 
pati demokratiją nėra apribojamos jokioms geografinėmis 
sienomis. Kas šiandien nusileis, — rytoj pralaimės.

Maskvos, kaip ir kiekvienos taikos konferencijos truk
dymas ir delsimas, — tai sovietų taktika. Jie žino gerai,

ATMINIMŲ MIESTAS
Atminimuose žydintis mieste, 
Su Nerim, su senais ąžuolais, 
Su manim tu ir temstant ir brėkštant 
Dunksai liūdno benamio keliais.
Rūsčios supasi Nemuno bangos, 
Tartum kruvinas skundas širdy, 
Dengia dūmai ir žemę ir dangų, 
Ieškai prieglaudos ir nerandi.
Laisvės pasaka—liepų alėja.
Uostas, tiltai, Maironio namai, 
Pilie mūrai, tiek amžių tylėję, 
Turgaus aikštės klegėję linksmai.
Ir tu, Prisikėlimo bažnyčia, 
Ir jūs, rožės Muziejaus sode— 
Kaip mažytė, be galo mažytė 
Tolumoj pasiklydus žvaigždė,—
Atminimuose likę man šviečiat 
Sutemoj ir aušros spinduliuos, 
Lyg varpų milžinų balsas kviečiant! 
•—Atgalios,’atgalios, atgalios! -

Bernardas Brazdžionis.

KUO GYVAS TREMTINYS...
(Mūsų bendradarbio laiškas iš Vokietijos)

Tremtiniams, kurie gyve
na Vokietijoje, per tuos kele
rius metus teko matyti ir šal
tų ir -šiltų dienų. Šiltų dienų 
labai nedaug, tik truputėlis. 
Iš dalies tai ir suprantama, 
nes mes ligi karo galo buvo
me darbo vergai, kuriuos 
maitinti šiaip taip reikėjo, 
kad pajėgtume dirbti, o da
bar Europos nuniokotų tau
tų žmonės beveik visur turi 
kęsti pusalkanį gyvenimą, 
net ir badą, taigi juo labiau 
šitai jaučiama Vokietijoje, 
kuri pradėjo paskutinįjį ka
rą ir kurioje šiandien dar te
begyvena didžioji dauguma 
tremtinių, jų tarpe ir lietu
vių.

Kai po karo tremtinių glo
bą perėmė karinė valdžia ir 
UNRRA, maitinimas buvo 
žymiai pagerėjęs. Vienur 
(amerikiečių zonoje) tas pa
gerėjimas išsilaikė žymiai il
gesnį laiką, o kitur (anglų 
zonoje) neužilgo vėl pastebi
mai krito, kol prieš geroką 
laiką tremtinių maisto nor
mos buvo prilygintos oficia
liajai vokiečių normai—1,550 
kalorijų. Šitoks prilyginimas 
išėjo visiškai tremtinių ne
naudai. Vokiečiai, pirmiau
sia, gyvena savo krašte, ir 
tai nepaprastai daug reiškia, 
kad jie galėtų būti žymiai so- 
tesni už mus, gyvenančius 
uždarose stovyklose.

Vokiečiams gal sunkiausia 
didmiesčiuose, kur reikia iš
gyventi beveik lygiai iš tiek 
kalorijų, kiek jų numatyta 
maisto kortelėse, bet ir čia 
badmiriauja tik seniai ir pa
liegėliai ir tie, kurie neturi 
nė lašelio apsukrumo. Šiaip 
vokietis savo žemėje pajėgia 
prisidurti prie gaunamosios

normos; jei jis nesugeba ras
ti kitokių būdų, tai nors po 
truputį pardavinėja geres
niuosius daiktus (jis savo 
krašte gyvendamas dar turi 
jų) ir už tai perkasi maisto. 
Ak, ir mes savo krašte, nors 
vokiečių okupacijos metu pa
gal maisto korteles beveik 
vien tik duoną tegaudavome, 
daugumas vis dar šiaip taip 
išsiversdavome, nors ir sun
kiai.

Antra tremtinių maitini
mosi nepataisoma negerovė, 
ypač anglų zonoje, yra ta, 
kad maistą mums teikia vo
kiečių ūkinės įstaigos. Nebe
kalbant apie tokias tariamas 
smulkmenas, kad jie patys 
valgo geresnio mišinio ir ge
rai, iškeptą duoną, o mums, 
vaikydamiesi svorio ir ati
duodami tai, kas jiems at
lieka, duoda pusžalę ir blo
giausio mišinio, be to, esama 
dar ir žymiai rimtesnių kab
liukų. Juokingų dalykų būna 
su tomis pačiomis kalorijo
mis. Kai tremtinių stovyk
loms nebepritenka, sakysim, 
mėsos, vietoje jos duodamas 
atitinkamas kiekis apipuvu
sių ir dvokiančių kolriubių 
(sietinių, griežčių).

Jau kuris laikas nebegau- 
name numatytojo bulvių kie
kio, nė vienos bulvės nė pa
uostyti, ir už tai atiduodama 
griežčiai. Svarbu, kad teore
tiškai susidarytų tas pats 
kalorijų skaičius, kad būtų 
atiduotas apipuvusio pakai
talo reikalingas svoris, o jūs 
žinokitės sau! žinoma, jie 
oficialiai ir formaliai iki rai
dės teisingi, bet teoretikai 
apskaičiuoja, kad galima su
kimšti bene 24 kilogramus 
bulvienojų, ir jau bus gauta

kad demokratijos karo nenori, kad jų kariai trokšta grįžti 
namo ir pradėti normalų gyvenimą, jie žino, kad delsimas 
demokratiniuose kraštuose kelia nepasitenkinimą. O tai yra 
kaip tik drumstas vanduo, kuriame bolševikai meškerioja 
kvailas žuveles. Kur nepakanka propagandos, ten prideda 
ginklą, kad tik žmonės tarpusavy piautųsi ir kiltų skurdas 
bei neviltis — tikri bolševizmo broliai.

Skelbdami, kad didžiausia bolševiko dorybė yra neap
kęsti (mūsų žodžiais, tas reiškia sunaikinti) priešo, Krem
liaus valdovai visai nesijaudina, kai jų valdomuose kraš
tuose žmonės skursta ir miršta badu, nes tai yra priešų nai
kinimas. O tam pagreitinti yra juk Sibiro taigos ir milijoni
nės koncentracijos stovyklos.

Taigi, sovietai gali laukti. Laukti ir kurstyti kitus. Juo 
daugiau žus “buržujų,” juo lengviau bus pasmaugti liku
sius. Kitiems juk nusibos ginkluotis ir saugoti savo sie
nas. O jiems ginkluotis lengva, nes ginklas pas juos kala
mas iš kraujo, iš pigaus vergų kraujo.

Netenka abejoti, kad Maskvos norus ir kėslus supran
ta Vakarų sąjungininkai. Ant jų pečių istorija šiandien de
da sunkiai pakeliamą ir labai atsakingą naštą. Pasaulio lais
vės ir tūkstančių metų kultūrinių laimėjimų gelbėjimas 
priklauso Vakarų demokratijoms.

Tai šiandien daug kam atrodo vien Europos gelbėjimu, 
bet rytoj jie pamatys, kad tai yra pasaulio ir jų pačių gel
bėjimas.

Maskvos konferencijoj susitarimo kaina tėra viena: 
vienas sąjungininkas turi atsisakyti noro užvaldyti pasau
lį ir privalo grąžinti pavergtoms tautoms laisvę. Bet koks 
pasidalinimas ribomis, einančioms žemės rėžais, bus tik 
laikinos paliaubos, netaiką. Toks kelias į taiką būtų kelias 
į karą — ne šiandien, tai rytoj.

Jau beveik dveji metai, kai baigėsi karas, o patrankos 
dar dunda Graikijoje ir didžiuose Kinijos plotuose. Tai dik
tatūros ir demokratijos manevrai.

Taika ar karas? Alyvos šakelė jau apvyto pavargusio 
balandžio snape. A. G.

1,550 kalorijų. Kiek ilgai iš
laikytų žmogus, maitinamas 
bulvienojais (bulvių stie
bais), sunku pasakyti, bet il
gai jis negalėtų gyventi . . .

Šiuos ir dar nemaža kitų 
dalykų reikia turėti galvoje, 
kalbant apie tremtinių mai
tinimą ir skaitant tremtinio 
gaunamąją normą. Jei gau
namosios savaitinės normos 
lentelėje parašyta, kad duo
dama savaitei 2,000 gramų 
bulvių, tai dar jokiu būdu 
nereiškia, kad jis būtinai tu
ri gauti bulves, nes, kaip jau 
pažymėjome, jų vietoje gali 
būti duodamas atitinkamas 
svoris griežčių. Taip būna ir 
su kitais produktais.

Kad skaitytojui būtų aiš
ku, kaip Vokietijoje maitina
mas tremtinys, čia pateikia
me oficialiąją maisto lente
lę. Tokia savaitinė maisto 
norma tremtiniams duodama 
nuo 1947 m. kovo 10 d. anglų 
zonoje.

Duonos, kaip ir kai kurių 
kitų produktų, normos įvai
ruoja pagal amžių. Vaikai iki 
vienerių metų gauna savaitei 
623 gramus duonos, nuo 1 iki 
3 metų 994 gr., nuo 3 iki 6 m.
l, 750 gr., nuo 6 iki 10 m. 2,- 
989 gr., nuo 10 iki 20 m. 3,- 
633 gr. ir virš 20 metų 2,800 
gr. Mėsos vaikai nuo 1 iki 6
m. gauna 98 gr., visi kiti (iš
skyrus vaikus iki 1 metų, ku
riems mėsos visiškai neduo
dama) gauna po 154 gr. (mė
sa sunaudojama virtuvėje). 
Kruopų ir kitokių sriubai 
virti produktų vaikams iki 1 
m. 434 gr., nuo 1 iki 3 m. 315 
gr., nuo 3 iki 6 m. 252 gr., 
nuo 6 iki 10 m. 315 gr. nuo 10 
iki 20 m. 273 gr., virš 20 m. 
252 gr. žuvies visi nuo 3 m. 
amžiaus gauna po 126 gra
mus. Riebalų vaikams iki 1 
m. skiriama 94 gr., kitiems 
iki 20 m. 87 gr., virš 20 m. 50 
gr.

Cukraus vaikai iki 1 m. 
gauna 252 gr., nuo 1 iki 6 m. 
126 gr., nuo 6 iki 20 m. 93 gr. 
ir virš 20 m. 63 gr. Marmala- 
do visi gauna po 112 gr., sū
rio, pradedant nuo 3 m. am
žiaus, po 15 gr., kavos pakai
talo (nuo 3 m. amž.) 31 gr., 
druskos po 70 gr., konservuo
tų daržovių po 560 gr. Pudin
go miltų duodama vaikams 
iki 6 m. po 63 gr. Nugriebto 
pieno vaikai nuo 6 iki 10 m. 
gauna po 1,500 gr., nuo 10 m. 
po 500 gr. negriebto pieno 
pieno vaikai iki 3 m. amžiaus 
po 5,250 gr. ir nuo 3 iki 6 m. 
po 3,500 gr.

Bulvių pagal lentelę išeina 
vaikams nuo 1 iki 3 m. po 1,- 
125 gr. nuo 3 iki 20 m. po 2,- 
485 gr. ir virš 20 m. po 2,520 
gr. Tokios normos skiriamos 
eiliniam tremtiniui, nedir
bančiam jokioje dirbtuvėje ir 
neužimančiam jokios vietos.

Dirbantie j i (administraci
joje, etatiniai švietimo dar
bininkai ir t.t.) gauna papil
domus savaitinius davinius: 
400 gr. duonos, 100 gr. mėsos 
ir 35 gr. riebalų. Kultūrinin
kai, nors ir dirba savo tiesio
ginį darbą, jokių maisto pa
pildymų negauna.

Sunkiai dirbančiųjų papil
domąjį savaitinį davinį suda
ro 1,250 gr. duonos, 375 gr. 
kruopų ar sojos miltų, 250 
gr. mėsos, 97 gr. riebalų ir 2,- 
000 gr. bulvių.

Labai sunkiai dirbantie
siems priedo skiriama 1,800 
gr. duonos, 375 gr. kruopų ar 
jų pakaitalo, 60b gr. mėsos ir 
195 gr. riebalų.

Nėščios ir žindyvės mote
rys gauna 625 gr. duonos, 
312 gr. kruopų, 100 gr. mė
sos, 128 gr. riebalų, 93 gr. 
cukraus, 78 gr. dirbtinio me
daus, 112 gr. marmalado, 31 
gr. kavos pakaitalo, 52 gr. 
pudingo miltų, 3,500 gr. ne
griebto pieno ir 1,000 gr. bul
vių.

Taigi iš tų savaitinių nor
mų yra gyvas tremtinys, gy
venąs uždarose stovyklose.

K. Barėnas.
(Red. pastaba: 28 gramai su
daro vieną unciją; vienas 
svaras yra lygus 450 gramų).

PALESTINOS KLAUSIMAS
Jungtinių Tautų nepapras

tas posėdis, prasidėjęs balan
džio 28 d., sušauktas tik vie
nam klausimui svarstyti— 
Palestinai. To posėdžio pa
prašė Anglija, kuri nori, kad 
Palestinos klausimo išspren
dimas nebūtų jos vienos at
sakomybė. Anglija nori, kad 
Jungtinės Tautos išrinktų at
skirą komisiją, kuri patartų, 
kaip ateityje spręsti Palesti
nos reikalus.

Šiuo metu labiausiai susi
domėję Palestina yra arabai 
ir žydai.

Palestinos plotas — 10,- 
159 kvadratinės mylios (pusė 
Lietuvos). Joje gyvena 1,- 
800,000 žmonių, kurių 1,200,- 
000 arabų ir 600,000 žydų. 
Taigi, arabų yra dvigubai 
tiek, kiek žydų.

Pats kraštas yra neturtin
gas savo žeme. Daugiausia 
pajamų gaunama iš vaisių 
auginimo, šešis procentus 
žemės valdo žydai, šiaip tur
tas daugiausia yra žydų ran
kose. Sprendžiant iš pajamų 
mokesčių, žydų turtas siekia 
79 nuošimčius.

Dėl Palestinos jau daugel 
metų vedama aštri kova. Žy
dų tautinis judėjimas atkur
ti Palestinoje savo valstybę 
ypač sustiprėjo nuo 1897 me
tų, kai prasidėjo sionizmo są
jūdis. Sionistai pasiėmė savo 
tikslu įsteigti Palestinoje 
nepriklausomą žydų valsty
bę. Tam griežtai priešinasi 
Palestinos arabai, kuriuos 
remia 40 milijonų arabų, 
esančių septyniose arabiško
se valstybėse.

Sionistams daug pažadų 
buvo suteikusi Anglijos vy
riausybė. 1917 m. lapkričio 
2 d. Londone buvo paskelbtas 
pareiškimas už įsteigimą Pa
lestinos, kaip žydų tautinės 
valstybės. Tuo metu Palesti
noje žydų buvo tik apie 60,- 
000. Tas paskelbimas paska
tino žydus važiuoti dideliais 
būriais iš įvairių kraštų į Pa
lestiną. Drauge su žmonėmis 
Palestinon plaukė ir kapita
las. Apskaičiuojama, kad 
per 20 metų Palestinon at
plaukė apie 600 mil. dol. ka
pitalo.

Arabams nepatiko žydų į- 
sitvirtinimas. Prasidėjo riau
šės. 1937 m. anglai pasiūlė į- 
steigti Palestinoje dvi atski
ras valstybes—žydų ir ara
bų. Tai nepatiko arabams. 
Vėliau anglai žymiai sumaži
no žydų imigraciją, leisdami 
įvažiuoti Palestinon per mė
nesį tik 1,500 žydų. Žydai rei
kalauja įsileisti 100,000 per 
metus. Ir taip Palestina tapo 
nuolatinių riaušių žeme. Ang
lai varžo žydų judėjimą, o 
žydų kraštutiniai kovotojai 
griebiasi ir teroro. Sprogsta 
bombos, anglų kariai ir poli
cininkai pagrobiami, užpuo
lami traukiniai. Anglai į tai 
atsako areštais, kalėjimu ir 
net kartuvėmis.

Arabai nesutinka su anglų 
siūlymu padalinti Palestiną į 
dvi valstybes. Jie reikalauja 
nepriklausomos Palestinos, 
kurioje lemiantį vaidmenį tu
rėtų arabai, kaip sudarą dau
gumą gyventojų.
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PAGELBĖKIME TREMTINIAMS 
PER KONGRESU 
 «---------------

Kongreso Atstovų Rūmuo
se yra pasiūlytas bilius, pa
gal kurį Amerika galėtų įsi
leisti 400,000 išvietintų as
menų, netaikant jiems nusta
tytos kvotos. Šį bilių remia 
daug svarbių organizacijų, 
kaip Amerikos Darbo Fede
racija, CIO ir kitos. Jei šis 
bilius, žinomas Bill H. R. 
2910 vardu, taptų įstatymu, 
Amerikon galėtų įvažiuoti 
stambus lietuvių tremtinių 
skaičius.

Maloniai prašome Jūsų tal
kos, kurią Jūs galite suteikti 
tokiu būdu:

1. Tuojau rašyti savo Kon- 
gresmanui, prašant jo pasi
sakyti — balsuoti už šį bilių.

2. Paprašyti visas draugi
jas priimti rezoliucijas indor- 
suojant šį bilių ir savo nu
tarimus tuojau siųsti savo 
Kongresmanui.

3. Paprašyti įtakingų vie
tos amerikiečių asmenų ir 
draugijų siųsti laiškus ir te
legramas savo kongresma- 
nams, pasisakant už Bill H. 
R. 2910.

Šiuo reikalu reikia veikti 
skubiai ir energingai. Jūsų 
talka nepaprastai svarbi, to
dėl maloniai prašom pagel
bėti. Tūkstančių lietuvių 
tremtinių ateitis priklauso 
nuo šio biliaus pravedimo. 
Jūs galite daug atlikti trem
tinių viltims išsipildyti.

Su giliausiu dėkingumu,
Kun. Dr. J. B. Končius, 

BALF Pirmininkas.
Kazys P. Vilniškis, 

Tremtinių Kom. Pirm.

Bene garsiausia jos knyga 
yra “A Lost Lady,” išleista 
1923 m. Jos talentas čia pasi
reiškia visa jėga. Antras gar
sus jos veikalas yra “Death 
Comes for the Archbishop,” 
kuri paprastu ir žaviu stiliu
mi aprašo religinį darbą pio
nierių laikais tose vietose, 
kur šiandien yra Naujoji 
Meksika ir aplinkinės valsti
jos.

“Mirtis ateina arkivysku
pui” prieš pat karą buvo iš
versta į lietuvių kalbą.

1944 metais Willa Cather 
gavo Amerikos Meno ir Lite
ratūros Institute auksinį me
dalį, gi 1922 m. jai buvo pa
skirta svarbi Pulitzer premi
ja.

Žymus anglų rašytojas J. 
B. Priestly laikė Willa Cath
er svarbiausia figūra šios ša
lies beletristikoje mūsų lai
kais. Kai kas aukščiau stato 
Sinclair Lewis, Theodore 
Dreiser, Sherwood Anderson 
ir kitus. Bet jinai su minėtais 
rašytojais pradėjo sukurti 
“amerikietišką tradiciją" 
šios šalies literatūroje, o be 
to, nuo kitų skyrėsi tam tik
ra romantine savo raštų nuo
taika, giedria ir gilia dvasia, 
bei nuoširdžiu religingumu, 
artimu katalikybei, nors ji ir 
nebuvo katalikė.
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Mirė Garsi Rašytoja 
Willa Gather

New Yorkas.—šiame mies
te balandžio 24 dieną mirė 
viena iš žymiausių Amerikos 
rašytojų—Willa Cather.

Ji buvo gimusi 1876 me
tais Virginijos valstijoje, bet 
anksti su tėvais nusikėlė gy
venti į Nebraską. Ten būda
ma, ji susipažino su pionierių 
dienomis, kurias yra ne kar
tą pavaizdavusi savo raštuo
se.

Maskva Vėl Užčiau
pė Spaudai Burną
Vos tik spėjo išlydėti pa

skutinį Keturių konferenci
jos ministerį, kuriuo buvo 
Bevinas, sovietų valdžia tuo
jau panaikino duotą užsienių 
spaudos atstovams laisvę.

Kai grįžęs iš stoties anglų 
spaudos korespondentas mė
gino telegrafu perduoti žinią 
apie savo ministerio išlydėji
mą, jam buvo pasakyta, kad 
jo korespondencija turi būti 
perduota cenzūrai, nes lais
vės laikas pasibaigė.

Iš Maskvos toliau eis tik 
tokios žinios, kurias praleis 
cenzūra.
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Partizanai Lietuvos Laisves Sargyboje 
—————

6. Susisiekimo priemonės(Tęsinys)
4. Apsirūpinimas maistu
Maisto problema yra ma

žiausia aktuali ir lengvai nu
galima, nes visas Lietuvos 
kraštas mielai aukoja maiti
nimosi reikmenis. Kartais 
būna atsitikimų, kad partiza
nai padaro rekvizicijas, ta
čiau jas daro tik rusų naujai 
kolonizuotų Lietuvoje, arba 
valstybiniuose bei įstaigų ir 
įmonių pagelbiniuose ūkiuo
se. Rekvizicijos praeina be 
rimtų susidūrimų su rusų ka
riuomene ar policija, nes 
ūkių sargybos būna negau
sios ir nepakankamai gink
luotos. Beveik visada pasi
duoda ir šūvio neišleidę. Es
ant rimtam reikalui susida
ryti didesnius kiekius mais
to atsargų, ypač artėjant 
žiemai ar gavus žinių, kad 
rusų kariuomenė su NKVD 
bandomis ruošiasi pulti par
tizanus, jie okupuoja tam 
tikrą teritorijos dalį,- pav., 
valsčiaus miestelį ir apylin
kes, atimdami visas galimy
bes susisiekti šiai sričiai su 
kitomis teritorijomis, čia jie 
šeimininkauja kokias dvi 
dienas. Iš valstybinių sandė
lių, kooperatyvų, pieninių ir 
mėsinių paima reikiamą kie
kį aprangos ir maisto. Pas
kui pasitraukia į savo pože
mines tvirtoves girių tanku
mynuose, nusigabendami su 
savimi vietos komunistų par
tijos aktyvą, tarnautojus, 
parsidavusius komunistų rei
kalui ir jų turtą.

5. Apranga
Partizanai apsirengę įvai

riai, daugiausia civiliškai. 
Jie rėdosi pagal reikalą. No
rėdami užsimaskuoti, nešio
ja civiliškus drabužius. Kar
tais užsideda pilnai rusiškas 
uniformas su visais rusų ka
riuomenės ženklais, kad tuo 
apgautų okupantus ir arčiau 
prieitų prie karinio tikslo 
objektų. Taip pat yra dali
nių, kurie nešioja dar Lietu
vos kariuomenės uniformas. 
Buvo atsitikimas Vilniuje, 
kur partizanai apsirengę ci
viliškai, nuvyko nakties me
tu į miestą, staigiai užpuolę, 
sunaikino vieną NKVD lizdą, 
paskui greit išsiskirstė po 
miestą pasislėpdami bei grįž
dami pavieniai į girią.

Jos yra gana įvairios. Par
tizanai turi lengvų ir sunkių 
auto mašinų, motociklų, dvi
račių. Taip pat jie pasinaudo
ja ir ūkininkų vežimais. Kar
tais ištisi kovos daliniai, 
ginkluoti tik revolveriais (ki
tų ginklų neima, kad nesi- 
mestų į akis komunistams) 
keliauja traukiniais iš vienas 
vietos į kitą. Jie būna apsi
rengę civiliškai ir turi pada
rytus netikrus dokumentus, 
kaip pasą ir darbovietės pa
žymėjimą.

Kovos vienetai turi radio 
ryšį, kas ypač palengvina pa
siųsti pagelbą į mūšio lauką 
iš kitų vietovių atsarginius 
dalinius, bei orentuotis įvai
riose kovos padėtyse.

Partizanai turi ir didesnį 
trumpų bangų radio siųstu
vą, kuris kartais būna su
gaunamas net Prancūzijoje 
ar Vokietijoje. Taip pat par
tizanai yra apsirūpinę rašo
momis mašinėlėmis, įvairio
mis spausdinimo priemonė
mis. Jie leidžia slaptus laik
raščius, politinius biulete
nius, kuriuos plačiai išplatina 
po visą Lietuvą. Jų laisva 
spauda iškelia visas raudonų
jų okupantų blogybes, kraš
to fizinį, kultūrinį, moralinį 
ir ekonominį naikinimą, pra
neša apie okupantų vykdo
mus lietuvių suėmimus, nu
žudymus bei ištrėmimus iš 
Lietuvos į- Rusiją. Slaptoji 
spauda drąsina ne vien pa
čius kovotojus, bet palaiko 
visos lietuvių tautos kovos 
dvasią ir įvaro rimtos baimės 
okupantams. Kaip yra rimta 
ir naudinga partizanų gink
lo, spaudos, žodžio ir propa
gandos kova, kaip sunkią su
daro komunistams problemą, 
pamatysime toliau.

7. Partizanų gyvenamos 
vietos

Gyvenimo vietovės nėra vi
są laiką pastovios. Jos yra 
keičiamos pagal reikalą. Par
tizanai yra nepaprastai jud
rūs ir sugebą prisitaikyti 
prie jiems gerai pažįstamų 
vietovių, ypač ten, kur judė
jimo laukas yra pavojingas. 
Ten, kur pavojai yra maži, 
yra įrengtos pastovios buvei
nės. Jos randasi sunkiai pri
einamos vietose, didelėse gi
riose. Čia koncentruojamos 
ištisos kariuomenės armijos. 

Didžiuliai bunkeriai ir eilės 
pastatų randasi po žeme, čia 
įrengta didžiausi ginklų, 
maisto ir aprangos sandė
liai. Milžiniški tankai, tiek 
rusiški tiek vokiški, patran
kų eilės ir kulkosvadžių liz
dų grandinės saugo nepaju
dinamą tvirtovę. Iš tokių 
centrų partizanai siunčia ko
vos vienetus į įvairias vieto
ves komunistų žiauriems 
veiksmams sulaikyti, kaip 
pav. lietuvių trėmimui į Ru
siją, ar turto gabenimui iš 
Lietuvos.
8. Partizanų belaisviai ir Ka

ro Tribunolas
Kiekvienas neatsargus ke

leivis, užklydęs per tokius 
miškus, greit patenka į par
tizanų tinklą ir daugiau iš jo 
nebeišeina. Juos teisia ka
riuomenės teismas. Jei jis 
pripažįstamas tauriu lietu
viu, o tokių būna daug, ypač 
ieškančių pasislėpimo nuo 
komunistų teroro ir norinčių 
prisidėti prie partizanų, yra 
priimamas į kovotojų eiles. 
Komunistų pasiųsti šnipinė
jimo agentai be pasigailėji
mo šaudomi, o geresniu atve
ju, sodinami į po žemėmis į- 
rengtą kalėjimą.

Karo Tribunolas sudaro 
sąrašus komunistų partijos 
narių, enkavedistų ir šnipų 
bei asmenų, pasižymėjusių 
žiaurumu lietuvių atžvilgiu. 
Jis nusprendžia juos suimti 
ir patraukti teismo atsako
mybėn.

Partizanai turi daug be
laisvių. Į belaisvę paimami 
raudonarmiečiai, policija ar 
enkavedistai. Prie belaisvių 
yra priskiriami komunistai 
bei administracijos įstaigų 
tarnautojai, kurie buvo su
gauti, apsupus kokį nors 
miestelį.

Pailiustravimui čia paduo
dama iš komunistinės spau
dos žinia, kaip Gruzdžių vai. 
apylinkės vykdomojo komi
teto pirmininkas Jurgickas 
buvo partizanų suimtas, ku
riam pavyko pabėgti. Rašo 
taip: “Kartą naktį į jo trobą 
užplūdo gauja svetimų žmo
nių. Sudėję į vežimą visus 
Jurgickų daiktus — drabu
žius, indus, maisto produk
tus, jie viską išvežė, palikę 
tuščią nuniokiotą trobą. Pa
tį Jurgicką jie išsivedė su 
savimi į mišką, grąsindami 
sušaudyti.”

Administracijos tarnauto
jus partizanai paprastai su
ima tik tais atvejais, kada 
pastarieji žiauriai elgiasi su 
lietuvių liaudimi, pataikauja 
komunstams, ar persekioja 
partizanų šeimas. Iš komu
nistinės spaudos aprašymo 
buvo matoma, kad minėtas 
Jurgickas buvo komunistas, 
labai spaudė ūkininkus su į- 
vairių prievolių išieškojimu 
ir šnipinėjo partizanus. Ko
munistams belaisviams rėži
mas yra taikomas sunkesnis, 
negu raudonarmiečiams ar 
policininkams, nes pastarie
ji būdami partijos nariai yra 
atsakomingi už visus žiau
rumus, vykdomus okupantų 
Lietuvoje.

Iš raudonarmiečių būna ir 
padorių žmonių, kurie jun
giasi į bendrą kovą prieš Sta
lino diktatūrą. Iš dezertyra
vusių raudonarmiečių kar
tais partizanai sudaro net 
specialius dalinėlius, kuriuos 
ilgesnį laiką laiko griežtoje 
savo priežiūroje. Gerai iš
bandytus dezertyrus, išėju
sius partizanų mokyklas 
siunčia į Gudiją organizuoti 
partizaninio judėjimo. Iki šio 
laiko išdavimų iš tokių pusės 
dar nebuvo.
9. Partizanų atviros kovos 

prieš okupantus
Didelio mąsto susidūrimų 

su okupantais partizanai 
vengdavo, nes priešas buvo 
daug skaitlingesnis. Nuo
1944 m. liepos mėnesio iki
1945 m. vasaros kovos vyko 
mažu maštabu su enkavedis
tais. šiųjų nuostoliai žmonė
mis ir medžiaga visada būda
vo keleriopai didesni, negu 
partizanų, kurie gerai paži
nojo savo tėviškės vietas ir 
nemenkiau buvo ginkluoti už 
raudonuosius atėjūnus. Par
tizanų veikla sudarė komu
nistų valdžiai Lietuvoje la
bai rimtą pavojų, nes parti
zanai tapo padėties viešpą- 
čiais kaimuose ir mažesniuo
se miesteliuose.' Komunistai 
laikėsi tik ten, kur buvo 
stiprios rusų kariuomenės į- 
gulos ir enkavedistų gausūs 
būriai.

Vasaros laiku daug kur 
buvo paraližuotas komunisti
nės administracijos judėji
mas. Ant kelių buvo sulaiko
mi enkavedistų ar raudono
sios armijos pavieniai sunk
vežimiai. Važiavusieji būda
vo paimami į belaisvę, o tur
tas ir ‘sunkvežimiai konfis
kuojami.

(Bus daugiau)

Lietuvos Vyskupų, esančių trem
tyje, laiškas broliams lietuviams 

Amerikoje

GARBĖ JĖZUI KRISTUI!
Mylimieji Kristuje, Amerikos 

lietuviai:
Tėvai ir Motinos, Broliai ir 

Seserys,
Darbininkai ir Darbininkės,
Kilnusis Jaunime: Vyčiai ir ki

tų garbingų organizacijų 
nariai, Kolegijų ir visų ki
tų mokyklų auklėtiniai.

Jūs visi žinote, kad buvo pa
saulinis karas, nes apie jį visi 
kalbėjo ir visi rašė. Į karą buvo 
šaukiama daugybė Amerikos pi
liečių ir nemaža pašaukta Jūsų 
brolių lietuvių. Toli gražu ne vi
si jie grįžo.

Bet tikro karo, visų jo baisy
bių visų nelaimių, kurių jis at
nešė žmonijai, Jūs nematėte ir 
vargiai tegalite visą tai įsivaiz
duoti. Ant Jūsų galvų neūžė šim
tai lėktuvų bombonešių, kurie 
savo bombomis griovė didžiau
sius Europos miestus, griuvė
siais vertė gražiausius jų pasta
tus ir vertingiausias jų švento
ves bei laidojo griuvėsiuose šim
tus ir tūkstančius jų gyventojų.

Jūs negirdėjote tūkstančių pa
trankų gaudimo, kurios griovė 
karinius sutvirtinimus ir skleidė 
baimę ir mirtį visur, kur jos sie
kė.

Jūs negalite įsivaizduoti kul
kosvaidžių ir kitokių karo pa
būklų tratėjimo karo laukuose. 
Dievo Apvaizda Jus saugojo nuo 
to siaubo ir tų vaizdų, kuriuos 
pergyveno Europos kraštai, ku
riuos iškentėjo ir mūsų nelai
mingoji Tėvynė—jos gyventojai: 
nemaža jų dalis, bėgdama nuo 
šūvių, ieškojo sau prieglaudos 
ten, kur tikros prieglaudos ne
bebuvo ir kur nevienas iš jų tu
rėjo atiduoti savo gyvybę kaip 
auką viską naikinančiam karo 
Molokui.

Tų nelaimingų lietuvių vardu, 
kuriuos karas išsklaidė vokiečių 
gyvenamuose kraštuose, kreipia
mės mes čia į Jus, Mylimieji 
Kristuje.

Nekartą Jūs jau esate girdė
ję apie juos, nekartą buvo jau 
kreiptasi į Jus besišaukiant Jū
sų paramos ir pagalbos lietuvių 
tremtiniams, vadinamiems pabė
gėliams. Daug tos paramos iš 
Jūsų jau susilaukta, bet daug 
dar jos reikia ir ilgai dar jos rei
kės.

Jūs buvote kviečiami į šalpos 
fondo vajų, kurį yra užgyrę Jū
sų Vyskupai. Už tai mes esame 
be galo dėkingi Jūsų Garbin
giausioms Ganytojams. Jie, į- 
vertindami kilnias Jūsų pastan
gas, kurias Jūs šelpimo reika

LIETUVOS VYSKUPAI PRAŠO ŠELPTI 
LIETUVIUS TREMTINIUS

lais esate atlikę tūkstančių Lie
tuvos kenčiančių žmonių ir vai
kų kančioms ir sunkumams pa
lengvinti, ir toliau kviečia Jus 
remti nelaimėje esančius.

Mes tikimės, kad vajus atneš 
gausių aukų bendriems tremti
nių reikalams aprūpinti.

To nežiūrėdami, Mes, Lietu
vos Vyskupai, esantys taip pat 
tremtyje kreipiamės į Jus dar 
atskirai ir štai kodėl: kiekviena 
pašalpa yra artimo meilės pasi
reiškimas, bet tobulesnė yra ta 
artimo meilė, kada gelbstinti 
ranka tiesiog ištiesiama tam, 
kuriam pagelbės reikia. Išgany
tojas sako: “Aš buvau išalkęs ir 
jūs mane payalgydinote; buvau 
ištroškęs ir jūs mane pagirdėte; 
buvau svečias ir jūs mane pri
ėmėte; buvau nuogas ir jūs ma
ne pridengėte; ligonis — ir jūs 
mane aplankėte; buvau kalėji
me ir jūs atėjote pas mane.”

Klausiamas, kada šelpiantieji 
tai jam padarę—atsakė—“kiek 
kartų jūs tai padarėte vienam 
šitų mano mažiausiųjų brolių, 
man padarėte.” Reiškia, kas šel
pia atskirai savo artimą, tas pa
sitarnauja pačiam išganytojui 
ypatingu būdu.

Mes tad norėtume, kad Jūs, 
Mylimieji Kristuje, šelpimo rei
kale dalyvautumėte visi, be jo
kios išimties.

Mes kviečiame Tėvus ir Moti
nas pažvelgti tiek kiek tai gali
ma, kad ir vandenynu atskir
tiems, į atskirų lietuvių trem
tinių—tėvų ir motinų skurdą ir 
ašaras. Tėvas geriausiai supras, 
ko reikia šeimos tėvui, kad jis 
galėtų padėti šeimos reikalams; 
motina geriausiai atjaus motinos 
širdį, kaip ji galėtų geriausiai 
aprūpinti savo vąikus, kurių yra 
ir didesnių ir visai mažučių. Mes 
norėtumėme, kad Jūs tarsi pasi
dalintumėte tarp savęs visas 
tremtinių šeimas. Taip pasidali
nus savo tarpe tas šeimas po vie
ną bus geriausiai galima joms 
padėti tame, ką Jūs patys gero 
padarote savo namiškiams, savo 
šeimoms, o ko negali padaryti 
saviesiems tremtiniai, atsiradę 
svetimoje šalyje.

Mes kreipiamės į Jus, Broliai 
ir Seserys, kad Jūs kiekvienas 
rastų sau tremtinių tarpe brolį 
ir seserį, laukiantį Jūsų para
mos, kurios brolis broliui, sesuo 
seserei suteikti niekad neatsisa
ko.

Mes kreipiamės į Jus, Ameri
kos Inteligentus, Kunigus, Dar
bininkus ir Darbininkes, kad 
kiekvienas iš Jūsų pasirinktų 
tremtiniuose sau panašų darbi
ninką, darbininkę, inteligentą ar 
kunigą, kurie čia nebegali žmo
niškai apsirūpinti savo reikalų, 
savo rankų darbu. Mes juk žino

me, kad niekas geriau nesupras, 
kaip darbininkui, norinčiam nu
siplauti po sunkaus darbo savo 
veidą, yra svarbu ir muilo ga
balėlis, kurio tačiau jis čia ne
gali gauti, nes ar jo visai nėra 
ar jis neturi dažnai visai negau
namos kortelės.

Niekas geriau nesupras darbi
ninkės, kuriai kad ir gražūs ba
tukai, bet jei be padų, neturi jo
kios vertės, nes ji neturi gali
mybės jų pasitaisyti nerasdama 
batsiuvio ar negaudama reikia
mos batukams pataisyti me
džiagos.

Inteligentas geriausiai supras, 
kokioj sunkioj padėty atsiranda 
inteligentas tremtinys, kuriam 
nesmagu net klausiamam prisi
pažinti ir pasisakyti, kad jis ne
turi kuo pakeisti savo nudėvė
tų baltinių . . .

Mes kreipiamės į Jus, Miela
sis Amerikos Lietuvių Jaunime, 
kad Jūs paimtumėte savo ypa
tingos globon panašius į Jus jau
nuolius, jaunuoles, pasidalintu
mėte, taip sakant, juos savo tar
pe, įžvelgtumėte į jų reikalus, 
kurie yra tokie pat, kaip ir Jū
sų—namie esančiųjų—ir sustip
rintumėte juos ir moraliai ir ga
lima medžiagine parama. Jie 
laukia Jūsų broliškos širdies pa
sireiškimo. Tačiau Jūs jiems ne
pasiekiami—Jūs gi be didelio 
vargo galite juos rasti ir santy
kius su jais užmegsti. Tas mūsų 
jaunimas tremtyje turi savo or
ganizacijas, savas mokyklas. 
Mes žemiau nurodysime Jums 
jų adresus ir, taip sakant, pada
rysime pradžią tarpininkavimui 
tarp Jūsų ir jų.

Jūs daug kuo galite padėti 
jiems ir medžiaginiai. Jie gyve
na tremtinio gyvenimą krašte, 
pergyvenusiame baisų karą. Jie 
neturi mokykloje rankvedžių, 
jiems trūksta rašomųjų priemo
nių, jiems trūksta visko, ko taip 
labai reikia mokyklą lankan
čiam jaunuoliui, jaunuolei. Jums 
gal ir į galvą neateina, kad kam 
nors galėtų tų dalykų pritrūkti. 
Čia, deja, taip yra. Todėl kai, 
parašę vienam kitam laišką sių
site, neužmirškite pridėti atsa
kymui atitinkamą pašto ženklą, 
jei tokių yra, ar bent rašykite 
atvirukus su apmokėtu atsaky
mu, nes daugelis tremtinių ne
turi nei pieštuko, nei popieriaus 
laiškams rašyti, nei lėšų pašto 
ženklams pirkti.

Kilni krikščioniška lietuvių 
šeima Amerikoje, kuri gal ma
žiau teturi savo šeimos narių, 
argi negalėtų parodyti savo kil
niaširdiškumą ir dosnumą, ras
dama tremtinių tarpe šeimą su 
daugeliu vaikų, kurių bent vie
nas kitas galėtų rasti sau Ame
rikoje krikšto tėvą ir krikšto 
motiną, kurie pavaduotų palik
tuosius Lietuvoje šiokius ar to
kius pasiturinčius giminaičius.

(Pabaiga 4 pusi.)

Šv. Kazimieras
Rašo Stasys Yla

(Tęsinys)
Ii- 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, ieškos ryšio su pačiu išminties 
šaltiniu. Dievo artumos ilgesys jį svaigins iki ekstazės. 
Ties Vilniaus katedros durimis jis bus rastas iš nak
ties užmigęs ir taip išduos tik jam vienam žinoma nak
tų budėjimą, kada niekam nekliudant gali susitikti du 
karaliai, kaip Čiurlionio Rexų Pasakoj. Vienas italo 
pieštas paveikslas (jo kopija turi mūsų V. D. Muziejus) 
vaizduoja šią didingą sceną, panašiai kaip mūsų rašy
tojas Paulius Jurkus vienoj savo novelių.

Ekstazėj pakęsti gali tik lyriškos prigimties žmonės. 
Kazimieras—lyriškos sielos jaunuolis—jis žavisi muzi
ka, ypač bažnytine, rašo himnus, su pamėgimu skaito 
mistikus ir didžiuosius lyrikus, ypač religinius. Ir amži
nasis moters grožis Marijos asmenyje jį užburia. Jis 
pasidaro Marijos poetas, ir jam priskiriama giesmė 
“Mano siela, tark kasdieną garbę skaisčiai Motinai” į- 
eina į mūsų giesmyną. Taip brangi ji bus šventajam, 
kad jis, mirdamas, paprašys ją įdėti į karstą. Vienas 
lenkų dailininkas vaizduos šį Marijos poetą, laikantį 
rankoj giesmės tekstą ir pakeltu veidu, tarsi giedantį 
Josios garbei.

Ir šiuo atžvilgiu Kazimieras tik paryškina savo se
nelį. Kaip nesistengtume Vytautą vaizduoti realiu po
litiku, jis vis dėlto buvo ir mistikas. Mari ja. ir jo gyve
nime yra, sakytume, silpnasis punktas. Jai jis sudeda 
apžadus sunkiaisiais valstybei momentais, su Jos šven
tėmis susija savo laimėjimų i* žygių dienas, Jos pa
veikslą vežiojasi su savim į karo žygius, paveikslą, ku
ris ir dabar kabo Vilniaus katedroj palei taką, vedantį 
iš zakristijos į Kazimiero koplyčią.

Kazimieras, kaip asketas ir lyrikas, visada žavės me
no pasaulio žmones. 17-19-tas šimtmetis paliks mums 
nemaža kazimierinių griaviūrų, tapybini^, kūrinių, ar

chitektūros paminklų, liaudies skulptūrų ir raižinių, net 
literatūros dalykų. Ir mūsų pastarųjų metų menas yra 
įnešęs didelį savo įnašą. Kazimieras įeina į mūsų lite
ratūrą jam skirtomis novelėmis ir poezija ir į naująją 
mūsų dailę keliolika naujų darbų.

Šv. Kazimieras turi kaž kokios užburiančios galios. 
Užtenka iš arčiau jį pažinti, kaip nejučiomis pasidarai 
jo gerbėjas. Šita užbūriančioji jo galia išvedė ir į pla
tųjį pasaulį, net į šventojo garbę. Nuncijus Ferrari, iš
girdęs šiltų kalbų apie jį, pats pradeda studijuoti jo gy
venimą. Susižavi juo, pamilsta, parašo biografiją, ka
nonizacijos bylą parengia. Ir jei ne jis, neturėtume nei 
tų, palygint, šykščių žinių, kurias dabar apie jį turime.

To paties Ferrari dėka, italuose Kazimieras pasidaro 
nemažiau populiarus, kaip pas mus. Neapolyje įsikuria 
jo vardo jaunimo brolija. Iš italų ar mūsų jo garbė pa
silieka pas bavarus, olandus, portugalus.. O pas mus! 
Pas mus jis buvo gyvas liaudies legenduose, bažnyčių 
altoriuose, kaimo gričių ir koplytėlių “galerijose.” Le
gendų yra labai įdomių, surištų su Vilniumi ir Kaunu, 
tik gaila—neužrašytų ir mūsų laikams mažai bežino- 
mų. Viena tokia legenda — “Kazimiero kariuomenė 
Kauno požemiuose” yra atkūręs poetas Kazys Inčiūra.

Kariuomenė! Ką bendra jis turi su ja? Gyvas būda
mas nevadovavo jokiam karo žygiui, o miręs? . . . Štai 
Polocko pilies išlaisvinimo istorija! Nepakartosime vi
sų jos aplinkybių, užrašytų šventojo kanonizacijos by
loje. 16-to šimtmečio pirmojoj pusėj lietuviai ėjo šios 
pilies ginti. Dauguva buvo patvinusi ir niekaip nebuvo 
galima per ją persikelti. Maskvos kariuomenė, apsupu
sį pilį, pasistatė palapines ir sukūrė laužus. Ji rami, 
matydama natūralią kliūtį, ginančia ją nuo lietuvių. 
Bet štai pasirodo paslaptingas baltas raitelis, pasuka 
į Dauguvos srovę ir moja sekti juo. Padrąsinti šio žy
gio, metasi į vandenį ir raitoji lietuvių kariuomenė. Kai 
priešas, netikėtai užkluptas, išsisklaidė ir pilis buvo iš
gelbėta, pradėta tyrinėti, kas gi tas paslaptingasis rai
telis. Niekur jo nerasta ir niekas jo daugiau nėra ma
tęs. Visų įsitikinimas buvo vienas—tai būta šv. Kazi
miero! Šį įvykį ir įsitikinimą paliudija po priesaika žy
gio vadai ir dalyviai.

Boldndistų rinkiniuose yra užrašyta kitas liudijimas 
iš 17 amžiaus. Kazimieras, kaip žavus jaunikaitis, pasi

rodęs ties Polocku rusų karo vadui Sermetejevui, ruo
šusiam žygį prieš Lietuvą, ir įspėjęs: “Jūs esate baus
mė manąjai tautai už josios nuodėmes, tačiau ji atgai
los ir bus išklausyta, o jus Dievas taip prispaus, kad 
nė už Volgos nerasite išsigelbėjimo.”

Vadinamieji normalūs laikai vadins tai legendomis, 
tuo tarpu herojiniai—įžiūrės juose stebuklą, žavėsis 
juo ir guosis tais atvejais, kai iš rytų pusės grasys ne
lygių jėgų grėsmė.

Baltasis raitelis! kaip apokalipsės knygose nešąs ran
koj sprendimu kilpinį ir kaip nugalėtojas dėvįs vaini
ką—toks herojiniams laikams atrodys Kazimieras ko
voj su rytų banga. Ir šalia Vytauto kovų ženkle bal
tojo vyčio, daug kas matys jį—šventąjį baltam žirge 
vedantį tą pačią kovą aukštybių parama. Tai, ką sene
lis pasėjo ir puoselėjo—Lietuvos didybę ir laisvę, anū
kas gins gyvas būdamas ir miręs. Taip jis pasidarys 
šventuoju Lietuvos globėju anksčiau, negu oficialiai 
Bažnyčia jį tokiu pripažins.

Kazimieras ir Vytautas yra dvi herojinės asmenybės, 
abi kovojančios ir tvirtai tikinčios į pergalę, abi šitoj 
kovoj žūstančios tragiškai, bet garbingai—viena už 
valstybės vainiką, antra už jos šventumo aureolę, abi 
pagaliau sugulančios šalia viena antros toj pačioj Lie
tuvos širdy—Vilniuje, toj pačioj šventovėj.

Vytautas ir Kazimieras
Yra tautų, kurios turėjo didžių valdovų ir kartu di

džių šventųjų. Tautinis herojizmas neretai susijungia 
tuose pačiuose asmenyse su religiniu herojizmu. Mūsų 
atveju tautinio herojizmo idealą atstovauja Vytautas, 
o religinį—šv. Kazimieras. Vytautas per arti stovėjo 
pagoniškųjų tradicijų ir tai jam kliudė išaugti į reli
ginę asmenybę, nors jis buvo religingas, net gi pamal
dus. Tik trečioji krikščioniškoji karta duoda mums 
šventąjį Kazimiero asmenyje. *

šitos dvi asmenybės yra surištos ne tik artima krau
jo giminyste, bet ir dvasine. Abi jos apdovanotos nepa
prastom prigimtinėm dovanom— reta išmintim, dide
liu valingumu ir jautria siela.

Vytautas mums gerai pažįstamas, kaip politinis ge
nijus, pasaulinio masto valdovas, sukūręs pačiose sun
kiausiose sąlygose valstybę, didžiausią tų laikų Euro

poje. Sukūrė jis ją ne vien savo ginklo jėga, bet di
deliu diplomatiniu sumanumu, ir valdė ne priespau
da, bet savo išmintim, pagerbdamas kiekvienos srities 
savivaldines teises, tautinius ir religinius papročius.

Kazimierą, kaip valstybininką, pažįstame per ma
žai. Per trumpas buvo po amžius, kad giliau būtų įsi
brėžęs mūsų istorijoj. O tačiau ir jis turėjo atsakingų 
valstybinių pareigų—tvarkė krašto finansus, vedė Lie
tuvos kanceliariją Vilniuje, buvo tėvo karaliaus pata
rėjų tarpe. Ir visame šiame darbe jis reiškėsi, kaip re
tai išmintingas ir daug žadantis valstybininkas. Ne tik 
valdininkai, bet net pats karalius nusilenkia jo spren
dimams. Ne patirtis, ne ilgametė praktika painiuose 
valstybės reikaluose, bet paveldėtas gediminaičių val
stybinis talentas, pagilintas dieviško įkvėpimo, leido pa
lygint jauname jo amžiuje pasireikšti šiai išminčiai. 
Nenuostabu tat, kad Lietuvos didikai matydami jau
nojo karalaičio gabumus, ryžosi net prieš karaliaus va
lią, paskelbti jį Didž. Lietuvos Kunigaikščiu. Jei Ap
vaizda nebūtų jam skyrusi kito kelio, jis būtų palikęs 
gilius pėdsakus mūsų istorijoje ir visai kitas formas 
gal būtų įgijusi mūsų valstybės raida.

Vytauto valia pasirodo dinaminiuose ir kietuose jo 
karo žygiuose, o taip pat atkaklioj diplomatinėj kovoj. 
Jis, kaip koks skrajojantis karys, kaujasi čia su toto
riais, čia su ordinu, čia su Maskva. Jis visą savo amžių 
praleidžia karo lauke, dalindamasis visais vargais su 
eiliniu kariu. Kaip ir mes nūnai, jis patyrė ištremties 
ir kalinio dalią, bet nepalūžo ir nepametė ryžto veikti 
savo tautos ir valstybės labui. Jis užsimoja sulaužyti 
ne tik fizinį savo pirešų atsparumą, bet ir moralinį— 
stoja teisingos bylos tęsti prieš ordiną, susirašinėja su 
Europos valdovais, siunčia žemaičius į Konstancą gin
ti valstybės ir Bažnyčios reikalų tuometiniame tautų 
suvažiavime. Jis ryžtasi suvienyti rytų ir vakarų Baž
nyčias, o savo tautoj sukurti vienalytį bažnytinės orga
nizacijos vienetą. Tiesa, ne visi jo valios žygiai reali
zuojasi, bet ne į tai mes žiūrime ir ne tai mename, kai 
kalbam apie šį vyrą. Mes žavimės pačiu jo valios ryžtu, 
pačiom negirdėtom pastangom. Jis prašoksta savo di
namizmu net ten, kur eina kova, sudėtinėm jėgom, taip 
Griunvaldo mūšyje.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS
(Tęsinys iš 4 pusi.)

Mylimieji Kristuje, jei šitaip 
Jūs savo kilnų ir išgarsėjusį dos
numą bendriems tremtinių rei
kalams papildysite mūsų čia pa
minėtu asmeniniu artimo šelpi
mo—Jūs būsite įvykdę Dieviš
kojo Išganytojo pamokymą, Jūs 
pakelsite aukštyn savo nelaimin
gųjų brolių suspaustas širdis, 
Jus mokėsite padėti jiems ge
riausiai gal ir mažmožiais, bet 
duodami atskiram, Jūsų numa
tytam asmeniui ir, jei visi dėsi
tės prie šito pašalpos būdo, tik
rai geriausiai paremsite tremti
nius ir pelnysitės Dangiškojo 
Tėvo atsilyginimą, kuris būda
mas visų Tėvas, visus myli ir 
laimina, ypač tuos, kurie myli 
savo brolius ne žodžiu, bet dar
bu.

Mūsų baigiamasis prašymas 
Jums, Mylimieji Kristuje, yra 
tas, kad patys, gavę žinią apie 
šį mūsų raštą, pasirūpintumėte 
pranešti visiems savo pažįsta
miems kaimynams, kurių šis 
mūsų raštas gal negalėtų pa
siekti, kurie gal jau pamiršę sa
vo tėvų kalbą mūsų rašto nesu
pras, ar į kiniuos niekas anks
čiau su panašiais klausimais ne
buvo kreipęsis, nes mes kviečia
me visus, kieno krūtinėje pla
ka krikščioniška širdis, kviečia
me į šį darbą, o Aukščiąusis, vi
sų malonių Davėjas, palaimins 
visus amžinuoju atsilyginimu.

Visagalio Dievo malonė, Tėvo 
ir Sūnaus ir šventosios Dvasios 
palaima tebūna su Jumis ir te
pasilieka visuomet.

Dr. Juozapas Skvireckas,
Kauno Arkiv. ir Metropolitas. 
Vincentas Brizgys,
Kauno Vysk. Pagelbininkas 
Vincentas Padolskis,

Vilkaviškio Vysk. Pagelbininkas. 
Zams bi/Landeck, Tirolio Austri

joj 1947-IH-4 d., Šv. Kazimie
ro šventė.

27. Rev. Ed. Statkus, (13a), 
Rothenburg ob der Tauber, Li
tauisches Lager.

28. Rev. J. Mockus, (13b), 
Ingolstadt a/Donau, Litauisches 
Lager.

29. Rev. B. Dagilis, (13), Dil- 
lingen al/Donau, Litauisches La
ger.

30. Rev. K. Steponavičius, (13 
b), Memmingen, Litauisches La
ger.

31. Rev. P. Manelis, 13a), 
Eichstaett, Priesterseminar.

32. Rev. V. Zakarauskas, (13 
b), Augsburg-Haustetten, Litau
isches Lager.

33. Rev. J. Panavas, (13b), 
Kempten, Litauisches Lager.

34. Rev. J. Paransevičius, (13 
b), Muenchen, Lamonstr. 21.

35. Rev. V. Mankeliūnas, (14 
a), Fellbach b/Stuttgart, Blue- 
cherster. 16-9.

36. Rev. P. Dambrauskas, (14
a) , Nuertingen, Litauisches 
Gymnasium.

37. Rev. St. Vasiukevičius, (14
b) , Schwenningen, Salinnenstr. 
40.

38. Rev. V. Vaičiūnas, (14b), 
Ravensburg, Litauisches Lager.

Į šį sąrašą nėra įrašyti visi 
galimi ryšininkai, visų lietuvių 
kolonijų atstovai. Kai kurios jų 
yra gana mažos ir bus aprūpina
mos artimesnių didesniųjų. Čia 
sužymėti ryšininkai sudarys vie
tos tremtinių komitetus, kuris 
jiems padės tarpininkavimo dar
be.

Laiške šelpėjas pasisako, kas 
jis yra pats, kuo galėtų sušelpti 
tremtinį ar tremtinę ir ką iš 
tremtinių norėtų sušelpti. Komi
tetas gavęs tokį laišką perduos 
jį atitinkamam pašalpos reika
lingam tremtiniui, kuris pats 
praneš apie save šelpėjui Ame
rikoje ir pats toliau su juo susi- 
rašinės.

Philadelphijos Žinios

TADAS KULIGOWSKIS

Balandžio 18 d., Tadas Ku- 
ligowskis gražiai pasirodė su 
smuiko muzika La Salle mo
kyklos koncerte. Per Velykų 
šventes New Yorke aplankė 
kardinolą Spellman, kuris 
jam suteikė ganytojišką pa
laiminimą. Balandžio 27 d. 
Tadas Kuligawskis dalyvavo 
J. J. Stuko vedamam, Lietu
vių Radijo programos kon
certe Newark, N. J. Jis pub
likos buvo labai šiltai priim
tas.

GRAŽUS PAMINĖJIMAS

PIRMOJI KOMUNIJA

Šv. Kazimiero parapijos 
vaikučių Pirmoji Komunija 
buvo balandžio 13. Vaikučiai 
buvo labai gražiai prirengti 
Seserų mokytojų. Iškilmės ir 
vaikučių pasipuošimas stebi
no visus. Tai bus tikrai ilgai 
atsimintina diena. Sveikinam 
naujus Katalikų Bažnyčios 
piliečius.

rengiasi savo darbui Penn- 
sylvanijos universitete. Lie
tuviai tikisi sulaukti stiprios 
pajėgos.

Prof. Alfred Senn, Penn- 
sylvanijos universiteto ilga
metis profesorius, kelių kny
gų autorius, įvairių mokslo 
draugijų vadovas ir laikraš
čių redaktorius, jau parsi
kvietė antrą lietuvių šeimą iš 
Vokietijos.

20 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTIS

Domininkas ir Petronėlė 
Antaųaičiai, žinomi prekybi
ninkai ir Lietuvių Radijo 
programos vedėjai, balandžio 
26 d. minėjo savo 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Sukaktis paminėta šeimos ir 
artimųjų būrelyje. Teko nu
girsti, kad jie artimoj ateityj 
žada surengti parengimą, 
kurio visą pelną skirs lietu
vių ir Lietuvos visuomeni
niams reikalams. Philadel- 
phijos Žinios sveikina jubi- 
lijatus ir linki sėkmingai ir 
laimingai gyventi dirbant su 
lietuviais.

VISKAS NAUJA

ŠALPOS VAJAUS LENKTYNES

Visi, kurie nori laiške nurody
tu būdu dėtis prie lietuvių trem
tinių šelpimo, prašomi kreiptis 
laišku (geriausiai atvirute su 
apmokėtu atsakymu) į vieną iš 
žemiau nurodytų lietuvių trem
tinių komitetą, kurių adresai čia 
duodami:

1. Lietuvių Raud. Kryžiaus 
Cent. Vald., Tuebingen, Karls- 
strase 11, Germany.

2. Austrijos lietuvių tremti
niams rašyti šiuo adresu: a). 
Rev. K. Razminas, Zams b/Lan- 
deck 44, Tirol, Austria, ir b) 
Rev. P. Brazauskas, Glasenbach 
b|/Salzburg, UNRRA Lager 191, 
Bar. 8/17, Austria.

3. Rev. A. Vilkaitis (24) Kiel- 
Friedrichsort, An der Schanze, 
Litauisches Lager, Germany.

4. Rev. J. Steponaitis, (24) 
Klein Wittensee, Krs. Eckern
foerde, Litauisches Lager.

5. Rev. V. Martinkus, (24) 
Luebeeck, Moltkestr la.

6. Rev. F. Kireilis, (24) Itz- 
hoe, Moltkestr. 16.

7. Rev. A. Sabas, (24) Spa- 
kenbęrg b/Hamburg, Litauisch
es Lager.

8. Rev. J. Čeponis, (23), See- 
dorf b/Zeven, Krs. Bremervoer
de, Litauisches Lager.

9. Rev. V. Suminąs, (23), Ol
denburg i O., “Untem Benr”, 
Litauisches Lager.

10. Rev. J. Ruokis, (20) Han
nover, Litauisches Lager.

11. Rev. P. Totoraitis, (23) 
Uchte, Litauisches Lager.

12. Rev. V. Demeikis, (21) 
Blomberg, Litauisches Lager.

13 Rev. I. Starkus, (21) Det
mold, Litauisches Lager.

14. Rev. J. Kuzmickis, (21) 
Greven, Sonnenstr. 6.

15. Rev. V. Kulvelis, (16), 
Kassel, Litauisches Lager.

16. Rev. P. Bajerčius, (16), 
Fulda, . Litauisches Lager.

17. Rev. L. Jankauskas, (16), 
Haųau, Litauisches Lager.

18. Rev. St. šantaras, (13a), 
Wuerzburg, Litauisches Lager.

19. Rev. J. Buikis, (13a), Se
ligenstadt b/Wlerzburg, Litau
isches-Lager.

20. Rev. J. Maknys, (13a), 
Schweinfurt, Litauisches Lager.

21<Rev. P. Dziegoraitis, (13a) 
Scheinfeld, Litauisches Lager.

22., Rev. V. Endriūnas, (13a), 
Bamberg, Litauisches Lager.

23. Rev. A. Senkus, (13a), 
Bayreuth, Litauisches Lager.

24. Rev. A. Spurgis, (13a), 
Weiden, Lerchenfelderstra. 11.

25. Rev. J. Vaišnoras, (13b), 
Landshut, Litauisches Lager.

26. Rev. P. Jakuvečius, (13a) 
Ansbach, Litauisches Lager.

PASTABA: Laiško iš Ameri
kos turinys galėtų būti toks:

“Aš N. N. (vardas, pavardė, 
profesija ir gyvenamoji vieta) 
esu pasiryžęs ir galėčiau sušelp
ti vieną asmenį mano profesijos 
(užaugusį, vaiką, studentą, mer
gaitę, berniuką, inteligentą ir t. 
t.). Aš lauksiu pranešimo, kas 
bus man nurodomas šelptinasis 
ir gavęs atsakymą, pradėsiu sa
vo pažadą vykdyti.”

•>

Antanas Dzikas, lietuvių 
radijo vedėjas, savo progra
mos dešimtmečiui paminėti, 
turėjo iškilmingą bankietą 
balandžio 20 dieną. Dalyvavo 
daug svečių iš plačios apylin
kės. Programoj pasižymėjo 
viešnios iš Brooklyno ir Phi
ladelphijos. Susilaukta daug 
sveikinimų, gėlių. Radijo ve
dėjui palinkėta ir toliau sėk
mingai vadovauti lietuviškai 
radijo programai.

DAUG DRABUŽIŲ 
LIETUVIAMS

LAIŠKAS IŠ JAPONIJOS .

(kerbiamas Redaktoriau,
Šventoms Velykoms siun

čiu mano nuoširdžiausius 
linkėjimus. Norėčiau būti ar
ti ir paspausti Jums dešinę ir 
palinkėti daug, daug gero, 
bet plati jūra, Ramusis van
denynas to neleidžia. Tačiau 
mano gera valia tegu Jums 
pasako, kad aš noriu Jums 
gero, be to noriu ir trokštu, 
kad “Amerika” klestėtų ir 
būtų užjūrio broliams ta 
šviesos kibirkštėle, kuri jun
gia visų lietuvių širdis į vie
ną. Aš melsiuosi,o ypatingai 
Velykų šventėje už Jumis ir 
prašysiu gerojo Dievulio 
Jums reikalingų malonių. 
Nepamirškit ir manęs, varg- 
šiuko, vienišo toli Rytų ša
lyje.

Darbo daug, darbininkų 
maža, be to ir darbui įrankių 
trūksta. Daug visokių sun
kumų, bet mūsų viltis Die
vu j e.

Baigdamas pakartoju ma
no sveikinimus ir pasilieku 
su gilia pagarba

Kun. Albinas Markevičius
Misijonierius Japonijoje.

Kovo mėnesį viešosios mo
kyklos darė drabužių rink
liavą, iš kurios ir lietuvių 
šalpos fondas gavo 12,279 sv. 
Tai yra didelė pagelba trem
tiniams. Philadelphijiečiai 
lietuviai ir toliau gaus dra
bužių, nes mes įsigijome prie- 
telių kitataučių tarpe mūsų 
reikalams.

VETERANŲ IŠKILMĖS

Gegužės 4 d. šv. Kazimiero 
Katalikų Veteranų postas tu
rės dideles iškilmes. 11 vai. 
įvyks iškilmingos pamaldos 
už visus žuvusius karius. Va
kare bus paradas ir naujų vė
liavų įteikimas.

Iškilmėse laukiama daug 
svečių ir gretimų’ veteranų 
postų. Tikrai verta dalyvau
ti šiose iškilmėse. Veteranai 
visus kviečia ir visų laukia.

Ag. Kisielienė, 301 Whar
ton Et., šiomis dienomis su
grįžo iš Temple Universiteto 
ligoninės po sunkios operaci
jos. Dabar ji gydosi namuo
se. Linkime greitai išsveikti.

Ona Unguraitė, nepails
tanti katalikų veikėja rūpi
nasi pagyvinti Kat. Federa
cijos Philadelphijos skyriaus 
veiklą.

Sesuo Angela, (T. Balčiū
naitė) lankėsi Philadelphijoj, 
pirmą kartą po savo įstojimo 
vienuolynan prieš 3 metus. Ji 
aplankė sergantį tėvuką. 
Daug jos pažįstamų ir drau
gių turėjo progos pasikalbė
ti su sesele. Sesuo Angela 
šiuo metu, Chicagos Šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyne 
veda knygyną ir mokytojau
ja mergaičių akademijoj.

Alfonsas šapaila, karo ve
teranas, balandžio 11 d., iš
vyko į Irlandiją pas savo su
žadėtinę, kur juodu apsives 
ir drauge parvyks į Ameriką.

Kotryna Zelbaitė, susirū
pinusi savo giminaičių šelpi
mu Vokietijoj. Ji jau pasiun
tė jiems keletą siuntinių už 
kuriuos gavėjai labai dėkoja. 
Taip pat išsiuntė jiems afi- 
deivitus. Patartina ir kitiems 
pasekti jos pavyzdžiu.

Prof. V. Krėvė, ką tik at
vykęs Philadelphijon, ilsisi ir

O žeme, vyno taure! Kas tave 
[paguostų,

Jei meilė neliepsnotų ant 
[jaunystės skruostų?

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 ML Vernon St, 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

............ . ................... HI

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7.-00 pan. Seit 8 XX) p.m.
Direktoriui) 

ANTANAS DZIKAS
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 1937

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601-68 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS '
Savininkai Lietuviai Steponavičiai 

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

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHTLADELPHIA 28, PA.
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Balsas Iš Ligonines
Rašo Kun. St. Raila

(Tęsinys)
Operacijos belaukiant

Patenku į man skirtą erd
vų kambarį. Iš pirmo žvilgs
nio neatrodo, kad čia ligoni
nė, nes taip puošniai ir gra
žiai įrengta. Peržvelgiu ir 
širdies gilumoj patenkintas, 
kad sirgti bus malonu tokia
me kambaryje. Kaip visoj li
goninėj, taip ir kambaryj 
viešpatauja katalikiška dva
sia. Žymiausioj vietoj kabo 
bronzinės spalvos kryželis, 
kad pagelbėtų ligoniui ken
tėti, o kai kam ir atsisveikin
ti su šiuo pasauliu. Kamba
ryje randasi ir meniškas pa
veikslas — Kristus nuimtas 
nuo kryžiaus, prie Jo Marija 
ir Magdalena su Juozapu iš 
Arimatėjos. Kambario įren
gimas labai patogus su 
minkštomis kėdėmis, malo
niai atrodančiais staliukais, 
telefonu ir kitomis prašmat
nybėmis. Bet mintys, kad ir 
jaukioj - aplinkoj vis sukasi 
apie operaciją.

Belaukiant operacijos, tu
rėjau pereiti kiekvienam li
goniui skirtą “egzaminą.” 
Greičiausiai liepė apsivilkti 
ligonio “uniformą” ir laukti 
kas toliau bus. Šiek tiek nu
maniau, kas manęs laukia, 
bet nebuvau susipažinęs su 
amerikoniškos ligoninės 
tvarka, tad laukiau kas bus.

Ilgai netrukus pasirodė 
jaunas daktaras, kuris man
dagiai pasisveikinęs, pradėjo 
egzaminuoti. Kad to būtų už
tekę, būčiau buvęs patenkin
tas. Bet kur tau, jis panoro 
mano kraujo. Nieko nelau
kęs, ima mano ranką, ir 
bakst su kažkokia keista 
adata į pirštą. Išsispaudęs iš 
piršto kraujo kiek jam reikė
jo, patrynė su vaistais, už
spaudė vata, pasakė “Dacoll” 
ir išėjo. Pradžia padaryta, 
bet taip norėtųsi, kad jau bū
tų pabaiga, kad daugiau ne
bereiktų su tais daktarais 
matytis . . .

Neužilgo pasirodė kitas 
“egzaminatorius,” šį kartą 
gailestingoji sesuo, kuri pa
noro sužinoti mano kraujo 
slėgimą. Pasirodė, kad mano 
kraujas esąs stiprus ir dar 
užteks jo operacijai. Dar tu
rėjau keletą “egzaminų” ku
riuos visus išlaikiau. Kadan
gi diena buvo nešilta, todėl ir 
karščio neturėjau, nors pa
prastai ligonys turi “šilu
mos” daugiau, kaip jos rei
kia. Po visų patikrinimų gai
lestingoji sesuo įsakė nueiti 
į operacijos kambarį. Čia lau
kė daktaras, kuris norėjo pa
žiūrėti mano liežuvio ir gerk
lės. Ištraukia jis mano liežu
vėlį ir liepia laikyti. Parodau, 
kad negaliu, nes dar pirštas 
užimtas su vata. Jis atima 
vatą ir paduoda liežuvį. Ne
sipriešindamas laikau iš
trauktą liežuvį. Prisiminiau, 
kad seniau, kai mažas buvau 
ne kartą -bardavo už liežuvio 
rodymą, o čia dar reikia pa
rodyti, palaikyti, o paskiau 
užmokėt. Spėju, kad dar 
daug daugiau reikės kankinti 
mano vargšą liežuvėlį, pakol 
viską iškrapštys iš mano 
gerklės . . . Bet paklusniai 
laukiau tos valandos.

(Bus daugiau)

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo vedamas 
lietuviams tremtiniams su
šelpti vajus baigia įsisiūbuo
ti visu smarkumu.

Šiomis dienomis Chicagoje 
susidarė veiklus Illinois Va
jaus Komitetas, kuris sutel
kė didelį būrį veikėjų. Illinois 
valstijoje vajus bus iškilmin
gai pradėtas gegužės 11 d.

Labai gyvai juda Connec
ticut valst. BALF skyriai. 
Ten viešos rinkliavos—Tag 
Days—bus pravestos gegu
žės pradžioje New Britain, 
Hartford ir Waterbury.

Massachusetts valstijoj va
jaus didžioji talka bus nuo 
gegužės 1 d. Ten ruošiamos 
didelės staigmenos Worces- 
tery, Atholy, Bostone, Nor- 
woode, Lowelly, Brocktone, 
Lawrence ir kitur. Gardner, 
Mass. įsisteigė naujas BALF 
skyrius.

Maryland valstija, pagal 
savo dydį, šiuo metu yra pra
lenkusi visas valstijas. Jos 
vajaus vadovai jau pasiekė 
70 nuošimčių savo kvotos. 
Tai aukščiausio laipsnio lai
mėjimas nuo vajaus pra
džios.

Pennsylvania irgi pasistū
mėjo pirmyn. Jos vajaus ly
gį smarkiai pakėlė Scrantono 
šv. Juozapo parapijos veikė
jai su prelatu J. V. Miliausku 
priešakyje.

New Jersey valstijos BA
LF skyriai dirba visu judru
mu. Iki šiol stipriausiai pasi
reiškė Bayonne, Paterson ir 
Kearny-Harrison. Su tvirtais 
planais yra pasiruošę New
ark, Elizabeth, Jersey City, 
Linden ir kiti miestai.

New Yorko valstijoje bu
vo įvykęs mažas atoslūgis, 
bet nuo gegužės pradžios ir 
vėl bus imamasi darbo pilnu 
entuziazmu. New Yorko val
stijoje sukelta pinigų suma 
vis dar pirmoje vietoje, bet 
jai rimto pavojaus sudaro 
Pennsylvania ir Maryland. 
Daug talkos tikimasi iš “Up 
State,” ypač iš Rochesterio, 
Binghamton, Amsterdam ir 
kitų miestų.

Michigan valstijoje darbš
čiausiai ir pajėgiausiai vei
kia Detroito BALF skyrius, 
kuris beveik kas savaitė 
siunčia centran surinktų au
kų čekius.

Po Michigan seka Wiscon
sin valstija, kur BALF vaji- 
ninkai ypač kruopščiausiai 
dirba Sheboygan, Kenosha ir 
Milwaukee miestuose.

Ohio valstijoje viską turi 
atlaikyti Cleveland© miestas, 
kur veikia trys BALF sky
riai. Čia tikimasi stipresnio 
išsijudinimo gegužės mėnesį.

Štai kaip BALF vajaus da
viniai balandžio 23 d. atrodė 
pagal valstijas:
New York.................. $10,965.29
Am.Kat. Vysk.NCWC 10,000.00 
Pennsylvania ..........
Maryland ................
Illinois ......................
Connectcut ..............
Massachusetts .........
New Jersey..............
Michigan ..................
Wisconsin ................
California ................
Ohio ..........................
Missouri ..................
Rhode Island ...........
Nebraska ................
Florida ....................
Minnesota ................
New Hampshire.......
Canada ....................
Texas ........................
Dist. of Columbia .... 
New Mexico............
Maine ......................
Indiana ....................
Kansas......................
Kentucky ................
Iowa ........................
Colorado ..................
Washington ............
North Dakota...........
South Dakota...........
Virginia ..................
West Virginia...........
Louisiana ................
Idaho ........................
Oregon ....................
Vermont ..................
Oklahoma................

11.00
10.00 
16.00 
10.00 
7.00
5.00
5.00 
5.00 
4.00

North Carolina 
Georgia .........
Mississippi 
Montana 
Alabama 
Deleware.......
South Carolina 
Utah ...............
Arkansas .......
Nevada .........
Tenessee .................. 2.00

Už visas prisiųstas aukas 
BALF vadovybė, lietuvių 
tremtinių vardu, nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams 
ir pasidarbuvusiems ir tikisi, 
kad skelbiant sekantį aukų 
sąrašą, sumos bus daug di
desnės. Visus lietuvius ir lie
tuvių prietelius kviečiame į 
talką. Nuo šio laiko visas au
kas prašome siųsti šiuo adre
su: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Yr.

Naujos Siuntos
Tremtiniams

American 
vertė $1,-

laivu S.S.

knygų muilo, 
maisto 17,843 

gabalai specia- 
kūdikiams—5,-

Šių metų balandžio men. 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje iš
siuntė sekančias dvi drabu
žių ir maisto siuntas:

30 statinių sūdytų silkių— 
10,500 svarų.

Ši siunta išėjo iš New Yor- 
ko balandžio mėnesio pra
džioje laivu S.S. 
Shipper. Siuntos 
500.00.

Balandžio 18 d.
American Veteran išėjo:

226 gabalai drabužių, ava
lynės, odos, 
konservuoto 
svarai. 220 
lauš maisto
516 svarai, šis siuntos vertė 
$17,000.00.

BALF nuolatos daro nau
jus maisto produktų ir kitų 
daiktų užpirkimus ir paruo
šia naujas siuntas tremti
niams. Paskutiniu laiku 
tremtiniai prašė vaikučiams 
žuvies riebalų (Cod Liver 
Oil, saldyto kondensuoto pie
no ir mėsos. Visi užpirkimai 
atlikti ir tikimasi viską iš
siųsti apie gegužės mėnesio 
pradžią.

Aukas lietuviams tremti
niams šelpti siųskite šiuo ad
resu: United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. BALF Valdyba.

ŠYPSENOS

■ tįs- a -i - i. Sįd

JOKI 
l.icfin iii

9,152.97 
6,187.50 
5,530.41 
3,705.21 
3,368.68 
2,892.75 
1,724.00 
1,313.60 
1,101.20 
1,010.43 

. 375.00 
359.00 
307.02 
280.33 
273.06 
229.50 
122.50 
112.00 
100.00
71.00 
69.00 
64.00 
60.50 
54.00 
54.00 
41.00 
41.00 
36.10 
34.85 
31.00 
31.00 
29.00 
25.00 
21.00 
16.00
12.00

Karštis
Žmogus Chicagoj skundėsi 

šiluma. Kitas žmogus, nese
niai sugrįžęs iš Floridos, iš
girdęs nusiskundimą atkirto:

— Karšta? Žmogau, neži
nai, kas yra karštis. Vieną 
dieną Floridoje buvo taip 
karšta, kad mačiau, kaip šuo 
vijosi katę ir abu ėjo pėsti.

I. V. O.
Gazolino stoties darbinin

kas savo prižiūrėtojui — Štai 
ateina ta I. V. O. moteris.

— Ką reiškia raidės I. V. 
O?

— Ji ieško Informacijos, 
Vandens ir Oro.

Sužinojo
— Jei nusipirktum naują 

automobilių, ką tavo žmona 
tau sakytų?

— Žiūrėk trafiko šviesas. 
Būk atsargus . . . Neatsi- 
mušk į tą automobilių . . . 
Kodėl nežiūri, kur važiuo
ji ... Ar niekados neišmoksi 
vairuoti, ir taip toliaus.

Policininkas, sulaikęs au
tomobilistą už greitą ir pavo
jingą važiavimą, rašė visą 
prasižengimą į savo knygelę. 
Retkarčiais vis įdėdavo pai
šelį į burną.

— Ar reikalinga ir pasei
linti paišelį?

— Taip. Kad prasikaltimas 
atrodytų juodesnis.

Pranas Bekampis.

Neil
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Per balandžio mėnesį sukūrė 

naujas šeimas: Simonas Sidaras 
su Loretta Sakolski; Albinas 
Mickevičius su Martha Kedz ir 
Juozas Adomavičius su Helen 
Geigal.

J. Brajai, balandžio 13 d., 
šventė savo 40 vedybinio metų 
sukaktį. Jų intencija parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos.

Sekmadienį, gegužės 4 d., 10 
vai. ryte, mūsų bažnyčioje įvyks 
Marijos Vainikavimo iškilmės, 
kuriose dalyvaus mergaitės so- 
dalietės. Ta pačia proga bus pa
šventinti keturi šv. Panelės Ma
rijos paveikslai: Aušros Vartų, 
Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos ir 
Pažaislio.

Seimo tvarka: |
11:00 vai. šv. mišios už Seimo 

dalyvių artimuosius mirusius ir 
Kongregacijos mirusius gerada
rius;

12:30 vai. pietūs;
2:00 vai posėdis;
4:30 vai. palaiminimas švč. 

Sakramentu.
Visus Kongregacijos Rėmėjus, 

Nekalto Prasidėjimo Seserų Gil- 
dos narius ir visus norinčius pa
remti N. Pr. Švč. P. Marijos Se
serų dirbamus darbus, įstaigas 
ir seseles tremtines maloniai 
kviečiame dalyvauti šiame Sei
me.

N. Pr. švč. P. Marijos Sės. 
ir N. Pr. Sės. Gildos C. V.

tiniams ir našlaičiams postas 
stoja į darbą.

Kas tik galite atsilankykite į 
šį parengimą, kurio pelnas eis 
lietuvių našlaičių naudai.

Programos pradžia 2 vai. po 
pietų. J. A. M.

Petras ir Vassia Kiaulėnai, 
Prancūzų vyriausybės diplomuo
ti architektai, baigę Urbanismo 
Institutą Paryžiaus Universite
te, atidarė Architectural Design
ers ir City Planners raštinę. Jų 
adresas: 7253 S. Washtenaw Av. 
Chicago 29, Ill. Tel.: GROvehill 
4307.

Darbo ir pasimatymo valan
dos: nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro.

Įvairenybės
DOLERIO SUVARTOJIMAS

Apskaičiuojama, kad vidu
tinis amerikietis vieną dolerį 
savo uždarbio taip suvarto
ja: maistui—31 centas; bu
tui — 14c., mokesčiams —12 
centų, drabužiams — 10 cen
tų, įvairioms išlaidoms — 22 
centus, taupymo sąskaitai— 
11 centų.

Naujos sutartys pasirašy
tos dvejiems metams. Šalia 
didesnio atlyginimo, darbi
ninkai laimėjo ir geresnes 
darbo sąlygas. Vietoj vienos 
apmokamų atostogų savaites 
dabar bus trys savaitės.

VARŠUVA GIRIA MASKVĄ

MAŽIAU DANTISTŲ

JAPONIJOJ SUSTIPRĖJO 
SOCIALISTAI

JOKŪBASSTUKAS 
Lietuvių Radijo Programos 

Vedėjas

Balandžio 27 d. susituokė An
tanas Amšys su Emilija Jurko.

Camp Immaculata
Lietuviškoji mergaičių sto

vykla šiemet prasidės birželio 29 
dieną ir baigsis liepos 27 dieną. 
Kaip kasmet daug mergaičių iš 
įvairių valstybių ruošiasi joje 
dalyvauti. Stovyklos adresas: 
Immaculate Conception Con
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Lewistone, Maine

Newark, N. J.

Balandžio 26 d., pakrikštyta 
Leonardo ir Viktorijos Žemec- 
kių dukrelė, kuriai duotas mo
tinos vardas—Viktorija.

Radijo Programos Koncertas
Balandžio 27 d., visi keliai ve

dė į Newarką, kur įvyko šaunus 
J. Stuko Radijo Programos kon
certas. Kas tik ten buvo, visi 
džiaugėsi malonia lietuviška ap
linkuma.

Koncerto programa buvo iš
pildyta Operetės choro iš Brook
lyn, N. Y., šokėjų grupės ir vai
dybos meno mėgėjų. Visi savo 
dalį programoj išpildė labai su
maniai ir pasekmingai. Jaunuo
lis Tadas Kuligowskis smuiku 
paįvairino koncerto programą. 
Ypač visiems patiko vyrai šokė
jai ir Operetės Choro Merginų 
Ansamblis.

Programos vedėjas J. Stukas 
daugelį kartų pabrėžė, kad jo 
vedama radijo programa yra ka
talikiška ir lietuviška. Savo ra
dijo programoj jis visada kelia 
Lietuvos pavergėjų neteisybes. 
Todėl nenuostabu, kad jo radijo 
programos koncerte salė buvo 
pilnutėlė žmonių, iš įvairių apy
linkės miestų.

Po programos vakaro vedėjas 
supažindino svečius su publika. 
Gražią kalbą pasakė kun. J. 
Bastakys, nušviesdamas pabėgė
lių ir Lietuvos vargus.

Reikia džiaugtis, kad Newark 
turi savo tarpe tokį entuziastiš
ką veikėją Jokūbo Stuko asme
nyje. Jis sugebėjo sutraukti ke
letą šimtų lietuvių ir jiems pri
minti jų pareigas savo tautai ir 
bažnyčiai. Daugiau tokių jaunų 
darbininkų ir lietuvių ateitis už
tikrinta.

Vyčių Choro muzikos vakaras
Birželio 1 d., sekmadienį, į- 

vyks New Yorko ir New Jersey 
Vyčių apskrities choro muzikos 
vakaras. Programa prasidės 7 
vai. vakare, po programos šokiai 
iki vėlumos.

Vyčių choras jau per kelis 
mėnesius ruošėsi šiam muzikos 
vakarui, tad visi, kurie atsilan
kys bus patenkinti choro daino
mis.

Apylinkės lietuviai prašomi 
neužmiršti šių jaunimo pastangų 
ir gausiu atsilankymu paremti 
vyčius.

Chorui vadovauja gabi muzi
kė Marija Šlekaitytė, baigusi 
Guil Maint Organ mokyklą.

Bayonne, N. J.
Balandžio 12 d., kleb. kun. M. 

Kemėžio rūpesčiu, buvo suruoš
ta ekskursija, mišių tarnauto
jams ir katekizacijos klasių Vai
kučiams, pamatyti didžiulį cir
ką, kuris šiuo metu vyksta Ma
dison Square Garden.

Balandžio 13 d., vakare, pa
rapijos salėje, Harrison-Kearny 
moterų sodaliečių kuopa suvai
dino komediją: “Kuklienė taip 
pasakė.” Jų choras padainavo 
keletą dainų. Po programos bu
vo šokiai ir margučių pardavi
nėjimas.

Reikia džiaugtis, kad sodalie- 
tės palaiko lietuvišką dainą ir 
vaidybos meną.

Kun. M. .Kemėžis ir kun. V. 
Svirnelis, pereitą savaitę, aplan
kė Gabriel sanitorijoj besigy
dantį kun. P. Igriačiūną. Gabriel 
sanitorija yra netoli Saranac 
ežero.

New Haven, Conn.

Piknikas
Liepos 27 dieną įvyks Nekalto 

Prasidėjimo Seserų Vienuolyne 
piknikas. Pikniko metu Camp 
Immaculata mergaitės baigs sa
vo stovyklavimą gražia progra
ma: vaidinimu, dainomis, tauti
niais šokiais.

Balandžio 13 d., Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, įvyko ne
paprasta šventė. Sumos metu, 
erdvi šv. Kazimiero bažnyčia 
buvo užpildyta jaunuoliais iš vi
sų Conn, valstijos miestų, kurie 
atšventė savo organizacijos 
šventę bendra Komunija.

Pamokslą, mišių metu, pasa
kė kun. Edv. Gradeckas, šios 
Jaunimp organizacijos įsteigė
jas ir organizatorius.

Pamoksle ragino jaunimą įgy
ti daugiau drąsos ir energijos 
dirbti katalikiškoj dirvoj.

Po mišių įvyko bendro pusry
čiai. Pusryčiuose dalyvavo kun. 
Edv. Gradeckas. Adv. V. Matu
sevičius, iš Waterbury, Conn, ir 
kiti profesijonalai. Pirm. J. Ste
ponaitis, iš Ansonia, Conn., pa
kvietė svečią kun, Toohey, iš 
Yale, kuris savo kalboj nušvietė 
Ispanijos padėtį. Taipgi kalbėjo 
mūsų parapijos klebonas, kvies
damas jaunimą vieningai dirbti.

Kol mūsų jaunimas bus kata
likiško nusistatymo, tol mūsų 
tautos ateitis bus užtikrinta.

Rekolekcijos
Uždaros mergaitėms rekolek

cijos įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, Conn., ge
gužės 2, 3 ir 4 dienomis, jas ves 
anglų kalba kun. P. Juras. Ant
ros mergaitėms rekolekcijos į- 
vyks rugpiūčio 1, 2 ir 3 d.d.

Moterims rekolekcijos
Birželio 12, 13, 14 ir 15 dieno

mis Švč. Jėzaus Širdies šventės 
proga. Rekolekcijos prasidės 
birželio 12 d. vakare ir baigsis 
15 d. ryte. Po rekolekcijų reko- 
lektantės galės pas seseles pa
viešėti, pasilsėti po sunkių žie
mos darbų.

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 Ricqar 
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.

Pastebėta, kad Amerikoje 
mažėja dantų gydytojų skai
čius. 1930 m. buvo 71,055 
dantų gydytojai, o 1940 m.— 
70,601.

Per paskutinius dešimt 
metų dantų gydytojų moks
lus baigusiųjų skaičius su
mažėjo net 25 nuošimčiais.

SENOVĖS ŽMOGAUS 
AMŽIUS NEILGAS

Turkijos prof. Senyurek 
paskelbė 120 žmonių kaulų 
tyrinėjimo davinių. Tyrinėti 
kaulai buvę nuo 1,000 iki 5,- 
000 metų senumo.

Iš ju tyrinėjimo profeso
rius paskelbė, kad iš 120 
žmonių tik 1 sulaukė 60 me
tų. Trys ketvirtadaliai mirė 
nesulaukę 40 metų.

Vidutinis senovės žmogaus 
amžius buvęs 35 metai.

TŪKSTANČIAI DARBININ
KŲ LAIMĖJO PADIDIN

TAS ALGAS

Aš mėgstu žemės laisvę, meile
[padabintą

Iškeltą amžių saulės pranašų
[žibintais!

Faustas Kirša.

Tokio. — Naujuose rinki
muose į tautos atstovybės 
rūmus Japonijos socialistai 
smarkiai sustiprėjo. Jie pra
vedė daugiau atstovų nei bet 
kuri kita partija.

Naujame seime socialistai 
turės 143 atšovus, demokra
tai—122, liberalai—132, ki
tos partijos—69. Demokratai 
ir liberalai šiuo metu yra vy
riausybėje ir numatoma, kad 
šios abi partijos ir toliau ar
timai bendradarbiaus.

Pažymėtina, kad rinkimuo
se visiškai prakišo komunis
tai. Vienas jų vadų visiškai 
neišrinktas seiman.

Varšuva. — Balandžio 23 
d. minint dviejų metų Rusų- 
Lenkų sąjungos sukaktuves, 
Lenkijos vyriausybė nesigai
lėjo reikšti džiaugsmo ir pa
dėkos Maskvai už draugystę, 
kuri tampa slavų vienybės 
kertiniu akmeniu.

Buvęs Amerikos pasiunti
nys Varšuvoj Bliss Lane, at
sakydamas į vieno korespon
dento padarytus jam prie
kaištus (N.Y. Times, bal. 25) 
dar kartą pabrėžia, kad da
bartinis Lenkijos premjeras 
M. Cyrankiewicz tinkrumoje 
neatstovauja Lenkijos socia
listų, nes ta partija yra ko
munistų jau užvaldyta ir 
faktiškai likviduota. Be to, 
tasai premjeras “savo na
muose nėra šeimininkas.”

TREMTINIAI DIRBS 
BELGIJOJE

3 Keršto Aukos
Už teroristinius veikimus 

Palestinoje britai pasmerkė 
mirtin vieną pogrindžio judė
jimo vadų. Atsikeršydami už 
tai jo draugai, žydai, dabar 
pradėjo žudyti britų polici
jos pareigūnus. Iki šiol jau 
nužudyta 3 britai.

Penktadienį demonstrantai 
gerokai apkūlė užsienių mi
nister!, grafą Sforzą.

Gen. Wood susitarė su Bel
gijos vyriausybe pergabeni
mui ten iš amerikiečių zonos 
20,000 tremtinių, kurie dirbs 
angliakasyklose. Pirmas šių 
tremtinių transportas iš 400 
žmonių jau atvyko Belgijon.

Pirmųjų atvykėlių tarpe 
yra ir lietuvių.

Balandžio 26 d. kelionėje 
laivu atgal į Angliją iš Af
rikos, karalius Jurgis su 
žmona minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 24 metų sukak
tį.

Meno vakaras
Moterų Sąjungos 33 kuopa 

ruošia šaunų meno vakarą, pa
minėti kuopos 30 metų jubilie
jų. Vakaras įvyks gegužės 4 d., 
parapijos svetainėj, 6:00 vai. va
kare.

Programą išpildys šv. Juoza
po parapijos choro grupė, iš 
Waterbury, Conn., kuri suvai
dins trijų veiksmų scenos veika
lėlį “Laimė ir Meilė.” Taip pat 
pirmą kartą teks išgirsti Mote
rų Sąjungos 43 kuopos chorą, 
kuris savo gražioms dainelėms 
žavės visus klausytojus. Kalbės 
J. Janušonytė, iš New Britain, 
Conn., Moterų Sąjungos Conn, 
apskrities pirmininkė, kleb. kun. 
Edv. Gradeckas, ir viešnios są- 
jungietės. Po programos bus šo
kiai prie smagios orkestros.'

Sąjungietės kviečia visus šios 
kolonijos ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti ir pasigėrėti šia tu
rininga programa ir smagiai lai
ką praleisti.

Sekmadienį, gegužės 4 d., 10 
vai. ryte, bus atnašaujamos mi
šios gyvų ir mirusių kuopos na
rių intencija. Visos 33 kuopos 
sąjungietės yra prašomos kiek 
anksčiau susirinkti į parapijos 
svetainę, iš kur bendrai visos eis 
į bažnyčią. Narės prašomos dė
vėti organizacijos ženklelius.

Pittsburgh, Pa.
Padėka

., Reiškiame gilią padėką Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmė
joms, šv. Jurgio parapijoj, Phi
ladelphia, Pa. už surengimą me
tinės Card Party mūsų naudai. 
Kad šis parengimas pasiekė to
kio nuostabaus pasisekimo, dėka 
Rėmėjų nenuilstančiam pasi
šventimui ir bendradarbiavimui. 
Jūsų mielaširdingo darbo vai
siais mūsų vienuolija kasmet su
silaukia didelės medžiaginės pa
ramos. Tokį nepaprastą jūsų pa
sišventimą darbu ir aukomis 
mes be galo įvertiname.. Nema
ža padėkos taip pat užsipelno vi
si geraširdžiai žmonės kurie sa
vo skaitlingu atsilankymu ir au
komis parėmė mūsų vienuolijos 
bendrus reikalus. Dėkojame kle
bonui kun. Dr. V. Martusevičiui, 
ir visiems kurie tik kokiu būdu 
prisidėjo prie šio sėkmingo pa
rengimo, ačiū už giliai palankią 
širdį ir draugišką užjautimą 
skaitlingų mūsų įstaigos reikalų.

Mūsų karštos maldos nuolat 
lydės jūsų kilnius darbus prie 
Aukščiausiojo, gausių malonių 
Davėjo.

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys

Motina M. Dovydą.

Chicago, Ill.

Ar tautą kėlėme ne Sibire 
[mirimais?

Faustas Kirša.

Trys didžiulės bendrovės, 
kuriose dirba keli šimtai 
tūkstančių darbininkų, suti
ko padidinti algas apie 15 
centų valandai. Tos bendro
vės yra General Electric, 
Chrysler Corp, ir Jones and 
Loughlin plieno" korporacija.

General Electric bendrovei 
algų • padidinimas metams 
kaštuos apie 40 mil. dolerių.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

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

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

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

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

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

“AMERIKA”
222 South 9th Street

.$2.00

.$0.75
.50.$

.60

.50

.75

.25

.50

.50

Brooklyn 11, N. Y.

ar Jus pagalvojote apie

Broliu MoIuzųl ■ Belieka Filmos
BOLŠEVIKŲ TERORO IR PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 

VAIZDAI

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., 7:30 v.v., D. L. K. Vytauto Klube, 
447 Central St., Lowell, Mass.

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

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

Gegužės 11 d.—sekmad., 2 vai. 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 16 d.—penktad., 7:30 v. v., šv. Petro ir Povilo Par. Salėj,
307 Pine St., Tamaqua, Pa.

Gegužės 18 d.,—sekmad., 2 vai. popiet, Parapijos salėje, 
614 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

Gegužės 22 d. — ketvirtad., 7:30 v. v., šv.Kryžiaus Par. Salėj, 
Mt. Carmel, Pa.

Gegužės 23 d.—penktad., 7:30 v. v., Šv. Kazimiero Par. Salėje, 
St. Clair, Pa.

Gegužės 25 d.—sekmad., 7:00 v. v., Šv. Mykolo Par. Salėje,
115 Spring Garden St., Easton, Pa.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. *■

Lietuvis advokatas
Prieš metus mūsų tarpe, ypač 

jaunimo, energingai dirba jau
nas ir gabus profesionalas advo
katas Vincas Matusevičius-Ma- 
tasavage. šiuo metu jo raštinė 
randasi 205 Church St.

Taigi reikalui kilus kreipkitės 
pas jį. Lietuviams jis ypatingai 
stengiasi maloniai patarnauti.

M.

Putnam, Conn.
Seserų Rėmėjų Dėmesiui

Š. m. gegužės 30 dieną Nekal
to Prasidėjimo Vienuolyne, Put
nam, Conn. įvyksta Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos Sei
mas.

Pagelbės lietuviams našlaičiams
Darius - Girėnas Post 271, 

American Legion, žinodamas ir 
jausdamas tremtinių ir pabėgė
lių būklę, nutarė prisidėti prie 
Amerikos lietuvių visuomenės 
pastangų - teikti pašalpos savo 
broliams, seserims, ypatingai 
našlaičiams, kad jie išaugtų ne 
kokie paliegėliai, be sveikatos, 
bet stiprūs vyrai ir moterys.

Tuo reikalu rūpintis išrinko 
komitetą, kuris jau paruošė pla
nus milžiniškam vakarui, kuris 
įvyks gegužės 11 d. Komitetas 
pareigomis pasidalino sekančiai: 
teisėjas John T. Zuris, garbės 
pirm.; J. Rachus, buvęs posto 
vadas, pirm.; J. A. Mickeliūnas, 
apgarsinimo vedėjas; rūpintis į- 
vairiais reikalais Juozas Judic
kas.

Darius-Girėnas postas nekar
tą stambiomis sumomis yra pa
rėmęs lietuvių reikalus. Nekar
tą yra davęs didelės paramos ka
ro invalidams, įvairiose ligoni
nėse. Savo aukomis yra prisidė
jęs prie palaikymo ŪSO. Atėjus 
laikui pagelbėti lietuviams trem-

ARMI
• 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 geresnė, negu kokia kita, 
kurią jūs galėtumėte pasirinkti.

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

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

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

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

Armijos karjera yra geras daly
kas apmąstyti—Ir aptarti jūsų J. 
V. Armijos Rekrutavlmo Stotyje.
JCSU REGUUARfi ARMIJA TAR

NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI

KARE IR TAIKOJE.

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y,

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y. 84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Vąlantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 —72nd Street, Maspeth, N. Y.
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IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO
Balandžio 23 d. įvykusiam 

siuvėjų susirinkime aptarti 
aktualieji klausimai.

J. Buivydas, raportuoda
mas apie siuvėjų padėtį, pa
reiškė, kad daugelis pigios 
rūšies rūbų siuvyklų sustojo 
dirbti. Siuvėjai vieton ieškoti 
darbo kitose dirbtuvėse ima 
bedarbio pašalpas, kas jo 
manymu nėra praktiška, nes 
kitose siuvyklose dar darbų 
yra.

A. čerka savo pranešime 
nurodė, kad siuvėjų atostogų 
viena savaitė bus apmokėta. 
Taip pat bus apmokėta ir už 
liepos 4 d.

Skaityti trys laiškai. Pir
masis nuo Petro šadulskio, 
prašančio paramos, ryšium 
su netekimu kojos. Paauko
ta 20 dolerių. Taip pat paau
kota Sidney Hillman stipen
dijų fondui 100 dolerių; šie 
pinigai bus naudojami pagel
bėti mokslą einančiam jauni
mui. Dariaus-Girėno Pamink
lo Statymo Komiteto laiške 
prisiųsta 70 įžangos bilietai, 
kurie nupirkti ir išdalyti val
dybai ir nariams.

Komunistai kreipėsi, kad 
siuvėjų unija dalyvautų 
Maskvos mili tarinė j šventėj, 
gegužės 1 d., kur bus pa
gerbtas bolševikų diktato
rius. Šiuo klausimu pasisakė 
pirm. J. Glaveskas ir J. Bui
vydas, pareikšdami, kad mū
sų unija tokios šventės nie
kad nenutarė švęsti, tai ir 
mes riešvęsime. Niekam šio 
klausimo neremiant, visas 
reikalas atpuolė. Siuvėjai ne
pateisina Stalino diktatūros, 
kuri kanuolėmis pavergė į- 
vairių šalių darbininkus. Jie 
nenori žygiuoti su enkavedis
tais, kurie neš kruvinas vė
liavas ir vergijos ženklus.

Siuvėjas.

racijos naudai. Pastarasis 
klausimas atidėtas būsimam 
susirinkimui, kuris įvyks ge
gužės 23 dieną, Apreiškimo 
par. salėje, 8 vai. vakare.

Dalyvis.

DARIAUS - GIRĖNO 
MINKLO NAUDAI 

PIKNIKAS

PA-

Dariaus-Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas, birželio 7 
d., Dexter Parke rengia di
džiulį pavasarinį pikniką.

Prieš keletą metų buvo su
manyta pastatyti paminklą 
Brooklyne mūsų garbingiems 
lakūnams Dariui ir Girėnui. 
Komitetas jau yra sukėlęs 
virš keturių tūkstančių dole
rių, bet šios sumos dar neuž
tenka. Tai sumai padidinti 
rengiamas birželio 7 d. pik
nikas, į kurį visi kviečiami 
atsilankyti.

Pikniko pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga tik 60 centų. 
Pikniko metu bus trumpa 
programa ir šokiai. Kas no
rėtų įsigyti bilietų, iš anksto 
kreipkitės į P. J. Montvilą, 
251 Etna St., Brooklyn, N. Y.

Rengimo Komitetas

Vyčiai Veikia

ATVYKO 31 LIETUVIAI 
TREMTINIAI Iš 

VOKIETIJOS

Savo mėnesiniame susirin
kime 41 kuopos vyčiai pa
reiškė noro surengti lietuvių 
kalbos pamokas, šių pamokų 
tikslas būtų supažindinti lie
tuviškos kilmęs jaunuolius 
su lietuvių kalba, papročiais 
ir liaudies menu. Vyčiai kvie
čia visus jaunuolius, kurie 
domisi lietuvybe ir norėtų iš
mokti tobuliau vartoti tėvų 
kalbą. Taip pat kreipiasi į 
tuos, kurie norėtų paaukoti 
pora valandų savaitėje mo
kyti susidomėjusius lietuvių 
kalba jaunuolius. Dėl plates
nių žinių apie šias pamokas 
kreipkitės į “Amerikos” re
dakciją.

• Šv. Pranciškaus Ksavero 
kolegija, New Yorke, minėjo 
savo 100 metų sukaktį. Kai 
kolegija buvo įkurta, New 
Yorke buvo 35,000 katalikų, 
kuriuos aptarnavo 4 kunigai.

• Kard. Tisserant Ford
ham universitetas bal. 27 d. 
suteikė garbės daktaro laips
nį.-

• Dr. Kostas Račkauskas, 
buvęs Lietuvos universiteto 
asistentas, bal. 26 d. atvyko 
New Yorkan iš Paryžiaus.

• Inž. A. SuŠys su žmona 
(Rajauskaite), gerai žinoma 
pianiste Lietuvoje, ruošiasi 
apsigyventi New Yorke.

• Anna Kaskas bal. 27 d. 
koncertavo Scrantone.

• Polyna Stoska - Stoškiū- 
tė vienam vasaros mėnesiui 
yra pakviesta duoti koncer
tus Meksikoje.

• Aldona Zinis išvyko į 
Kaliforniją su savo dėde ir 
teta Pranu ir Nancy Speech- 
er. Pr. Speecher viešėjo pas 
B. A. Zinius kelias savaites 
ir matėsi su savo broliais ir 
seserims. Aldona pasvečia- 
vus mano grįžti New Yorkan.

• Kun. Dr. W. J. Mahoney, 
Šv. Jono universiteto prezi
dentas, staiga mirė balandžio 
28 d.

• Dr. Br. Kazlauskas va
sarai išvyks į Lichfield, 
Conn., kur duos prancūzų 
kalbos pamokas.

MOTERŲ VAKARAS

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos laimėjimų žaidimų vaka
ras įvyks šeštadienį, gegužės 
3 d., 8 vai. vakare, Dumblių 
bute, 19 Chestnut St., Brook
lyne, N. Y.

na-

Apreiškimo 
Parapija

MINEJO DRAUGIJOS 
ŠVENTĘ

Šv. Jurgio Pašalpinė Drau
gija pereitą sekmadienį, ba
landžio 27 d., minėjo savo 
patrono Šv. Jurgio šventę, 11 
vai. šv. mišių metu Apreiš
kimo par. bažnyčioje.

Ši draugija, kuri kasmet 
pamini šią šventę, šiemet mi
nėjo ypač įspūdingai.

Erdvią bažnyčią, beveik 
pusiau, užpildė draugijos na
riai, turėdami su savim Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas 
tarsi primindami šios šalies 
parodytą nuoširdumą lietu
viams ir jų tėvynei praeity
je ir tikėdami jos pagelba 
ateityje.

Iškilmingas mišias atnaša
vo kun. A. Petrauskas. Pa
mokslą, pritaikintą šiai iš
kilmei, pasakė kun. B. Kru
zas, kuris nušvietė jos tiks
lus ir siekius jos kūrimosi 
laikais ir dabartine draugi
jos veikla.

Parapijos choras, vado
vaujamas muz. X. Strums- 
kiui, gražiai giedojo pamal
dų metu.

J. Ambrazaitis, draugijos 
pirmininkas, nuoširdžiai rū
pinosi šių iškilmių pravedi- 
mu ir pasisekimu. D. J.

SUSIŽIEDAVO VEIKLŪS 
JAUNUOLIAI

je, įvyks Šv. Vardo draugijos 
svarbus susirinkimas, į kurį 
prašome draugijos narius ir 
parapijos vyrus skaitlingai 
atsilankyti.

Šiame susirinkime bus ap
tarta kaip paminėsime Šv. 
Vardo draugijos šventę, kuri 
įvyks gegužės 18 d.

Ne tik šv. Vardo draugijos 
nariams yra svarbi ši šventė 
bet ir kiekvienam katalikui 
vyrui, tad visi prisidėkime 
prie šios šventės pasekmės.

Angelų Karalienės 
Parapija

Mūsų parapijos bažnyčioje 
gegužinės pamaldos įvyks: 
sekmadieniais — 4 vai. p. p.; 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais—7:30 vai. 
vakare.

Gegužės mėnuo — Marijos 
mėnuo — todėl visų katalikų 
pareiga dalyvauti Marijos— 
Lietuvos užtarėjos pagerbi
mo pamaldose.

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos mėnesinė bendra šv. 
Komunija bus šį sekmadienį, 
gegužės 4 d., 9 vai. mišių me
tu. Vakare, po mišparų bus 
procesija bažnyčioje ir vėliau 
susirinkimas parapijos salė
je. Narės prašomos dalyvau
ti.

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Rud 
Mei 
Rod 
11 al 
Wa

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 13 ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje rietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y

D. Whitecavage, Savininkas
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Balandžio 22 d. New Yor- 
kan atplaukusiu iš Vokieti
jos Marine Perch atvyko 31 
lietuvis, kurių tarpe 8 pilie
čiai - repatrijantai, o likusie
ji kvotos imigrantai. Lietu
vos kvotos sąskaiton atva
žiavo 19 lietuviai. Atvykusie
ji išsiskirstė pas gimines:

Antanas ir Frances šošė 
su dukterim Danute ir Rūta, 
Aleksandras ir Agnietė Be- 
resnevičiai, Konstantinas ir 
Leokadija Burbuliai su sū
num Jaunučiu, Antanina 
Eringienė, Kazys Janavičius.

Povilas ir Juzė Janušoniai 
su sūnum Vytautu, Regina 
Knizelienė su sūnums Henri
ku ir Lambertu, Antanas ir 
Marija Šalkauskai, Adelė 
Slavinskaitė, Kazys ir Ona 
Sruogos su dukteria Vita.

Jokūbas Tunkūnas, Jurgis 
ir Ona Jenkeleičiai, Antanas 
ir Julija Balčiūnai su sūnum 
Robertu ir dukteria Aldona, 
Saulius Matjošaitis, 17 metų 
našlaitis, laikinai globojamas
U. S. Comm, for the Care of 
European Children.

Taipgi atvyko viena J. A.
V. piliečių šeima, kuri dar šių 
metų kovo mėnesį gale buvo 
Lietuvoje.

Be giminių ir draugų atvy
kusius pasitiko Lietuvos Gen. 
Kons. Attache A. Simutis ir 
Ona Valaitienė nuo Bendr. 
Amer. Liet. Fondo, kurie pa
gelbėjo su formalumais ir pa
tarimais.

Balandžio 26 d. mūsų kuo
pos softball komanda atida
rė sezoną, nugalėdama Mary 
of the Angels komandą 7-2. 
Žaisdami su jais antru kartu 
vyčiai laimėjo 3-0. Pirmajam 
žaidime “pičerium” buvo 
Connie Kazlauskis, o antra
me Juozas Pupelis.

Su šiuo dvigubu laimėjimu 
41 vyčių kuopos berniukai 
praneša, kad jie yra pasiruo
šę rungti su visais, kurie no
rėtų varžybų.

Dėl rungtynių laiko ir kitų 
formalumų susižinokite su 
Algirdu Mikolaičiu, 62 El- 
derts Lane, Brooklyn 8, N.Y., 
ar su Connie Kazlauskiu, 372 
Hooper St., Brooklyn 11, N. 
Y. Koresp.

Balandžio 27 d. savo 
muose mirė Placidą Že’mec- 
kienė. Nuliūdime paliko sū
nus Antanas, dukterys Ona, 
Marija ir Madeline ir penki 
anūkai.

Šv. Vincento draugijos su
sirinkimai, nuo gegužės 3 d., 
bus laikomi Liet. Piliečių 
klubo salėj, 60-39 56 Drive, 
Maspeth, N. Y.

Neseniai susižiedavo 
Apreiškimo par. jaunimo 
ganizacijos veikėjai Antanas 
Kruzas su Florence Masiuly
te.

A. Kruzas, n karo vetera
nas, ištarnavęs virš dviejų 
metų kariuomenėj. Dar prieš 
karą jis buvo jaunimo lei
džiamo laikraščio “Annun
ciator” redakcinės komisijos 
nariu ir veikė daugiausiai 
CYA organizacijoje.

F. Masiulytė daug ir sėk
mingai dirba jaunimo tarpe. 
Ji yra gabi vaidintoja bei 
monologų sakytoja, gražiai 
vartojanti lietuvių kalbą.

D. J.

du 
or-

4Šį sekmadienį, gegužės 
d., po sumos parapijos salė-

SEIMAS PAVYKO

IŠ NEW YORKO FEDERA
CIJOS APSKRITIES

New Yorko Federacijos 
apskrities susirinkime, įvy
kusiame balandžio 25 d., tarp 
kitko buvo svarstomas susi
rinkimų pagyvinimo ir veiki
mo klausimas. Tartasi, ar ne
būtų galima susirinkimuose 
skaityti paskaitas svarbiais 
gyvenimo klausimais. Bus 
bandyta pakviesti vieną iš 
atvykusių pabėgėlių. Taip 
pat iškeltas klausimas apie 
parengimą ar pikniką Fede-

Lietuvių Auditorijos B-vės 
seimas įvyko šeštadienį, ba
landžio 26 d., L. P. Klubo sa
lėje. Seimo vedėju buvo P. J. 
Šlapikas.

Pirmininkas gražiai nu
piešė bendrovės veiklą pa
brėždamas, jog trumpu laiku 
bus galima pradėti statyti 
salė. Kaz. Petrauskas, kon- 
traktorius pranešė, kad salė 
kainuos virš $70,000.

Bendrovės turtas dabarti
niu laiku siekia $38,000.

Šeiminė vakarienė bus ge
gužės 10 d., parapijos salėje, 
8 vai. vakare. Bilietų kaina— 
$2.50.

Rengimo komisija yra pa
siruošusi atsilankiusius pa
vaišinti kuo geriausiai.

Narys.

Narys.

ŠOKIAI

Ruošia

Lietuvos Vyčių 12 Kuopa

PRADŽIA 9:00 V AL. VAKARE

Įžanga (su rūbine) — 90 centų

Peter Lambert Orkestrą — Įžangos Prizai

AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE
568 Broome Street New York City

ŠOKIAU

May Pole Dance

Lietuviy Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Šeštadienį, Gegužės-May 10, 1947

ATOSTOGAUJA

Feliksas Morkus, keletą 
mėnesių nesveikavęs/yra iš
važiavęs paatostogauti į Mia
mi Beach, Fla. .Jis apsistojęs 
pas G. J. Jokūbaitį, Atosto
gaudamas neužmiršta savo 
savo draugų ir pažįstamų 
siųsdamas jiems glėbius lin
kėjimų iš saulėtos Floridos.

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. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS 

Muzikos Dir.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 4 dieną 
tuoj po sumai, parapijos sa
lėje.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks pirmadienį—gegužės 5 
d., tuojau po pamaldų, para
pijos salėje.

Šv. Vardo draugijos pava
sarinis balius jau netoli. Ba
lius įvyks gegužės 17 d., šeš
tadienio vakarą. Bilietai jau 
platinami. Daugelis rengiasi 
dalyvauti. Orkestras gros lie
tuviškus ir angliškus šokius. 
Jaunimas turės puikios pro
gos pašokti.

Šv. Vardo draugijų para
das, Brooklyne, įvyksta ge
gužės 18 d., sekmadienį. Bus 
eisena iš Bedford Ave. į Eb- 
bets Field. Prasidės 2:30 vai. 
nuo Atlantic Avė., Parade 
dalyvaus apie 50,000 žmonių.

Šv. Vardo draugijos ben
dra komunija bus gegužės 11 
d., 9 vai. mišių metu. Nariai 
raginami skaitlingai daly
vauti.

Maspetho Žinios
— Balandžio 25 d. iš Vieš

paties Atsimainymo bažny
čios į Šv. Jono kapines palai
dota Juzefą Pruskienė. Nu
liūdime paliko sūnūs Juozas 
ir Feliksas, duktė M. Laza- 
raitienė ir seserys M. Prus
kienė ir M. Krisaliavičienė, 
gyv.. Wilkes Barre, Pa. Gimi
nės dėkoja kleb. kun. J. Bal- 
kūnui ir jo asistentams, vi
siems pareiškusiems užuo
jautą ir V. R. Valantiejienei 
už gražų laidotuvėse patar
navimą.

— A. Agoniai iš Wilkes 
Barre, Pa., lankėsi pas gimi
nes ir pažįstamus Maspethe.

— Pranciška Jaksonienė 
ruošia didelį siurprizą dėl 
“Spring Festival,” kuris yra 
rengiamas Šv. Onos draugi
jos. Parengimas įvyks gegu
žės 3 d., parapijos salėje. Vi
si kviečiami dalyvauti.

— Gegužės 1 d., lietuviai 
meldėsi bažnyčioje už Rusi
jos atsivertimą.

— Gegužinės pamaldos 
bažnyčioje vyksta trečiadie
niais, penktadieniais ir sek
madieniais.

— Sodalietės, gegužės 4 d., 
turės bendrus komunijos 
pusryčius.

— Gegužės 3 d., per 10 
vai. mišias susituokia Lor-
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raine Budrytė su Louis 
Trouve.

— Buvusios Karių Motinų 
draugijos vardu nupirkta 
bažnyčiai šilkinė lietuviška 
vėliava bus pašventinta per 
Kat. Veteranų valdybos įve
dimą, kada nors gegužės mė
nesy. Dabar turime naujas 
šilkines šv. Tėvo, Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas.

— Rožančiaus draugijos 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 4 d., 4:30 vai. 
po pietų.

— Kun. Pijus Lekešis, var
dinių proga, laikys padėkos 
mišias, pirmadienį, gegužės 
5 d., 8 vai. ryte. Sveikiname.

— Kun. Dr. Rimšelis, ką 
tik atvykęs iš Romos, buvo 
apsistojęs Maspethe.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896
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PARDUODAMI NAMAI
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10 šeimų namas Williamsburge. 
Kaina 7,000 dol.
šeimų namas Bay Ridge.
Kaina 15,000 dol. 
šeimų namas su krautuve

Williamsburge. Kaina 7,000 dol.
2 šeimų namas 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 i 

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimą, piaateriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

298 MAUJER ST., 
BROOKLYN S, N. Y.
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Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIŲ 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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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
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Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVEVIAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203
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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

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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