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ŠTAI KAIP
Vadinasi, jis žino ... 
Šventa pareiga 
Prašo “Amerikos” 
Niekina savuosius 
Tai bent ministerial!

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter March 16,1934 at the Post * T vttt
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 MILIAI Alli. PENKTADIENIS, GEGUZES-MAY 16,1947

Kai Henry Wallace lankė
si Londone, “Catholic Her
ald’’ atstovas paklausė sve
čio taip:

— Amerikoje yra 20 mili
jonų katalikų, kurie yra vie
ningi savo kritika Rusijos 
atžvilgiu. Kaip Tamsta verti
ni jų pažiūras?

Wallace į šį klausimą atsa
kė štai kaip:

— Mažumos visada išgirs
tamos. Bet neužmirškit, kad 
yra 150 milijonų kitų ameri
kiečių.

Wallace pareiškimu, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
yra 170 milijonų gyventojų. 
Kai žmogus net nežino savo 
šalies gyventojų skaičiaus, 
tikrai nuostabu, kaip jis ga
lėjo savo laiku net šalies vi
ceprezidento kėdėn įlipti.

Šioje “Amerikos” laidoje 
rasite BALF vadovybės krei
pimąsi pašalpos lietuviams 
tremtiniams reikalu. Iš šir
dies norime, kad neliktų nę 
vieno “Amerikos” skaitytojo, 
kurs nebūtų suteikęs savo 
aukos BALF vajui.

Aišku, tremtinių šelpimas 
ne vien lietuvių darbas. Tai 
visų geros valios ir artimą 
mylinčių žmonių pareiga. 
Bet kas supras ir atjaus ge
riau, nei artimieji?

Paramos ypač reikia dvyli
kai tūkstančių vaikučių. Di
desnės siuntos tinkamo mais
to apsaugos juos nuo džiovos 
ir kitą ligų. Nejau pavadėtu- 
mėm tremtinių vaikučiams 
sveikatos? Duokime savo au
ką ko greičiausiai. Duokime 
ją per savo draugijas, įstai
gas!

Balandžio 15 d. pasirodė 
tretysis num. “Revue Parla- 
mentaire,” kurį redaguoja p. 
Henry de Chambon.

Šis laikraštis sukėlė didelį 
susidomėjimą prancūzų ir ki
tų tautybių tarpe. Su dideliu 
pasitenkinimu jį skaito ir lie
tuviai, nes laikraštis gina pa
vergtųjų tautų teises. Šio 
laikraščio antrasis numeris į- 
dėjo išsamų straipsnį “Už 
Baltijos Tautų Nepriklauso
mybę”, kuriame nušviečia 
lietuvių šiandienines pastan
gas už savo tautos laisvę, 
(aprašymas Vasario 16 die
nos minėjimo įvairiose val
stybėse).

Straipsnyj “Maskvos Kon
ferencija” iškelia Lietuvos ir 
kitų tautų pavergimo klausi
mą ir akivaizdžiai parodo 
Sovietų Sąjungos padarytas 
ir dar daromas neteisybes tų 
nelaimingų tautų atžvilgiu, 
straipsnyje “Politika” daro 
teisingą prancūzų komunis
tams priekaištą: “... mes jos

(t.y. komunistų partijos) 
klausiame, kodėl ji nesiinte- 
resuoja nepriklausomybe Eu
ropos tautų, kurios jėga yra 
inkorporuotos į Sovietų Są
jungą, kaip kad Estija, Lat
vija, Lietuva, kodėl ji nepro
testuoja dėl Sovietų Sąjun
gos teritorijų priaugimo są- 
skaiton Suomijos, Lenkijos, 
Vengrijos ir Rumunijos.”

Nr. 3 “Revue Parlementai- 
re” įdėjo Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininko prof. M. Krupa
vičiaus straipsnį “Išvietintų 
asmenų klausimas,” o straip
snyje “Rusijos imperializ
mas” ir “Politika” plačiai ap
rašo Sovietų Sąjungos gro
buoniškus veiksmus Lietuvos 
ir kitų tautų atžvilgiu.

* Laikraštis visais atžvil
giais įdomus ir rekomenduo
tinas kiekvienam lietuviui 
mokančiam prancūžiškai.

Išeina kas dvi savaitės. 
Adresas: 28 rue de L’Entre- 
pot, Paris 10.

LENKIJOJ BAŽNYČIA PAVOJUJ
_____ «— ------------------- :----------

Minint' šv. Vaitiekaus 950 
metų mirties sukaktį, Lenki
jos primas kardinolas Hlond 
išleido raštą į tikinčiuosius, 
kuris buvo perskaitytas viso
se bažnyčioje.

Savo rašte kardinolas pa
smerkia naują pagonybę, ir 
ragina tikinčiuosius atmesti 
bedievių peršamą pažangos 
ir gražios ateities “garbini-

Pernai namų savininkų 
skolos pasiekė aukščiausio 
laipsnio. Bankams, bendro
vėms ir atskiriems asmenims 
namų savininkai buvo skolin
gi 24 bilijonus ir 600 milijonų 
dolerių.

Daugiausia mortgičių turi 
bankai—apie 52 procentų.

Pasaulinis Bankas 
Ruošiasi Skolinti
Naujai įsteigtas Pasaulinis 

bankas pirmą paskolą sutei
kė Prancūzijai, kuriai davė 
250 mil. dolerių paskolos, 30 
metų laikotarpiui. Per pirmus 
5 metus Prancūzijai nereikės 
nieko mokėti.

Šiuo metu bankui yra įtei
kusios prašymų šios valsty
bės : Danija prašo 50 mil. do
lerių; Olandija 500 mil. dot; 
Lenkija 600 mil. dol.; Persi
ja 250 mil.; čekoslovajia 350 
mil. ir Liuksembergas 20 mil. 
dolerių.

400 Adovakatui Nori 
Būti Teisėjais

Washington. — Po trijų 
savaičių karštų ginčų, sena
tas 68 balsais prieš 24 pri
ėmė naujo darbo įstatymo 
pasiūlymą. Kiek anksčiau At
stovų Rūmai priėmė naują 
darbo įstatymą, tik kiek 
griežtesnį. Šiuo metu Kon
grese abiejų rūmų—Senato ir 
Atstovų—komisijos mėgins 
suderinti priešingumus. To
kio susitarimo tikimasi per 
dvi savaites.

Senate už darbo įstatymą 
balsavo 47 respublikonai ir 
21 demokratas. Prieš balsavo 
21 demokratas ir trys res
publikonai.

Naujasis įstatymas, jei jis 
įsigalios, suvaržys darbinin-

Richmond apskrityje, New 
Yorke, nuo 1948 m. sausio 1 
d. bus laisva teisėjo vieta, kų unijų veiklą, štai kai ku- 
Paaiškėjo, kad net 400 advo- rie jo dėsniai: 
katu nori laimėti šią vietą.

Apskrities teisėjas renka- 
kas dešimčiai metų. Metinės 
algos teisėjas gauna 17,500 
dol.

Vittorio Mussolini 
Gyvens Argentoje
Buenos Aires. — Federali

nis brazilų teismas nuspren
dė, kad Mussolinio sūnaus 
Vittorio neteisėtas įvažiavi
mas Argentinon nesudarė jo
kio nusikaltimo prieš šalies 
saugumą.

Vittorio Mussolini įvažia
vo Argentinon prieš kelis mė
nesius ir gyveno kitų vardu.

1. Panaikina “uždarą dirb
tuvę,” vadinasi, leidžia darb
daviui priimti darban ir tokį 
darbininką, kurs priklauso 
kitai unijai.

2. Atima derybų teisę iš 
tokių unijų, kurių pareigūnai 
yra komunistai arba galimi 
tokiais pripažinti.

3. Leidžia vyriausybei už
drausti 80 dienų streikus, 
kurie nukreipti prieš viešąją 
gerovę. *

4. Užtikrinama darbda
viams žodžio laisvė derybo
se.

5. Leidžiama tyrinėti lini
jų “neteisingą elgesį.”

6. Įsteigiama federalinė, 
nepriklausoma tarpininkavi
mo taryba.

7. Unijos turi registruotis 
ir kasmet duoti finansinę 
apyskaitą.

Atstovų Rūmų priimtame 
įstatymo siūlyme unijoms 
draudžiama skirti aukas po- 
litiniems rinkimams, drau
džiamas masinis piketavi- 
mas, nepripažįstamas val
stybės tarnautojų streikas.

Prieš šio įstatymo priėmi
mą labai kovojo organizuota 
darbo visuomenė—Darbo Fe
deracija ir C.I.O. Manoma, 
kad prezidentas Truman ne
sutiks pasirašyti tokio įsta
tymo, koks jis dabar Kon
grese priimtas. Įstatymo ša
lininkai mano, kad preziden
to pasipriešinimas bus be 
reikšmės, nes Kongrese bus 
pakankama dauguma prezi
dento pasipriešinimui at
mesti.

Netolima ateitis parodys, 
kokioj galutinėj formoj nau
jo įstatymo dėsniai bus pri
imti.

Atsistatydino Valst. 
Sekr. Pavaduotojas

Washington. — Gegužės 12 
d. prezidentas Trumanas pri
ėmė valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo Dean Acheson 
atsistatydinimo pareiškimą. 
Jau gerokas laikas kaip Dean 
Acheson norėjęs pasitraukti 
iš šių pareigų.

Nauju valstybės sekreto
riaus padėjėju prezidentas 
parinko Robert A. Lovett, 
karo metu ėjusį Karo sekre
toriaus padėjėjo pareigas.

Robert A. Lovett yra arti
mai bendradarbiavęs su val
stybės sekretorium George 
Marshall. Naujas sekreto
riaus padėjėjas pareigas per
ims birželio 30 dieną.

Norima Patikrinti 
Ištikimybę

J.A.V. norima patikrinti 
patikrinti ištikimybę visų 
valdžios įstaigų tarnautojų, 
kurių skaičius siekia 2,200,- 
000 žmonių.

To patikrinimo pravedi- 
mas valdžiai kainuos arti 25 
milijonų dolerių.

Gegužės 8 d. prezidentas 
Harry S. Truman šventė; 63 
savo gimtadienį. / ■

Laiško rašytojas prašyte 
prašo siuntinėti jam “Ameri
ką” ir net žada atsiųsti pre
numeratos mokestį, jei jam 
būtų nurodyta, kaip užsimo
kėti.

Mielai siųstume “Ameri
ką”, bet . . . Bet kaip ją siųsi 
jei bolševikai Lietuvon neįsi
leidžia net jų pačių “brolių” 
leidžiamų komunistinių Ame
rikos lietuviškai spausdina
mų laikraščių! Mat, komu
nistų laikraščiuose Ameriko
je dažnai minimos pastabos 
ir žinios iš lietuviškų laikraš
čių. O juk tokie dalykai yra 
uždraustos paslaptys Lietu
voje.

Tiesa, “Amerika” nueina 
Lietuvon, tik valdžios įstai
goms, kur ją, kaip ir dalį ki
tų laikraščių, gali skaityti 
tik patys pavergėjų patini- 
mieji pareigūnai.

Gegužės 9 d. “Vienybė” sa
vo vedamuoju straipsniu la
bai užsipuolė naujai atvyku
sius lietuvius. Girdi, jie nesu
tinką dirbti paprasto “juo
do” darbo.

Galima būti įvairios nuo
monės apie neseniai atvyku
sių tremtinių būdą, jų pažiū
ras, bet skelbti tiesiog sabo
tažinį nusistatymą prieš juos 
yra mažiau nei negarbinga. 
Bent mums nėra žinomas nė 
vienas tremtinys, kurs atvy
kęs valgytų duoną iš kito 
malonės.

Yra su universitetų diplo
mais žmonių, kurie siuva 
drabužius, nors adatos nėra 
turėję savo rankose per metų 
metus. Yra buvusių studen
tų, valdininkų, mokytojų, 
diplomatinės tarnybos raga
vusių, kurie ėmėsi tokio dar
bo. kokį tik galėjo gauti.

Pagaliau, jei žmogus, išsie- 
dėjęs mokyklos suole 16 ar 
net 20 metų, ieško sau artimo 
ir prieinamo darbo, ar tai 
bloga? Juk ir “V-bės” redak
torius, atvykęs Amerikon

čią.
Lenkijos Episkopatas ne

seniai įteikė ministeriuipirm. 
Cyrankiewiczui 15 punktų 
memorandumą, kuriuo reika
lauja į naują konstituciją į- 
rašyti spaudos, žodžio ir są
žinės - religijos laisvės prin
cipus.

Popiežius Priėmė 
Generolą Clark

Roma. — Gegužės 10 d. po
piežius Pijus XH priėmė ge
nerolą Mark Clark. Po priva
taus pasikalbėjimo, genero
las pristatė popiežiui savo 
šeimą ir savo draugus aus
trus. Clark grįžta Amerikon.

prieš keliolika metų, rodos, 
neieškojo darbo skerdyklose, 
o ėjo ten, kur jo širdžiai ir 
gabumams buvo arčiau.

Bolševikai Lietuvoje suda
rė naują “ministerių kabine
tą.” Pirmininku paliktas Me
čislovas Gedvilas, bet jam 
pagelbininkais paskirti tokie 
ištikimi “Lietuvos sūnūs,” 
kaip Pisarevas ir Sokolovas. 
Net ir Gedvilas ne visai ru
sams patikimas—jį prižiūrės 
tokie Pisarevai ir Sokolovai.

Ministerių tarpe minimos 
tokios pavardės, kaip Svis- 
čiovas, Teriošinas, Ponoma- 
riovas, Liubimcevas, Šere- 
metjevas, Jevimojevas, Za- 
sipkinas.

“Aukščiausio teismo” są
state pilna tokių pavardžių, 
kaip Koriukovas. Lomonoso
vas, Nakonečnikovas, Tiulko- 
vas, Glazačiovas, Ivanovas, 
Kolpakova, Maksimkina, Rai
ska j a, Repina, Ribakovas ir 
t.t.

Nežiūrint tokio sąstato, 
lietuvių bolševikų bendrake
leiviai, aišku, ir toliau šnekės 
ir gal net tikės, kad dabar 
Lietuvoje visą valdžią turi 
lietuvių liaudies dukros ir sū
nūs ...

Raudonasis Maskvos fašiz
mas nepakenčia žmonių nė 
partijų, kurie jam nepritaria.

Iš visų pavergtų kraštų iš
tikimiausia Kremliui yra Ju
goslavija ir Bulgarija. Labai 
žemai lenkiasi ir Lenkija, ku
rioje betgi drąsiai už laisvę 
kovoja Mikolajczyko partija.

Vengrijoje rinkimus laimė
jo smulkiųjų savininkų par
tija, kuri nepritaria bolševi
kams. Sovietų okupacinės ka
riuomenės vadovybė pareika
lavo atstatyti kai kuriuos mi- 
nisterius, suėmė daug smul
kiųjų sav. partijos narių.

Rumunijoje anksčiau pra
sidėję opozicijos žmonių 
areštai paskutiniu metu ei
na visame krašte. Suėmimus 
padeda vykdyti rusų kariuo
menė.

Čekoslovakija iki šiol buvo 
kraštas, kur komunistų, so
cialistų ir demokratų (kata
likų ir protestantų) partijos 
bendradarbiavo valdžioje.

Betgi demokratų partija 
komunistams atrodo didelė 
konkurentė. Todėl jie pradė
jo kurstyti nesantaiką tarp 
katalikų (daugumoje slova
kų) ir protestantų. Bet tas 
jiems nepavyko.

Pakardami slovakų vadą 
Msgr. Tiso, komunistai tikė
josi išprovokuoti katalikus 
ir paskui jau atsiskaityti. 
Bet ir šį kartą katalikai ne
pasidavė, nors ir visaip sten
gėsi išgelbėti Tiso gyvybę.

Kadangi niekaip nesiseka 
sukiršinti demokratų parti
ją, tai dabar čekų raudonieji 
paleido naują propagandą — 
apsivalyti nuo Tiso šalinin
kų. Tokį bendrą apkaltinimą 
lengva bet kam prisegti. Dėl 
to krašte prasidėjo suėmi
mai. Tokiomis priemonėmis 
komunistai nori likviduoti 
čekoslovakų demokratiją.

Amerikos Zonoje 
Bado Pavojus

Frankfurt.—Nežiūrint pa
stovaus įvežimo maisto iš 
Amerikos, dabartinė Ameri
kos zonos Vokietijoje maisto 
padėtis yra daug liūdnesnė 
nei pernai.

17 milijonų vokiečių ken
čia valgio trūkumą, daugu
mas jų žymiai nukrito svo
riu.

Rusai Neleidžia 
CARE Atstovo

Vengrijos vyriausybė jau 
seniai susitarė su Amerikos 
CARE organizacija teikti 
Vengrijos gyventojams pa
galbą. Bet okupacinė rusų 
valdžia neduoda leidimo at
važiuoti CARE atstovui G. 
S. Kovach.

Leidimas pirmą kartą pa
prašytas vasario mėn. pra
džioje, vėliau dar pakartotas.

liai. Iš ryto priėmė spaudos 
atstovus, su kuriais turėjo į- 
vairų, gyvą pasikalbėjimą.

Tarp kitų dalykų Truman 
pasisakė šiais klausimais:

1. Jis nemato jokio reika
lo atšaukti ambasadoriaus 
Myron C. Taylor, jo atstovo 
prie Vatikano.

2. Jis mėgins gauti Kon
greso pritarimą visuotinei 
karo prievolei įvesti.

3. Jis laikosi nuomonės, 
kad kainos turi būti mažina
mos.

4. Prezidentas jaučiasi la
bai gerai ir yra geroje svei
katoje.

5. Amerikos valstybinė 
santvarka yra didžiausia pa
saulyje, nors ji iš šalies pre
zidento padaranti tikrą ver-

____________
Palestinai Tirti 

Komisija
Jungtinių Tautų politinis 

komitetas, po ilgų ginčų, nu
tarė sudaryti Palestinai Tirti 
Komisiją iš 11 narių.

Komisijon išrinkta Aus
tralija, Kanada, Čekoslovaki
ja, Gvatemala, Indija, Ira
nas, Olandija, Peru, Švedija, 
Uragvajus ir Jugoslavija.

statydino ir visas minįsterių 
kabinetas, kurį sudarė krikš
čionių demokratų, socialistų 
ir komunistų partijų vadai.

Vyriausybėje kilo nesuta
rimas po to, kai de Gasperi 
norėjo įtraukti jon daugiau 
žmonių iš dešiniųjų partijų. 
To reikalavo jo partija 
(krikščionys demokratai), 
bet tam griežtai pasipriešino 
socialistai, kurie labai arti 
laikosi komunistų.

Visoje šalyje yra didelė 
baimė dėl nuolat kylančių 
kainų, dėl krintančios pinigo 
vertės. Gresia didelis ūkio 
suirimas, finansinė netvarka.

Valstybės prezidentas En
rico de Nicola naujai vyriau
sybei sudaryti pakviestė vėl 
de Gasperi, kuriam vyriausy
bės priešaky teko būti jau 
nuo 1945 metų galo.

De Gasperi savo kalboje 
per radiją nurodė didelius 
pavojus šalies ekonominiam 
saugumui. Jis priminė, kad 
čia daug reiškia gyventojų 
pasitikėjimas savimi ir savo 
valstybe.

Italijos pinigo—liros—ver
tė yra baisiai kritusi, šiandie 
už dolerį juodoje prekyvietė
je duodama nuo 770 iki 802 
lirų.

Čekoslovakijoj, Sudetų sri
tyje, karui užsibaigus buvo 
3,600,000 vokiečių. Šių metų 
vasario 1 d. buvo likę tik apie 
229,000 vokiečių. Visi kiti bu
vo išvaryti Vokietijon.

Į Sudetų sritį dabar įvež
ta du milijonai čekų, gyvenu
sių kitose srityse. Ryšium su 
tokio didelio gyventojų skai
čiaus perkraustymu, Čekos
lovakijoje kas ketvirta šeima 
kėlėsi gyventi į naują vietą.

Britai Įsileidžia 
Tremtinius

Krašto pramonei atstatyti, 
Anglijai trūksta darbo ran
kų. Nieko nelaukdami, britai 
kviečia pas save tremtinius, 
kuriuos aprūpins darbu ir pa
stoge. Anglų zonos tremti
niai noriai rašosi ir iki šiol į 
Angliją tarp kitų jau yra at
vykę 500 lietuvių. Jų skaičius 
kas mėnuo didės.

Už metų anglai žada trem
tiniams suteikti Anglijos pi
lietybę.

Tito Ausys Uždaros

sšr .v.f..‘ jS*—r .

Moterų Amžius 
Daug Ilgesnis

Surinktomis žiniomis, 
Amerikos moterų amžius yra 
ilgesnis nei vyrų. Vidutiniš
kai moteris išgyvena iki 69 
metų, o vyras—iki 64 metų. 
Iš viso Amerikos gyventojo 
amžius yra 66 metai.

Ieško Mokytoja
New Yorko valstijos švie

timo vadovybė yra susirūpi
nusi mokytojų trūkumu. Da
bar mėginama atitraukti stu
dentus iš mechanikos, namų 
statybos ir kitų -darbo sri
čių.

“KAR| LAIMĖJO VIENI RUSAI”
Gegužės 7 d. suėjo dveji 

metai, kai nugalėta Vokieti
ja ir Europoje baigėsi karo 
veikimai.

Rusų karo ministeris Bul- 
gaminas, minėdamas tas su
kaktuves, pareiškė, kad “ko
vingos sovietų karinės pajė
gos galutinai sutriuškino fa
šistinę Vokietiją ir‘garbingai 
užbaigė patriotinį karą.”

Įsakydamas svarbesniuose 
miestuose tą laimėjimą pa
gerbti 30-čia artilerijos sal
vių, ministeris nė vienu žo
džiu niekur neužsiminė apie 
sąjungininkus. Vadinasi, Vo
kietiją nugalėjo vieni rusai.

-' Tokia sovietų teisybė . . . ■

Bado Demonstracija 
Hamburge

Gegužės 9 d. Hamburge į- 
vyko didžiulė demonstracija, 
kurioje dalyvavo apie 120,- 
000 vokiečių. Jie pareiškė no
rį atkreipti pasaulio dėmesį, 
kad žmogus, gaudamas 800 
kalorijų maisto dienai, negali 
gyventi.

Demonstrantai reikalavo 
iš valdžios griežtesnės mais
to kontrolės ir neleistų mili
jonui miesto žmonių badu 
mirti, kai spekuliantai laiko 
susikrovę gausias maisto at
sargas.

Balandžio 27 d. Jugoslavi
jos seimas svarstė penkerių 
metų planą (“tėvo ir mokyto
jo” Stalino pavyzdys). Už 
plano priėmimą balsavo ir 
opozicija.

Kai opozicijos atstovas D. 
Joganovič savo kalboje mėgi
no pasiūlyti prie plano kai 
kurias pataisas, diktatorius 
Tito atsistojęs išėjo, o paskui 
jį ir visas seimas. Liko tik 
seimo pirmininkas, vienas 
ministeris, pats Joganovič ir 
du jo pasekėjai.

6 MILIJONAI STUDENTŲ

Rutgers universiteto prezi
dento Partch apskaičiavimu, 
1950 metais Amerikos kole
gijose bus šeši milijonai stu
dentų.

'■•v V®
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VYTURIO GIESME

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams-negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

PASIGYRIMAS IR TIKROVE
Sovietų Ambasados Washingtone biuletenis (bal. 30) 

paskutiniame puslapy pirmoje vietoje skelbia žinias apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje, remdamasisi tariamu arkiv. 
Reinio pareiškimu.

“Romos Katalikų Bažnyčios būklė Sovietinėje Lietu
voje apibūdino arkiv. Reinys, Vilniaus Arkivyskupas, savo 
neseniai padarytame pareiškime. “Katalikų Bažnyčia nau
dojasi visiška laisve. Sovietinėje Lietuvoje”—jis pareiškė 
Tass’o korespondentui. “Vietiniai valdžios organai mums 
gelbsti atstatyti ir remontuoti vokiškų užpuolimų sugriau
tas bažnyčias ir tiekia statybinės medžiagos. Mūsų dvasi
ninkai aprūpinami visomis reikmenėmis.

“ ‘Šiuo metu yra dvi arkivyskupijos Lietuvoje’, toliau aiš
kina arkiv. Reinys, ‘būtent, Vilniaus ir Kauno. Katalikų 
Bažnyčios organizacija pasiliko nepakeista. Visos 711 baž
nyčių veikia su savo 1,332 kunigų štabu. Kauno Bažnytinė 
Seminarija, vadovaujama žymaus teologo Venckaus, kas
met išleidžia dešimtis jaunų katalikų kunigų. Tūkstančiai 
tikinčiųjų Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose bei mieste
liuose susirenka, kaip paprastai, rytinėms ir vakarinėms 
pamaldoms. Visos nustatytos šventės yra Bažnyčios mini
mos.”

Bet palyginkim teisu tuo, kas buvo prieš 1940 metais.
Prieš okupaciją, 1940 metais, Lietuvoje buvo 6 vysku

pijos (Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Panevėžio 
ir Telšių) ir Klaipėdos Prelatūra. Veikė 4 dvas. kunigų se
minarijos (Vilniaus, Kauno, Telšių ir Vilkaviškio) su 850 
klierikų ir Teologijos-Filosofijos Fakultetas Kauno Univer
sitete, bei visa eilė privačių katalikiškų gimnazija ir kitų 
mokyklų. Veikė Katalikų Mokslo Akademija, buvo kuria
mas Katalikiškas Universitetas, leidžiama eilė religinių 
žurnalų ir laikraščių, daugybė knygų. Lietuva turėjo 3 ar
kivyskupus ir 7 vyskupus (kurių vienas ėjo vyskupo kariuo
menei pareigas). Veikė visa eilė vyrų ir moterų vienuolynų, 
brolijų ir kongregacijų. Buvo 800 parapijų, apie 900 bažny
čių bei koplyčių, virš 1,600 kunigų.

Dabar? ...
“Yra dvi arkivyskupijos ... 711 bažnyčių ... 1,332 ku

nigų ... Kauno Seminarija.”

Man pakanka arimų grumstelio, 
Rasos lašo, žvaigždėto dangaus, 
Suprantu aš kelius Visagalio, 
Tik ne tavo, žmogau.
Nuo mirties kaip nuo žaibo tu bėgi, 
O širdy baisią mirtį neši, 
Ne į žiedą, į tirpstantį sniegą 
Tavo, vargšo, širdis panaši.
Panaši ji į stiklą, kurs dūžta,
Ir į dulkę audros sūkury,
Ir į miegančią snaigę kad bustų, 
Kai pažadins aušrine skaidri.
Man pakanka arimų grumstelio, 
Lietaus lašo ir aukšto dangaus, 
Suprantu aš kelius Visagalio, 
Tik ne tavo—žmogaus.

Bernardas Brazdžionis.

PASIKALBĖJIMAS SU VYSKUPU BŪČIŲ

kis tremtyje. Vyskupai Borisevičius, Matulionis ir Rama
nauskas ištremti Sibiran. Vysk. Borisevičius nuteistas mir
ties bausme, bet ar ji įvykdyta, žinių neturime. Tad bolševi
kų pavergtoj Lietuvoj šiandien išlikę tik trys vyskupai.

Iš keturių dvasinių kunigų seminarijų šiandien beliko 
tik viena—Kaune, kurios rektorium yra kanauninkas Venc
kus. Klierikų skaičius yra visiškai sumažintas: Sov. Lietu
vos Ministrų Taryba nustatė ribotą skaičių— nedaugiau 150 
klierikų trijų milijonų tautai. NKVD juos nuolat terorizuo
ja, pav., 1946 metų rudenį buvo išsikvietusi visus paskuti
niojo kurso klierikus, ir reikalavo pasirašyti pasižadėjimus 
—tiekti “žinias” NKVD įstaigoms, kitaip tariant, reikalavo 
būti NKVD agentais. Nei vienas klierikas nepasirašė, nors 
buvo mušami ir kankinami. Buvęs tos seminarijos vicerek- 
torius, kan. Rauda, buvo suimtas, nuteistas 8 metams ir iš
vežtas į Sibirą tik už tai, kad nesutiko tarnaut NKVD.

Uždarytas Teologijos-Filosofijos fakultetas. Uždary
tos 3 kunigų seminarijos. Tikėjimo dėstymas mokyklose pa
naikintas. Kapelionai pašalinti ne tik iš mokyklų, bet ir iš 

- ligoninių, kalėjmų ir kariuomenės. Išmesti kryžiai iš mo
kyklų, ligoninių. Neleidžiama leisti ne tik ne vieno tikybi
nio žurnalo ar laikraštėlio, bet uždrausta spausdinti net ir 
maldaknyges. Uždraustos bet kokios tikybinės organizaci
jos. Nėra nei vieno bažnytinio choro, išskiriant tik Kauno 
klierikų chorą. Iš viso, maskoliai bijo giesmių ir dainų: tė
ra tik Filharmonijos ir universitetų chorai. “Dainų kraštui” 
nebereikia dainų, nes jos gaivina lietuvių dvasią ir guodžia 
juos kančiuose!

1941 metais maskoliai nužudė 20 kunigų ir ištrėmė per 
60. Apie 20-kunigų buvo nužudyta 1944 metais, Lietuvą ’iš
laisvinant’. 1946 m. maskoliai nužudė 25 kunigus ir ištrėmė 
40. 1945 metais ištrėmė apie 30. Apie 200 kunigų buvo vo
kiečių išvežti. Apie 150 kunigų slapstosi Lietuvoje.

Kunigų persekiojimo banga daug jų nušluoja į Sibirą 
ir kalėjimus. Suminėsim keletą suimtųjų kunigų: kan. Fa
bijonas Kemėžis; Vilijampolės klebonas kun. Dagilis; kuni
gai Šauklys, S.M. ir Bieliūnas, S.J. (kaltinamas už katali
kiško jaunimo “Ateitininkai” organizavimą ir nubaustas 8 
metams kalėjime). Prisikėlimo bažnyčios Kaune vikaras 
kun. Fabijanskas, prelatas Labukas, prelatas Pūkys, kan. 
Rauda (už atsisakymą tiekti žinias NKVD nuteistas 8 me
tams sunkių darbų kalėjimo), ir daugybė kitų, amerikie
čiams mažiau pažįstamų.

Veik visi vienuolynai išvaryti iš namų—beliko tik Se
serys Kazimierietės Pažaisly ir Pranciškonai Kretingoje.

Iš parapijų atimta žemė—tik kai kur laikinai dar valdo 
po 5 hektarus daržų. Kunigai apdėti nepakeliamai aukštų 
asmeninių mokesčių, nors jokio atlyginimo negauna.

Bažnyčios apkrautos nepakeliamais mokesčiai, pav., 
Panevėžio katedra turi mokėti 40,000 rublių į metus, už 
Kauno katedrą—46,000 rb. ir pan. šįmet miręs Kauno vys
kupijos valdytojas, a.a. prelatas Jokubauskas, turėjo asme
niškai mokėti po 24,000 rublių į metus.

Vyskupams neleidžiama siuntinėti ganytojiškus laiš
kus. To nepaisant, keli ganytojiški raštai buvo paskelbti. 
Vyskupas Teofilius Matulionis buvo suimtas ir išvežtas 
kaip tik už išleidimą rašto, įspėjančio jaunuomenę prieš 
Komsomolo klastą. Kai kuriose bažnyčiose sekmadieniais 
vyksta “tikybinės konferencijos” tikėjimo tiesoms dėstyti

Apie A.A. arkiv. Matulevi
čiaus paskelbimą šventuo
ju. — TT. Marijonų kongre

gaciją ir k.
Visais laikais ir visoms 

tautoms reikia turėti žmo
nių autoritetų, kurių žodis ir 
nuomonė būtų su pagarba iš
klausoma ir priimama. Ačiū 
Dievui, tokių asmenų, visa 
galva ar net ūgiu prašokusių 
kitus, lietuvių tauta turi ir 
dabar. Neilgai man reikėjo 
sukti galvą ir dairytis norint 
gauti atsakymą į kai kuriuos 
rūpimus klausimus. Vieną 
dieną atsidūriau pas T.T. Ma
rijonų dabartinį generolą J. 
E. vysk. Bučį, Romoje. Apie 
ką kalbėjau su šiuo garbingu 
Bažnyčios ir mūsų tautos vy
ru?

— Jūsų Ekscelencija, krei
piausi į vysk. Bučį, šiais me
tais laisvoji lietuvių tautos 
spauda daug rašo apie a.a. 
arkiv. Matulevičių. Dažnai 
keliamas klausimas dėl jo 
kanonizacijos — paskelbimo 
šventuoju.

1. Kokioje, iš tikrųjų, būk
lėje yra a.a. arkiv. Matulevi
čiaus šventuoju paskelbimo 
byla?

— A. a. arkiv. Matulevi
čiaus šventuoju paskelbimo 
byla dar tebėra nepradėta,— 
atsakė Jo Ekscelencija.

2. Kodėl ir kilo jo kandida
tūra į šventuosius?

— Jo kandidatūra dar nė
ra iškelta. Kandidatūra lai
koma iškelta tada, kada Šv. 
Apeigų kongregacija nutaria 
pradėti šventuoju paskelbi
mo bylą. To dar nepadaryta. 
Į Šv. Apeigų kongregaciją 
tuo reikalu gali kreiptis kiek
vienas, kas tuo suinteresuo
tas: tautos, vienuolijos na
riai, šiaip žmonės ir šiaip mi- 
rusiojo garbintojai.

3. Kodėl Lietuva turi ma
žai kanoniškai paskelbtųjų 
šventųjų?

— Šį klausimą, — atsakė 
J. Ekscelencija, — reikia sta
tyti Dievui.

4. Iš viso, norėtumėme ži
noti, kokį vaidmenį šventuo
ju paskelbime turi: a) Die
vas; b. Bažnyčia ir c. Žmo
nės?

— Koks Dievo vaidmuo, — 
klausiate. Pirma, Dievas 
žmogų sutvėrė. Antra, davė 
ypatingų malonių, kad to 
žmogaus nuopelnai pasidarė 
nepaprasti.

Negalima paskelbti šven
tuoju, jei neįvyksta stebuklų,

ar-

ne-

jau mirus beatifikuojamam 
asmeniui. O stebuklus tegali 
padaryti Dievas.

Bažnyčios vaidmuo yra 
šis:

Pirmas daiktas, ištirti to 
žmogaus gyvenimą. Ypatin
gai nepaprastą jo dorybių 
aukštį, vadinama herojišku 
(didvyriškuoju).

Antras daiktas, ištirti, ar 
tikrai yra įvykę stebuklų, 
tam žmogui gyvenant ir ypač 
jam mirus, jo užtarimui.

Trečias daiktas, apsisau
goti nuo klaidų ir apgaulės, 
kurių dažnai griebiasi žmo
nės, beatifikavimu suintere
suoti, arba tie, kurie vis vien 
kokiais tikslais eina vesti 
agitaciją už beatifikaciją 
ba kanonizaciją.

Kaip žmonių vaidmuo.
1. Visi, kurie pažinojo

paprastos dorybės asmenį, 
matė jojo pasišventimo arba 
didvyriškumo veiksmus, pri
valėtų juos užrašyti, saugo
damiesi klaidos, išpūtimo ir 
kitokių nuklydimų nuo tie
sos.

2. Bažnyčios vyriausybės 
klausiami tū^tų sakyti vien 
tiktai tiesą. Priesaika yra 
būtinai reikalinga.

3. Saugoti, kad nepražūtų 
dokumentai, iš kurių galima 
matyti beatifikuojamojo as
mens tiek nuopelnai, tiek 
nuodėmės; jo padarytoji nau
da ir klaidos, kurių jis neiš
sisaugojo; jo veikalai, jo laiš
kai ir visa kas liečia jojo as
menį, neišskiriant nė rūbų nė 
jo vartotų daiktų.

5. Ekscelencija, koks gali 
būti atsakymas į kai kieno 
daromus priekaištus: prade
dama propaganda varyti, 
girti kuris mirusis ir galų ga
le gaunamas šventasis?

— Laimės šalyse kiekvie
nas gali propagandą varyti 
už ką jis nori. Gali girti savo 
daromus papirosus, savo iš
rastus vaistus; savo gerbia
muosius asmenis. Bet ta pro
paganda sudaro tiktai vieną 
uždavinį viršaus Bažnyčiai 
ištirti, kiek ta propaganda 
melo paskleidžia. Šitam rei
kalui yra skiriama visa rašti
nė, lotyniškai vadinama de
fensor fidei, su keletu ar ke
liolika darbuotojų. O tą pro
pagandos šalininkai jau se
nai yra praminę nelabai gra
žiu vardu—advocatus diaboli 
(velnio advokatu).

6. O ką mes, lietuviai, tu
rėtume iš savo pusės daryti,

ir daug moksleivių jas lanko. Ligi šiol maskoliai nepalaužė 
studijuojančio jaunimo religinės dvasios—pav. pernai ir 
šiemet moksleiviai ir studentai atsisakė eiti gavėnioj ir ad
vente į šokius, nors buvo verčiami.

Maskoliškoji policija akylai stebi ir surašinėja bažny
čių lankytojus ir įspėja valdininkus bei “valstybės tarnau
tojus” (visos krautuvės yra valstybinės, kaip ir pieninės, 
valstybiniai ūkiai ir t.t.) nelankyti bažnyčių arba ...

Vienam gimnazijos direktoriui užklausus raštu Švie
timo Ministeriją ar jis gali lankyti bažnyčią, buvo atsakyta: 
kaip asmuo gali, kaip pareigūnas—ne.

1947 m. pradžioje okupantai pradėjo vykdyti savo grą- 
sinimą prieš bažnyčių lankytojus: prasidėjo masiniai atlei
dimai iš tarnybų ir areštai. Prieš tai, 1946 m. gale, spaudoje 
prasidėjo smarkus kunigų puolimas— dvasininkija buvo 
kaltinama palaikanti ryšius su “banditais” ir “lietuviškai- 
vokiškais nacionalistais,” bei skelbianti “nuodijanti” jau
nuomenę prieš naują bolševikišką “dorovę”.

Tokia yra tikrovė!

a.a. arkivysk. Matulevičiaus 
šventuoju paskelbimą pasku
binti?

— Atsakymas trumpas — 
tą viską, ką šiaip jau žmo
nės turi daryti, kaip aukš
čiau minėta: neslėpti ir ne
užmiršti jo nuopelnų, išveng
ti klaidų ir visokio išpūsto 
gyrimo arba peikimo. Prieš 
iškeliant dalyką oficialiuo
siuose Romos tyrinėjimo tri
bunoluose, tie Lietuvos vys
kupijų tribunolai, kurių sri
tyse a.a. arkiv. Matulevičių 
yra gyvenęs ir veikęs, t. y.: 
Vilkaviškio, Kauno ir Vil
niaus, turi padaryti rimtus 
ir nuodugnius tyrinėjimus 
pagal kanonus 1999-2135.

Ant galo bandžiau klausti 
Ekscelenciją apie stebuklus, 
kurie būtų įvykę a.a. arkiv. 
Matulevičiaus užtarimu. Jo 
Ekscelencija atsakė trumpai.

— Apie tokius stebuklus 
tegaliu pasakyti tik vyskupų 
ar Romos tribunolų klausia
mas. Jeigu dabar sakyčiau— 
būtų tai palaikyta nepadoria 
propaganda ir tai sutrukdytų 
dalyko eigą, — baigė Eksce
lencija.

Tolimesniame pasikalbėji
me Jo Ekscelenciją paklau
siau apie jo vadovaujamą Tė
vų Marijonų kongregaciją.

1. Kokio galingumo dabar 
yra T.T. Marijonų kongrega
cija?

a) Nariais? Ekscelencija 
atsakė: — Nežinau. Praneši
mus turiu tik iš Amerikos ir 
Lenkijos provincijų. Iš Lie
tuvos ir Latvijos nėra jokių 
žinių.

b. Įstaigomis? — Toks jau 
atsakymas. Provincijos yra 
keturios.

c) Užsimojimai? Ekscelen
cija į šį mano punktą pasakė:

— Užsimojimuose aš ne
matau galybės. Kas jau pa
daryta—tąsyk galybė!

2. Kurios tautos žmonių T. 
T. Marijonų kongregacijoje 
dabar yra daugiausia?

Jo Ekscelencija Būčys: — 
Priklauso Kuo to, kuriai tau
tai priskaityti Amerikoje gi
musius lietuvius. Jeigu juos 
laikyti lietuviais, tai marijo
nų yra daugiausia lietuvių. 
Bet jei juos laikyti Amerikos 
tautos žmonėmis, tai atsaky
mas darosi neaiškus dėl neži
nojimo, kiek Lietuvoje yra 
lietuvių marijonų.

Marijonų kongregacijoje 
šiandien yra žmonių iš kele- 
tos tautų, būtent: amerikie
čių, lietuvių, gudų, lenkų, lat
vių, rusų.

Kokios, Ekscelencija, esa
te nuomonės dėl Nepriklau
somos Lietuvos prisikėlimo?

— Noriu, kad prisikeltų ir 
žinau, kad tasai prisikėlimas 
priklausys nuo to, kiek jos 
dvasia sustiprės, kaip laimin
gai pergyvens politinę, proti
nę ir dorinę slogą, kurią at
nešė bolševizmas.

Kaip paskubinti tasai pri
sikėlimas?

Vyskupas atsakė: — Lie
tuvą stiprinti, ypatingai, kad 
jos ir visų jos vaikų protai 
kiek galima daugiaus išveng
tų tamsos ir klaidų, kad sie
los būtų stiprios, kad pado
rumas būtų aukštas ir pasto
vus.

Jūsų Ekscelencija, kokiu 
linkėjimu galėčiau perduoti 
Amerikos lietuvių laikraš
čiui “Amerikai”?

— Laikraščiui “Amerikai” 
linkiu kuodaugiausiai prenu
meratorių, o jos skaityto
jams visokio pasisekimo ir 
džiaugsmo, — baigė garbin
gasis Ganytojas.

Z. Stakauskas.

SKUBĖKIME PAGELBĖTI 
VARGSTANTIEMS!

12,000 vaikų, keli tūkstančiai negalinčių dirbti senelių 
ir paliegusių, 2,000 studentų tremtyje yra sudėję visas sa
vo viltis į Amerikos lietuvius. Kas juos supras, kas jų 
šauksmą išgirs, kas jiems pagalbos ranką išties, jei ne arti
miausieji?

Kas gi yra artimesni lietuviams tremtiniams Europo
je, jei ne jų sesers ir broliai lietuviai amerikiečiai ?

Visi, kurie atjaučia lietuvių tremtinių skurdą, baisų 
vargą ir nuolatinį pavojų bado, šalčio ir baimės, yra kvie
čiami visu pajėgumu stoti Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo Vajaus talkon. Dabar, šiandie atlikime kiekvie
nas savo artimo meilės pareigą. Duokime savo piniginę au
ką per savo vietinius BALF skyrius ar įstaigas, arba siųs- 
kime tiesiog BALF centrui.

Naujausios žinios iš BALF vajaus fronto yra džiugi
nančios. Yra vietų, kur Vajaus kvota jau užbaigta su kaupu. 
Tokie pirmieji miestai, kur veikia veiklūs BALF skyriai 
yra Providence, R. I. ir Great Neck, N. Y. Bet jie nenutrau
kė savo veiklos—pašalpos darbas tęsiamas ir toliau.

Maryland valstija visai arti savo kvotos užbaigos, kuri, 
tikimasi, bus atsiekta birželio 14 d., kai įvyks Baltimorėje 
vieša rinkliava.

Connecticut aukų sumos smarkiai paaugo gegužės pra
džioje. Gegužės 2 ir 3 d. New Britaine, o gegužės 3 d. Hart
forde įvyko viešos rinkliavos. Gegužės 17 d. milžiniška rink
liava bus Waterburyje.

Illinois valstijos viešas vajaus atidarymas įvyko gegu
žės 11 d. Chicagoje Dariaus-Girėno salėje. Pradžia labai į- 
spūdinga, tad ir vajaus pasisekimas užtikrintas.

Massachusetts valstijoje vajaus vedimas gerokai pasi
stūmėjo į priekį, ypač Worcesteryje, Brocktone, Norwoode, 
Cambridge.

New Jersey valst. daug gyvumo rodo naujai įsisteigęs 
BALF skyrius Lindene, kur gegužės 18 d. bus viešas BALF 
naudai parengimas. Newarko BALF skyriaus rengiama 
pramoga bus gegužės 31 d.

New Yorko valstijoje šiuo metu didžiausias judėjimas 
yra Rochestery, kur gegužės 2 d. susidarė specialus va
jaus komitetas. Rochestery lietuvių šalpos vajus bus ve
damas dvi savaites—nuo birželio 8 d. iki 22 d. Talkon į- 
traukti įžymūs lietuvių draugai kitataučiai. Neatsilieka ir 
Amsterdam su Schenectady, kur gegužės 30 d. bus rodomi 
Br. Motuzų-Beleckų paveikslai. New Yorko miesto komite
tas gegužės 30 ir 31 d. Maspethe, Klasčiaus parke ir salėje, 
turės savo dvi dideles pramogas.

Michigan valst. daugiausia sielojamasi Detroito ir 
Grand Rapids miestuose.

Pennsylvanijoje šiomis dienomis daugiausia judėjimo 
Pittsburghe, kur darbštus vajaus .komitetas galutinai susi
organizavo ir pradėjo darbą.

Liet. Informacijų Centras.

Aš mėgstu žemės laisvę, meile 
[padabintą

Iškeltą amžių saulės pranašų 
[žibintais!

O žeme, vyno taure! Kas tave 
[paguostų,

Jei meilė neliepsnotų ant 
[jaunystės skruostų?

Visuos šventuos keliuos, žemele 
[tu pilkoji,

Kiek ašarę, vargų ir prakaito 
nešioji!

Faustas Kirša.

Aukos plaukia
Čia pažymėsime dalį stambesnių aukų, kurias BALF 

centrui atsiuntė atskiri asmens ir draugijos:
J. E. vyskupas Francis P. Keough, Providence, R. I.— 

$1,000 dol.; Marijona Domeikienė, Rockford, Ill.—100 dol.; 
kun. Ignas Boreišis, Detroit, Mich.—100 dol. BALF 64 sk., 
Baltimore, Md.—6,000 dol.; šv. Juozapo lietuvių par., Scran
ton, Pa.—4,500 dol.; BALF 20 sk., Great Neck, N. Y.—$1,- 
320.48; Lietuvių Piliečių Klubas, Worcester, Mass.—500 
dol.; Luzerne ir Lackawanna apylinkių lietuvių parapijos 
(Pennsylvanijoj)—1,500 dol.; šv. Kazimiero lietuvių par., 
Worcester, Mass.—710 dol.; šv. Kazimiero lietuvių par.. 
Providence, R. I.—600 dol.; Lietuvai Remti Draugijos 1 sk., 
Worcester, Mass,—100 dol.; BALF 5 skyrius, Chicago, Ill. 
—270 dol. 10 c.; Lietuvių Katalikų Draugijų Sąryšys, Day
ton, Ohio—100 dol.; Šv. Roko lietuvių par., Brockton, Mass. 
—$273.30; BALF 118 sk., Sheboygan, Mich.—250 dol.; BA
LF 53 sk., Manchester, N. H.—184 dol.; Lietuvių Politinis 
Klubas, Kearny, N. J.—100 dol.; BALF 7 sk., Kearny, N. J. 
—$529.34.

Šv. Antano lietuvių par., Detroit, Mich.—$210.55.; Lie
tuvių organizacijų centras, Detroit, Mich.—100 dol.; BALF 
35 sk., Newark, N. J.—324 dol.; Šv. Kazimiero lietuvių par., 
E. Vandergrift—$183.50; BALF 97 skyr., Thompsonville. 
Conn.—400 dol.; BALF 96 sk., Westfied, Mass.—250 dol.; 
BALF 2 sk., Waterbury, Conn.—338 dol.; Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga, Waterbury, Conn.—$306.50; BALF 13 sk., Los 
Angeles, Cal.—$236.20; Aušros Vartų par., Chester, Pa.— 
120 dol.; Vytauto lietuvių pašalpos klubas, Chester, Pa.— 
100 dol.; Alliance of Catholic Women, Philadelphia—100 
dol.; Am. Legiono Gudyno posto moterų skyrius, Rochester, 
N. Y.—$108.55; BALF 103 sk. ir Gyvojo Rožančiaus Drau
gijos sk., Kenosha, Wise.—278 dol.; BALF 6 sk., Chicago, 
Ill.—100 dol.; Šv. Petro ir Povilo Draugija, Bayonne, N. J. 
—100 dol.; Lietuvių Amerikiečių Klubas, Bayonne—100 
dol.; Quigley kunigų seminarija, Chicago, Ill.—100 dol.

Šv. Pranciškaus par., Minersville, Pa.—277 dol.; BALF 
38 sk., Cleveland, Ohio—150 dol.; BALF 76 sk., Detroit, 
Mich.—600 dol.; BALF 86 sk., Paterson, N. J.-—618 dol.; 
Šv. Andriejaus lietuvių par., New Britain, Conn.—200 dol.; 
Lietuvai Remti Draugija, New Britain, Conn.—100 dol.; 
BALF 106 sk., Albany, N. Y.—175 dol.; BALF 57 sk., Chi
cago—$620.50; Šv. Antano lietuvių par., Omaha, Nebr.— 
$269.52; BALF 78 sk., Ansonia, Conn.—150 dol.; Lietuvių 
Katalikų Federacijos sk., Lawrence, Mass.—200 dol.

Philadelphijos lietuvių Vasario 16 minėjimo aukos— 
$2,131.16; BALF sk., Hartford, Conn.—700 dol.; BALF 39 
sk., Miami, Fla.—$237.33; Švč. Panelės P. M. Gimimo par., 
Chicago—$305.62; Šv. Petro ir Povilo par., Chicago—350 
dol. ir t.t.

Visi aukojusieji yra sektinas pavyzdys visiems lietu
vių tremtinių prieteliams. Visi asmens ir draugijos prašomi 
didžiojon talkon pagelbėti lietuviams tremtiniams. Siųski- 
me savo paramą, tuojau, šiandie.
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA 
105 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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13. Partizanai be ginklo

Šių partizanų skaičius yra 
labai didelis. Kiekvienas tau
rus lietuvis yra tapęs tokiu 
kovotoju. Jų yra dvi rūšys: 
organizuoti ir spontaniški. 
Spontaniškieji kovotojai yra 
tie, kurie visomis pajėgomis 
stengiasi priešintis komunis
tiniam režimui, sabotuoja 
paruošas, noriai padeda 
ginkluotiems partizanams 
maistu ir susisiekimo prie
monėmis, tačiau jie negali 
būti organizuoti dėl tam tik
rų gyvenimo sąlygų.

Organizuotieji be ginklo 
partizanai grupuojasi į dau
gelį slaptų organizacijų. Jų 
veikla yra labiausiai decen
tralizuota. Kiekviena organi
zacija yra išplėtusi savo 
tinklą visoje Lietuvoje. To
kia decentralizacija yra rei
kalinga, kad sunkiau galėtų 
išaiškinti NKVD tų organi
zacijų darbą. Vienos politi
nės programos organizacija 
turi skirtingus darbo ir or
ganizacinius metodus. Be to, 
gerai pažįsta savo partizani
nes celiules, taip, kad į jas 
negali įsiskverbti nepagei
daujamas elementas. Šių or
ganizacijų nariai gyvena 
miestuose ir kaimuose. Jie 
veda aršią kovą prieš komu
nistus labai slaptai mokyklo
se, universitetuose, įstaigose, 
įmonėse ir fabrikuose. Nega
lima sakyti, kad jie būtų vi
sai neginkluoti, jie nešioja 
lengvus ginklus ir pavarto
ja tik tuo atveju, kad gresia 
gyvybei pavojus. Jų uždavi
nys pateikti žinias ginkluo
tiesiems partizanams. Šios 
organizacijos pačios spausdi
na slaptus laikraščius ir juos 
platina visame krašte, palai
ko lietuviškai—tautišką są
monę, informuoja tautą apie 
vidaus ir užsienio įvykius, iš
kelia viešumon bolševikų da
romus baisius nusikaltimus 
Lietuvoje.

14. Komunistų spauda apie 
partizanus

Ypatingai smarkią akciją 
išvystė komunistų spauda 
prieš partizanų veiklą 1946, 
metais. Komunistai, neįveik
dami partizanų ir nesitver
dami apmaudu, biauriausiais 
žodžiais kolioja Lietuvos 
laisvės gynėjus. Juos vadina 
žmogžudžiais, banditais, vo
kiškais bernais, buržuazinės 
santvarkos atkūrėjais, ši 
spauda nori pačius komunis
tus įtikinti, kad toki partiza
nai yra, nors nei patys ko
munistai, nei tie rašytojai 
tam netiki. Lietuvių tautos 
ausų tie plūdimai nepasiekia, 
nes komunistinių laikraščių 
lietuviai beveik neskaito. Tą 
pripažįsta ir patys laikraš
čiai, nusiskųsdami, kad sėdi 
dideliame piniginiame bank
rote dėl skaitytojų stokos.

Tačiau šią biaurojimosi 
giesmę komunistai gieda kas 
dieną visuose savo laikraš
čiuose. Kaip sunku komunis
tams kovoti prieš patrijotinį 
lietuvių pasipriešinimą, gali
ma matyti ir iš šių trumpų 
komunistinės spaudos ištrau
kų.

“Komjaunimo Tiesa” rašo: 
“Lietuvos respublikoje socia
listinė statyba vyksta žiau
rios klasinės kovos sąlygo
mis. Lietuvoje buožiniai na
cionalistiniai gaivalai neria
si iš kailio, stengdamiesi 
stabdyti tarybų valdžios pra
dedamų žygių vykdymą, 
skleisdami gyventojų tarpe 
provokacinius gandus, kurs
tydami neapykantą ir nepa
sitikėjimą lietuvių, rusų, bal
tarusių, žydų, lenkų ir kitų 
tautybių tarpe.”

“Trakiečių Šūkis” taip pat 
ne mažesnę koliojimųsi graž
bylystę parodo: “darbas vyk
sta aršios klasinės kovos ap
linkybėse. Sutramdyti dvari
ninkai, buožės, fabrikantai, 
iš pasalų kelia savo galva ir 
sabotažu, gandais arba daly
vaudami banditų gaujų liku
čiuose, nekaltų tarybinių pi
liečių užpuldinėjimais bei žu
dymais bando sudrumsti šau
nų atstatomąjį ir kūrybinį 
darbą. Maskuodamiesi “ne
priklausomybės” kauke, jie 
nori atkurti buržuazinę san
tvarką.”

Lietuviai iš tokio komunis
tų įtūžimo ir šlykštaus kolio- 
jimosi tik juokiasi ir dar la
biau vysto savo veiklą už 
Lietuvos laisvę ir visišką 
Nepriklausomybę.

Ne tik komunistinė spauda 
šiandieną yra taip despera
tiška, kad negali sulaikyti 
laisvės kovų judėjimo dėl 
gimtojo krašto, bet taip pat 
ir komunistinės organizaci
jos nuleido iš. nusiminimo ir 
baimės rankas. Vienintelė 
komunistams parama ir nu
siraminimas tėra tik gausios 
enkavedistų bandos ir rau
donoji armija.

Štai ką rašo komunistų 
partijos organas “Tiesa”: 
“Vietoje organizavimo negai
lestingos kovos su buržuazi
niais nacionalistais ir jų 
ginkluotomis gaujomis, vie
toje aktyvaus darbo jaunimo 
auklėjimo srityje, pas kai ku
riuos komjaunimo apkomo 
darbuotojus pastebimas pa
syvumas ir nusiminimas.”

Čia reikia pastebėti, kad 
komunistai visus savo nepa
sisekimus bei pyktį suverčia 
tariamiems buožėms, nacio
nalistams, banditams, ku
riuos, jei Lietuvoje ir buvo 
vienas kitas,—senai jie pas
taruosius sutvarkė. Be to, 
tenka priminti, kad partiza
nų gretas sudaro kaip tik ne
turtingieji ir vidutiniokai

15. Partizanų veiklos ir ben
drai lietuvių pasipriešinimo 
klausimas komunistų parti

jos plenumo posėdyje.
1946 m. lapkričio mėn. 22- 

24 d. įvykusiame komunistų 
partijos plenumo posėdyje 
svarbiausią programos vietą 
užėmė svarstymas Lietuvos 
partizanų veiklos ir būdų, 
kaip būtų galima tą judėjimą 
sutriuškinti. Pranešėjas pra
džioje pasigyrė, kad yra lik
viduota “dvarininkų klasė, 
žymiai pakirsti ekonominiai 
buožijos ir katalikų dvasinin
kų pagrindai, kad iš dvasi
ninkų buožių, bažnyčių ir vie
nuolynų paimta daugiau vie
no milijono hektarų žemės.” 
Tačiau krašto vidaus politi
nė padėtis esanti kritiškoje 
padėtyje: griežtas priešini
masis, aktyvi ginkluota kova 
prieš tarybų valdžią. Kalbė
tojas ypač pabrėžė: “. . . po
litinei padėčiai mūsų respub
likoje būdinga aštri klasių 
kova. Valstybiniams orga
nams sukurti ir sustiprinti, 
žemės įstatymui vykdyti į- 
niršusiai .priešinasi buožės, 
katalikų dvasininkai, išsilikę 
fašizmo samdiniai, kurie sto
ja prieš tarybų valdžią su 
buržuazinio nacionalizmo vė
liava. Banditiniu teroru prieš 
tarybinį ir partinį aktyvą, 
prieš priešakinę inteligenti
ją ...”

Tų klausimų svarstyme 
pasisakyta, kad komunistų 
organizacijos, spręsdamos 
pogrindžio veikimo ir parti
zanų likvidavimo dalykus, 
padariusios stambių klaidų. 
Reikėję prieš minėtus prie
šus kovos frontas jungti su 
klasių kova, neatitrūkus nuo 
puolimo prieš miestų elemen
tus, kapitalistusnr buožiją. Į 
šios kovos priešakį reikėję 
iškišti pačius lietuvius, o ne 
kitų tautybių asmenis. Ener
gingiau reikią likviduoti 
ginkluotosios lietuvių pajė
gos. Taip pat nereikią per
vertinti priešo jėgos, kaip 
kad buvę iki šio laiko. Nema
žesnės esąs svarbos dalykas 
nuodugniai išvalyti nuo prie
šų valstybinį, ūkinį ir koope- 
racinį tarnautojų aparatą.

16. Partizanų Bylos
Partizanų bylų labai pa

gausėjo 1946 metais. Parti
zanus teisia kariuomenės ka
ro tribunolas. Šis tribunolas 
randasi Vilniuje, jo skyrius 
yra Kaune. Teismai' vyksta 
visoje Lietuvoje, nes minėtas 
karo tribunolas daro išva
žiuojamas sesijas. Didesnėje 
partizanų bylų dalyje teisė 
karo tribunolo pirmininkas 
pulkininkas Stasiulis, proku
roras buvo Galinaitis. Kitų 
bylų sprendimas vyko pirmi

ninkaujant kapitonui Bugie
niui. Minėti “draugai” yra 
tikriausia rusai, priėmę lietu
viškas pavardes, nes Lietu
voje anksčiau toki asmenys 
buvo negirdėti.

Šis komunistinis kariuo
menės tribunolas vadina tei
siamuosius partizanus gink
luotais banditais, kurie esą 
išvystę pražūtingą darbą 
prieš kompartiją, tarybų val
džią ir ištikimus valdžiai tar
nautojus ir piliečius. Kad tei
siamieji nėra joki banditai, 
bet garbingi Lietuvos kariai, 
jau ir iš to matyti, kad juos 
teisia kariuomenės karo tri
bunolas. Taigi esmėje ir pats 
komunistinis teismas pripa
žįsta juos esant kariais. Išva
doje, ne teisiamieji yra ban
ditai, bet karinis tribunolas 
yra banditų teisminis orga
nas—okupanto budelio ran
ka, žudanti Lietuvą.

1946 m. liepos mėn. 26 d. 
tribunolas nuteisė Skardupio 
kleboną kun. Hių 10 metų ka
lėti. Jį apkaltino buvus par
tizanų vadu, nors jokių tam 
įrodymų neturėjo. Tuo pat 
metu teismo laukė pulkinin
kas Butkevičius, kapitonas 
Taunys, Pupelis, Gavėnas, 
Pileckas, Miškinis, Grybaus
kas ir kiti. Apie šių visų to
limesnį likimą nieko nebuvo 
girdima, greičiausia juos be 
jokio teismo sušaudė.

Šiaulių apskr., Gruzdžių 
vals., 1946 m. lapkričio mėn. 
16 d. kariuomenės karo tri
bunolo pirm. kap. Rugienius, 
išvadinęs partizanus “negrįž
tamos praeities liekanomis, 
visuomenės atmatomis, nebe
sitikinčiai sulaukti kada nors 
palankių jiems laikų, stoju
siems į tamsų kruvino keršto 
kelią, susimetant į- ginkluo
tas gaujas”—po šių motyvų 
išnešė sprendimą: partizaną 
J. Glazauską ir K. Šnarą— 
sušaudyti. Glazauską Aleksą, 
jo seserį ir kitus nubausti į- 
vairiomis kalėjimą bausmė
mis, konfiskuojant visą jų 
turtą.

Nežiūrint į tai, kaip žiau
riomis priemonėmis: teis
mais, ištrėmimais, turto kon
fiskavimu, sušaudymu — te
rorizuoja komunistai parti
zanus, vistiek nepajėgia išsi
siūbavusio laisvės kovų judė
jimo sustabdyti, nes lietuvis 
laisvę daugiau brangina, ne
gu gyvybę.

Lietuva, buvusi laisva, nie
kada nebus pilka vergų ma
se. Lietuvos partizanai tikisi- 
kad pasaulio sąžinė pabus iš 
gilaus tylėjimo miego, pa
skelbs kovą despotiškam dik
tatoriui už teisingumo ir tei
sės principų laužymą ir pa
dės išsivaduoti lietuvių tau
tai iš baisios vergijos-. Kiek 
galėdami lietuvių tautos he
rojai priešinsis su ginklu 
rankoje prieš žiaurų okupan
tą, žudantį Lietuvą.

P. Bizaitis

ČIA MOKOSI MAŽUČIAI TREMTINIAI—Tremtinių stovyklos 
turi vaikučių darželius ir pradines mokyklas. Tiems mažiems 
vaikučiams reikia specialaus maisto, pieno, vitaminų, saldymy- 
nų, drabužėlių, batelių ir kitų daiktų. Daugelis tų vaikučių karo 
nuvarginti, serga džiova ir kitomis ligomis; jiems reikia priežiū
ros, vaistų, maisto, žaislų. Tėvų meilės nepakanka jų gyvybei ir 
sveikatai palaikyti. Jie laukia Amerikos lietuvių pagalbos.

MAŽUTĖLIŲ VARDU—GELBĖKITE!
Bendro Lietuvių Šalpos 

Fondo Našlaičių Komisija 
paskelbė vajų surinkti 50,- 
000 dolerių. Vajus prasidėjo 
balandžio 15 d. ir baigsis ge
gužės 31 d.

Našlaičių komisija, žino
ma kaip Lietuvių Našlaičių 
Fondas, ligi šiol rūpinosi vien 
našlaičiais. Amerikon pagel
bėjo atvažiuoti 26 našlai
čiams. Dar laukiama virš 40 
našlaičių. Atvykusius našlai
čius Fondas globoja ir rūpi
nasi jų buitimi.

Lietuvių našlaičių visiškai 
be tėvų yra nedaug ir jais 
daugiau rūpinasi Amerikie
čių įstaigos. Bet yra šimtai 
našlaičių be tėvo arba be mo
tinos. Dauguma tėvų pabėgę 
su šeimomis turi daug vargo 
rasti vaikams ne tik drabu
žį ir maistą, bet ypač aprū
pinti tinkamu išauklėjimu, 
kad užaugę būtų naudingi 
visuomenei. Sunkumo sudaro 
išlaikyti juos sveikais.

Ką tik atvykęs Amerikon 
Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus atstovas kun. Dr. M. 
Ražaitis pranešė War Relief 
Services, kad D.P. stovyklose 
lietuvių tremtinių yra per 
70,000, o ne stovyklose esa
ma 10,000. Šių visų tarpe vai
kų nuo 1 ligi 14 metų am
žiaus yra apie 12,400.

Amerikos zonos pietų Ba
varijoje randasi daugiau 17,- 
000 lietuvių. Jų tarpe jau yra 
apie 500 džiovininkų, dau
giausia vaikų. Nežiūrint kaip 
Lietuvių Raudonasis Kry
žius nori juos gelbėti, bet blo
gos patalpos, menki drabu
žiai, prastas maistas ir trū
kumas vaistų, skina vieną po 
kito ligos. Gydytojų turi ge
rų ir pakankamai. Neturi 
vaistų, maisto ir drabužių. 
Tai tik vienoj zonoj!

L. Raudonasis Kryžius tu
ri apie 120 skyrių. Lietuviai 
gydytojai, slaugės ir sanita
rai gerai suorganizuoti. BA
LF spėjo kiek aprūpinti vais
tais ir maistu. Pirmoj eilėj

griebtasi gelbėti vaikus. Se
nieji save gali kiek nuo bado 
apginti. Bet kaip ir kur vai
kai susiras muisto, jei kiti 
neduos ?

Pirmiausia pasistengta su
organizuoti mokyklas. Jų da
bar yra apie 120. Jas lanko 
per 9,000 vaikų, kuriuos mo
ko 1,400 mokytojų. Progim
nazijų ir gimnazijų yra 27, 
su apie 2,000 mokinių. Viso
se mokyklose yra didžiausias 
trūkumas knygų, sąsiuvinių, 
paišelių ir sporto reikmenų.

Įvairios organizacijos, kaip 
skautų, sporto ir meno, norė
tų duoti progų vaikams nau
dingai ir sveikai laiką pra
leisti, bet visur ta pati kliū
tis sutinkama, visoks trūku
mas medžiagos. Amerikos 
Raudonasis Kryžius ir UNR- 
RA kiek gelbėjo, bet toli gra
žu visų reikalavimų negali 
patenkinti. Tremtiniai visada 
gauna tik likučius.

Tad kiek nors tas spragas 
užkišti, mūsų Našlaičių Fon
das nutarė'imtis globoti ne 
tik našlaičius, bet visus vai
kus. Ypatingai norime gelbė
ti paliegėliams vaikams ir 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučiams.

Aprūpinti 12,400 vaikų 
maistu, drabužiu, vaistais ir 
mokyklos reikmenimis reik
tų sukelti nemažiau milijono 
dolerių! Tai gali padaryti ki
ti, tik ne mes lietuviai.

Kad neįkyrėtume visuome- 
nenei bėdų pranešimais ir 
nuolatiniu kolektavimu, mes 
prašome minimumo, ko gali
me tikėtis iš geraširdžių lie
tuvių. 50,000 dolerių nupirks 
vaistų, riebalų ir šiltesnių 
drabužių, kurių paprastai ne
gauni vajaus metu.

Našlaičių Fondas nesiten
kina tik Lietuvių aukomis. 
Jis ieško paramos iš kitatau
čių. Tiek gyvu žodžiu, tiek 
spauda kreipsis į geros va
lios žmones išgelbėti priau
gančią kartą ir paruošti ją 
nepriklausomai Lietuvai. Jei

reikės, pratęsime vajų, kol 
turėsime užtektinai pinigų 
bent minimaliai vaikams gel
bėti.

Kviečiame visus BALF 
skyrius gegužės mėnesį au
kas rinkti ir skirti Našlaičių 
Fondui. Našlaičių vajuj gau
tieji pinigai yra įskaitomi 
BALF vajaus sąskaitoje. 
Kur nėra skyrių, šaukiamės 
į visus mažutėlių vardu—gel
bėkite !

Visos draugijos, ypač mo
terų ir jaunimo draugijos, šio 
vajaus metu tesistengia nors 
kiek iš savo iždų paaukoti 
arba parinkti aukų. šv. Sos
tas kreipėsi į visus, raginda
mas gelbėti karo nukentėju- 
siems mažutėliams. Lietuvos 
Vyskupai tremtyje neseniai 
atsišaukė į mus amerikiečius 
ypatingai remti šeimas su 
vaikais. Pareiga yra aiški: 
pirma remti mažus, o tik po 
jų suaugusius.

Našlaičiams čekius rašyki
te United Lithuanian Relief 
Fund vardu pranešant, kad 
pinigai skiriami našlaičiams 
bei vaikučiams. Aukas siųs
kite BALF raštinėn: 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Nekaltųjų karo aukų var« 
du, mūsų visų giminių mažu
tėlių vardu—Gelbėkite!

Kun. Jonas Balkūnas,
Našlaičių Fondo

Iždininkas.

BRAZILIJOJ UŽDARO 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Brazilijos rinkimų vyriau
sias teismas gegužės 8 d. pa
skelbė komunistų partiją es
ant neteisėta. Vyriausybė 
tuojau ėmėsi žygio uždaryti 
visus partijos skyrius, klu
bus, laikraščius ir kitokias 
komunistų įstaigas.

Brazilijos komunistų par
tija skelbėsi turinti 140,000 
narių. Sausio mėnesy įvyku
siuose rinkimuose komunistų 
sąrašas surinko apie 800,000 
balsų.

Vyriausybė tuojau suspen
davo šešiems mėnesiams vi
sas darbininkų unijas, kurios 
turėjo ryšių su komunistais. 
Partijos vadovybė ruošiasi 
kreiptis į aukščiausią šalies 
teismą.

SOVIETŲ PRAVDA 
MINI SUKAKTĮ

Maskva. — Gegužės 5 d. 
komunistų partijos dienraš
tis “Pravda” minėjo 35 metų 
sukaktį. Ta proga laikraštis 
paskelbė Zoslavskio straips
nį, puolantį nekomunistinę 
spaudą.

Zaslavski nurodo, kad ko
munistų spauda esanti lais
viausia visame pasaulyje; 
bet jis nė žodeliu neprasita
ria, kad komunistų laikraš
čiai neįdeda į savo skiltis nė 
vieno laiško, kurs kritikuotų 
komunizmą ar jo padarinius.

Sv. Kazimieras
Rašo Stasys Yla

(Tęsinys)

Po pamokų karalaičiai išbėga į dvaro kiemą žaisti, 
o Kazimieras su knyga rankoje eina vienumos taku, 
čia pat vaikšto išdidžios povos, tvenkiniuos tyliai irsto- 
si gulbės, parke čiulba paukščiai, ir šventasis paskęsta 
gyvoj Dievo knygoj—gamtoj, šią sceną vaizduoja kita 
vaikų dailininkė Petrauskaitė-Tulienė.

Ryšys su Dievu—toks spalvingas mūsų šventojo 
bruožas, visiems pažįstamas iš įkvėptų maldos valandų 
ir kartu toks nepaprastas herojų gyvenime, ragino mū
sų dailininkus pavaizduoti drobėje ir gipse. Prisimenam 
skulptoriaus bareljefą—jaunuolį sudėtom rankom ir 
pakeltu veidu, žvelgiantį, rodos, per mūsų žemę kaž 
kur į berybes aukštumas. Jo galvos nepuošia karalai
čio karūna ir jo rankose nematyti lelijų, bet iš paties 
veido išskaitom, kad tai jis, mūsų Kazimieras.

Talentingasis Kasiulis vaizduoja šventąjį, kaip at
gailotoją, suklupusį bažnyčioj paprastame, bet nuo 
šviesų žėrinčiame apdare. Altoriuje Marijos statula, o 
toliau—vytis. Jis meldžia Mergelę už vyties kraštą gi
liausiam nusižeminime, kaip pats menkiausias iš men-

kųjų. O tačiau toks didingas jo pavidalas, toks žavin
tis, kad net saulė pro vitražą, rodos skuba pamatyti jį, 
net žvakės neplazda užburtos jo atodūsių, net amžinoji 
lempelė netenka savo žibėjimo prieš jo veido šviesą.

Kauno teatro dekoratorius Labuckas ima tą patį 
motyvą. Jis vaizduoja Dievo Motiną, prieš kurią pilies 
kambaryje klupo Šv. Kazimieras. Tokia panaši Ji j mū
sų žemės motinas, apdengusi galva nuometu . . . Kaž 
kur lekia baltasis raitelis, o šventasis tiesia rankas, 
lyg norėtų paimti iš Jos kūdikį ir atiduoti tautai, kuri 
savo veržlumo žygiuose dar nespėjo Jo pilnai pažinti.

Dail. Šimonis, kaip žinom, mėgsta pasakišką fantas
tiškumą ir šviesų žaismą. Bet vaizduodamas šv. Kazi
mierą pasidaro toks paprastas, tarsi nieko paprastesnio 
negali būti, kaip Vilniaus šventasis ir Vilniaus Aušros 
Vartų Dievo Motina. Ties Jos altorium, lyg ties savo 
motinos karalienės, nūn atėjęs jisai praleisti tylos va
landėlę ir be žodžių išskaityti širdies gėlą.

Kazimierą, kaip žmonių prietelį, lyg nedrįso lig šiol 
vaizduoti mūsų dailininkai. Tarsi šventajam netiktų 
nusileisti iki žmonių pilkumos. O šventuosiuose žmo
gaus meilė įsilieja į Dievo meilę. Būti su vargšais ir 
kenčiančiais, dalintis jų vargais, jiems padėti Kazimie
rui buvo taip artima, kaip ir klūpoti ties Marijos alto
riumi ir ilgėtis Dievo.

Skulptorius Marčiulionis bene pirmasis pasirenka te
ma—Kazimieras, kaip vargšų globėjas. Viename dide
liame savo bareljefe jis vaizduoja šventąjį, apsuptą ke- 
letos elgetų ir dalinantį jiems išmaldas. Jo mantija iš

siskleidusi ir, rodos, apglobiantį tuos vargšus žmones, 
o jo rankos tiesiasi ne tik su dovanom, bet ir kažkokiu 
balzamu, gydančiu pačias jų širdis.

Šia gydančią galią, kuri trykšta iš šventojo, specia
liai vaizduoja daŪ. Ratas-Rataiskis viename savo pieši
ny. Lietuviškoj troboj guli ligonė ir Kazimieras, atėjęs, 
tiesia jai ranką, lyg prikelti ją iš negalių pasiryžęs, 
lyg jai suraminimą teikia.

Portretistinio meno atstovus domino Kazimieras sa
vo žmogiškais bruožais. Žymusis rašytojas, Kauno Dai
lės Instituto Direktorius, V. K. Jonynas duoda spalvo
tą medžio raižinį, menantį kiek liaudies raižinius. Ma
jestotas ir paprastumas, gilus žvilgsnis ir miela veido 
šiluma trykšta iš šio darbo.

To paties Dailės Instituto Inspektorius Dilka—ta
pytojas vaizduoja Kazimierą jaunuolį, stovintį sosto sa
lės prieangyje, apsisiautusį mantija, viena ranka lai
kantį prie krūtinės lelijų puokštę, kita lyg rodantį pa
mestą po kojom karūną. Jo galva pakelta lyg himno 
giesmei aidint. Veidas stiprių vyriškų bruožų, stambi 
valingųjų nosis, padžiuvę skruostai. Visas šventojo pa
vidalas karališkai didingas, kaž kokioj rūmų perspek
tyvoj ir vyties silueto artumoj.

Tolimesni mūsų dailininkų darbai perkelia Kazimie
rą antžemiškos garbės plotmėn. Jauna gabi dail. Usins- 
kaitė vaizduoja Kazimierą, kaip išminties mokytoją. 
Soste, nepaprastu kruopštumu dailininkės išpuoštame, 
sėdi visoj kunigaikštiškoj didybėj šv. Kazimieras, vie
na ranka laikydamas atskleistą išminties knygą, antra

—pakelta lyg laiminti, lyg mokyti. Po sostu kaž kur 
gilumoj rusena, rodos, amžinoji ugnis. Pro sosto tar
pus, tolumoj, matyt Vilniaus bokštų miestas. Kazimie
ro galvą puošia originaliai supintas lelijų vainikas. Jo 
veidas nepaprastas—skaidrus, dvasingas, jėga ir iš
mintim paženklintas.

Senas meisteris ir profesorius Petras Kalpokas pa
sirenka sunkiai išsprendžiamą temą—Kazimieras Lie
tuvos Bažnyčios saugotojas. Senasis lietuvių riteris, 
priklaupęs prieš Kazimierą, sėdintį soste, tiesia ant 
rankos į jį bažnyčios modelį, šventasis globinčiu mostu 
laimina jį! Priekyje didelis atviras pilies langas, pro ku
rį matyt Lietuvos bažnytkaimis ir javais nusėti lietu- 
siški laukai.

Kazimierą, kaip tėvynės gynėją, pasirenka savo dar
bui istorinės tapybos meisteris Mackevičius. Panevėžio 
katedroj virš didžiojo altoriaus, dailininkas vaizduoja 
didingą Polocko apgynimo sceną—mūsų senuosius ka
rius, vaduojančius užpultą Lietuvos pilį, ir Kazimierą 
iš aukštybių laimintį šį žygį.

Gražesnio himno, kaip šis, kurį sukūrė mūsų daili
ninkai savo tautos globėjui, mes negalėjom net laukti. 
Su laiku, tikėkimės, jis vis gražės ir turtės—virs ištisu 
spalvingu jo gyvenimu, gimdančiu naujas tautos šven
tumo ir kūrybiškumo kibirkštis.

Ne be reikalo keletas iš čia paminėtų jaunųjų daili
ninkų tikėjosi per Kazimierinę dailę surasti naują reli
ginio Lietuvos meno žodį.

(Pabaiga)
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Antanas Dzikas, lietuvių 
radijo programos vedėjas, 
gegužės 9 dieną tik per plau
ką išvengė mirties. Mat ką 
tik išlipo iš automobilio, kai 
sunkvežimis susimušė, su
daužė jo mašiną, užkabino 
kitą ir su keleiviu nukrito per 
tiltą upelin. Du sužeisti. Nors 
gailisi netekęs automobilio, 
bet džiaugiasi išlikęs gyvas. 
Kad kiek, jau nebebūtum tu
rėję gyvųjų tarpe radijo ve
dėjo.

P.P. Songailai, 230 Moun
tain St., neseniai gavo žinią, 
kad jų tėveliai mirė Lietuvoj. 
Jie užprašė trejas mišias su 
egzekvijomis už jų sielas. 
Pamaldos buvo gegužės 10 
dieną. Artimieji dr kaimynai 
giliai užjaučia p.p. Sungailų 
šeimynos narius sužinojus 
liūdną žinią.

Pranas Pūkas ir šeimyna, 
žinomas lietuvis veikėjas, at
siuntė vyčiams savo sveiki
nimus ir linkėjimus vyčių 
seimo rengimo proga. Jis pri
dėjo ir savo auką, kad seimas 
gražiai pavyktų. Be to, priža
dėjo pats dalyvauti seime. 
Jei taip vyresnieji atjaustų 
jaunimą, tai mūsų jaunimas 
pakiltų. Garbė p.p. Pūkams.

Charles ir Genovaitė Ra- 
| manauskai, pirmieji atsiun

tė savo auką vyčių seimo 
rengimui. Padėka p.p. Rama
nauskams, kad jie taip nuo
širdžiai atjaučia lietuvišką 
jaunimą. Vyčiai tikisi su
laukti jų savo eilėse.

Antanas Kaniušis ir šei
ma parašė savo sveikinimus

vyčių seimui ir atsiuntė au
ką. Jei lietuviai parems sa
vuosius jaunuolius, tai mūsų 
jaunimas gražiai gyvuos.

Stanislovas ir ponia Žvi- 
gaičiai ypatingu būdu parė
mė vyčių seimo reikalus. 
Jiems vyčiai karštai dėkoja 
už jų gausią auką. Jaunimas 
nepamirš savo geradarių.

Ponai Reymondas ir Adela 
Schweickardt atvyko net iš 
Kentucky aplankyti tėvelių, 
p.p. Rimgailų, 318 Wharton 
St. Jie pasveikino Motinos 
Dienoj ir jų vedybiniame ju
biliejuje.

Vincentas ir Josephine 
Rimgaila, 318 Wharton St., 
gegužės 13 dieną minėjo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Artimieji, draugai 
bei pažįstami sveikino jų su
kakties dienos proga su gau
siais linkėjimais.

gams, svečiams, Brooklyno 
Berginų Ansambliui ir jo va
dovei Violetai Tamkiūtei- 
Pranckienei už bankieto pro
gramos išpildymą, vietinei 
dainininkei O. šalašiūtei, sve
čiams kalbėtojams iš Brook
lyno J. Tysliavai ir J. Ginkui, 
bankieto programos vedėjui 
A. Kanusiui, visiems bilietų 
platintojams ir visiems prisi- 
dėjusiems prie šio jubilieji
nio bankieto, koncerto ir ba
liaus.

Visi priimkite mano nuo
širdžiausią lietuvišką ačiū.

A. Dzikas, 
Lietuvių Radijo 

Programos Vedėjas.

Šv. Jurgio Parapija

PADERA

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Lietuvių Radijo Valandos 
dešimtmečio paminėjimo 
bankietas praėjo. Jis davė 
man daug naujos stiprybės 
tęsti šį darbą, kurį per de
šimtį metų jau dirbu. Minėji
mo bankiete pamačiau, kad 
esu įvertintas ir kad turiū 
didelį būrį rėmėjų, radijo 
programos klausytojų, prie- 
telių ir draugų, kurių niekad 
nepamiršiu.

Todėl viešai, laikraščio 
skiltyse, reiškiu lietuvišką 
padėką visiems Lietuvių Ra
dijo programos rėmėjams. 
Ypatingai dėkoju pirmie
siems programos rėmėjams 
ir palaikytojams Steponavi
čiams ir visiems, kurie per 
metų metus savo skelbimais 
remia Lietuvių Radijo pro
gramą. , • - j-. ■ . r

Taip pat reiškiu nuoširdžią 
padėką dešimtmečio bankie
to rengėjams, kurie dideliu 
darbu prisidėjo prie bankie
to pasisekimo. Dėkoju vi
siems dalyvavusiems: kuni-

MIRE A. SMAILIUTE
Gegužės 2 d., sulaukus 65 

metų amžiaus mirė Anasta
zija Smailiutė. Ji ilgus metus 
dirbo prie laikraščio “žvaigž
dės,” aktyviai dalyvavo kata
likiškoje veikloje, buvo narė 
Susivienijimo 20 kuopos, Šv. 
Onos ir Gyvojo Rožančiaus 
draugijose.

Palaidota iš Šv. Jurgio baž
nyčios į Šv. Karsto kapines 
gegužės 7 d. Laidotuvėse pa
tarnavo D. Eiraminas.

Balsas Iš Ligoninės

Tel. DEW. 5196

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

UNTUVTŲ RADIO PROGRAMA 
Ttodiadleni 7 .-00 pan. Mtt. SaDO pan. 

Direktoriui) 
ANTANAS DZIKAS 

M19 East Thompson Street 
Philadelphia. P*. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Lalanluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie mane*

1601 - 08 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
9804-16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA

Broliu Motuzu - Belecku Filmos
BOLŠEVIKŲ TERORO IR PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 

VAIZDAI

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

Gegužės 18 d.—sekmad., 7:00 v.v., Šv. P. Marijos Par. Salėje,
258 Zerbey Ave., Kingston Pa.

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

Gegužės 28 d.—penktad., 7:80 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.

Gegužės 30 d.—penktad., 7:00 v.v., Lietuvių Salėje,
17 Liberty St., Amsterdam, N. Y.

Rašo Kun. St. Raila
(Tęsinys)

Atsimenu Lietuvą
Prieš pat operaciją turė

jau laiko mąstyti. Klausiau 
pats savęs keletą klausimų. 
Pirmasis buvo—kodėl aš no
rėčiau dar gyventi? Ilgai ne
suradau atsakymo. Juk taip 
nereikšmingas ir paprastas 
mano gyvenimas, kad prany
kus neliktų jokios spragos.

Atsiminiau Lietuvą. Ji da
vė man vėl didelį troškimą 
gyventi, veikti. Ypač kilo no
ras pagyventi tikslu melstis 
už Lietuvą ir lietuvius. Taip 
gyvai mačiau vienintelę pa- 
gelbą einant iš Aukštybių 
mūsų kankinamai Lietuvai. 
Tuomet vyko Rytuose pasi
tarimai, bet iš ten nemačiau 
jokios šviesos. Todėl tik Dan
gui skyriau galybę prikelti 
Lietuvą.

Mąsčiau, būtų gera organi
zuoti šventąsias valandas 
kiekvienoj lietuvių katalikų 
bažnyčioj, kas savaitę, kas 
mėnesį tik tuo tikslu maldau
ti Galybių Viešpatį pagelbos. 
Kaip gera būtų šauktis pagel
bos į Mariją, kuri yra mūsų 
Tėvynės Užtarytoja. Kreip
tis į šv. Kazimierą. Padaryti 
jį ypatingu mūsų Gelbėtoju.

Bet tam reikia iniciatyvos, 
reikia organizuotumo, reikia, 
kad kas pradėtų. Lig šiol mes 
to neatlikome. Tik garbingie
ji Tėvai Jėzuitai suspėjo iš
tvermingai vesti vajų, mal
dos vajų už Tėvynę. Yra dar 
ir privatiškų asmenų, mo
kyklų, vienuolijų, kurios tai 
atlieka. Bet mums reiktų tau
tiniu, plačiu mastu, gal viso 
pasaulio lietuvių vardu tai 
atlikti. Ne tik vieną dieną, 
bet dažniau, nuolat. . .

Norėčiau dar Lietuvos lais
vę matyti, į Lietuvą sugrįž
ti .. . Norėčiau ir toliau lie
tuviams gelbėti, kurie tiek 
daug vargo turi. Taip begal
vojant net graudu pasidarė. 
Jautrumas nugalėjo, jausmai 
nebeišlaikė, kelios skaudžios 
ašaros išsispaudė.

O kokia laiminga valanda, 
kad galiu į Tave, Lietuva, 
bent mintimis nukeliauti, Ta
ve ir Tavo sūnus ir dukteris 
atsiminti. Dvasioje su visais 
susijungti, drauge su visais 
kentėti ir trokšti savo Tėvy
nę laimingą matyti.

Bet turėjau skubotai nusi
raminti, iš mąstymo pasau-

STOVYKLOS VALGYKLA—Pusryčiams, pietums ir vakarie
nei, stovyklos gyventojai susirenka į stovyklos bendrąją valgyk
lą, kur jiems duodamas dienos maisto davinys. Maisto gerumas 
ir maistingumas priklauso nuo to, ką stovykla gauna iš valdžios, 
pagal nustatytą normą, kuri labai menka. To maisto pakanka 
gyvybę išlaikyti, nuo bado apsiginti. BALF’as stengiasi prie tų 
maisto davinių dar pridėti pieno, riebalų ir kito maisto, ypač li
goniams, vaikučiams, paliegėliams ih seneliams. Aukokite BALF 
siųsdami aukas: United Lithuanian Relief Fund of America, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

MOKSLAS IR SAVĘS PAŽINIMAS
Kaip galima žmogų pada

ryti geru? Galvojama, kad 
mokslas žmogų apšviečia ir 
geru padaro. Štai, mūsų 
kraštas yra nusagstytas pui
kiais universitetais, patogio
mis vidurinėmis, gražiomis 
pradinėmis mokyklomis, bet 
mūsų jaunimas ar geras? Ar 
nesiskundžiama taip vadina
mu “jaunųjų ištvirkimu”?

Pergyvenome baisų pasau
linį karąf jau antrą). Office 
of Education Washingtone, 
tik prieš jo pabaigą, pasidai
rė mūsų universitetuose, kaip 
ir kas dėstoma sociologijos 
moksluose (moksluose apie 
visuomenės sambūrius ir 
santvarkas), ir liūdnai pripa
žino: “Vis labiau aiškėja 
Amerikos gyventojų (čia pri- 
skaitant ir gana žymią apsi- 
švietusiųjų dalį) nepasiruoši
mas, taip proth, taip jausmu 
suprasti pasaulinę būklę, dėl 
kurios karas kilo. “Sako, 
verkiant reikią žmonėse tvir
tų asmeninių įsitikinimų, 
paremtų tinkamomis pažiū
romis į visuomenės reikalus.

Tvirtinama, Rusijoj visuo
menė jau tvarkoma pagal 
mokslinį marksizmą. Sako
ma, “išnaudotojų” ir “išnau
dojamųjų” ten jau nebesą. 
Žmonės taip moksliniai ten 
auklėjami jau bus 30 metų. 
Ar pasidarė jie geri?

Taip vadinamuose “lioge- 
riuose”, po areštu ir polici
jos priežiūroje, katorginį 
darbą dirba slepiami milijo
nai Sovietų pavergtų žmo
nių. Amerikos koresponden
tas Eugene Lyons 1928 me
tais tų vergų priskaitė šešis 
milijonus; David Dallin, So- 
vietijos reikalų žinovas, tvir
tina, 1940 metais jų būta 10 
milijonų; buvęs Sovietijos 
ambasadorius Aleksandras 
Barminas sako, 1937 metais 
vergų buvo 12 milijonų; Sta
lino biografijos autorius Bo
ris Souvarine tais metais 
vergų rado 15 milijonų; jugo
slavas komunistas Ciliga,

lio, vėl prie kasdienybės grįž
ti. Mat, ką tik balsas vertė 
mane kitką veikti. O juk ligo
ninėj esi nelaisvais, ir turi 
kitų nuolat klausyti.

(Bus daugiau)

LIETUVAITES DALYVAUS 
TARPTAUT. BALIUJE

Antras Tarptautinis Ba
lius įvyks gegužės 23 d. 8:30 
vai. vak. Bellevue-Stratford 
viešbutyje, Philadelphijoj. Jį 
rengia Tarptautinis Institu
tas.

Programoje dalyvaus lie
tuvių šokėjų grupė “Vaidely- 
tės.” Vadovaujama Aldonos 
Deksnytės ir Elenos Slivy- 
naitės. Grupėje šoka B. Dap- 
šytė, R. ir Mildreda Banytės, 
Leon. ir Aid. Deksnytės, EI. 
ir St. Lipsčiūtės ir Eva žvi- 
gailytė.

praktiniu komunizmu nagus 
nudegęs, sako, kad 1937 me
tais vergų buvo 10 milijonų; 
Viktoras Kravčenko, komu
nizmo atsikratęs Sovietijos 
valdininkas, tvirtina 1941 m. 
vergų buvę net 18 milijonų; 
anglas rašytojas Arthur 
Koestler sako, kad 1943 m. 
vergų Sovietijos lageriuose 
buvo 17 milijonų, o Amerikos 
korespondentas Wm. White, 
kuris apvažinėjo Sovietiją, 
sako 1943 m. vergų buvę 14 
milijonų.

Taigi, krašte, kur viena 
mokytoja didžiuodamasi pa
reiškė netikinti į Dievą, bet 
tikinti tik į Staliną ir moks
lą, milijonai ir milijonai “ne
gerų” žmonių. Mokslinio so
cializmo valstybė randa mili
jonus, kurie ne išmokslintais 
piliečiais tinka būti, bet ver
gais gyvuliais.

Per daugiau kaip 20 metų 
Sovietijos tautos girdėjo vien 
komunizmo mokslinę propa
gandą ir apšvietą. Rodos, per 
tą laiką privalėjo nuodugniai 
raudonais principais apsi
šviesti, būti “dorais ir susi
pratusiais piliečiais.” Tačiau, 
Maskvos diktatorius rado 
reikalo neseniai likviduoti 
net penkias tautas (vokiečių 
respubliką Pavolgėje, Krymo 
totorių respubliką ir kitas). 
Laikas nuo laiko “valoma” 
Ukrainos respublika. Žinios 
sako, kad laipsniškai naiki
nama Lietuva, Latvija ir Es
tija, kurios buvo okupuotos 
nuoga jėga ir rusų nenori.

Amerikoje tokių valymų 
nėra, tačiau, kaip matėme, 
nusiskundžiama gyventojų 
nepasiruošimu suprasti da
bartinio pasaulio uždavinius. 
Mokyklos čia neįdiegia tin
kamai pagrįstų, aiškių ir tik
rų visuomeninių pažiūrų.

Tokiu būdu, tenka pasida
ryti išvada, kad vien mokslo 
neužtenka žmogų geru pada
ryti. Prie mokslo, matyti, 
reikia dar ko kita. Bene rei
kia auklėti pobūdį? Kitais 
žodžiais tariant, žmogų rei
kalinga ne tik mokyti, bet ir 
auklėti, kaip gera motina, sa
koma, išauklėjanti gerus vai
kus.

Mokslui gal todėl nevyk
sta, kad viską trupiniais ima. 
Gydytojas gydo, teisininkas 
teisia, psichologas tyria sie
lą, socialogas visuomenę. 
Žmogui gi reikia, kaip švent
raštis sako, į gyvenimą ne 
trupinėliais žiūrėti, bet pa
matyti visą, vienu matymu.

Filosofo Platono tvirtini
mu, toks matymas įgyjamas 
sielos pasukimu į šviesą — 
nuo to kas keičiasi ir nyksta, 
į tai, kas amžina ir nesikei
čia. Sielos pasukimas kai ka
da ateina staigaus atsiverti
mo keliu, kaip pas šventą Po
vilą.

Gyvenime dažnai pasitaiko 
negero elgesio žmonių (kaip 
girtuoklių), kurių joks moks-

las ir nuosaikus argumenta
vimas nepataiso. Bet, štai, 
staiga, jie ką tai pergyvena, 
ar pamato, meta blogą įprotį 
ir pasidaro pavyzdingais. Ga
lima sakyti, žmogus randa 
savo tikrąjį aš, ir gyvenimą 
kitaip pertvarko.

Geras kelias save rasti ir 
suprasti, sakoma, yra pa
švęsti kasdien kiek laiko ty
liam svarstymui. Nuo pasau
linio triukšmo pasitraukęs 
žmogaus protas neišvengia
mai pasuka galvoti apie sa
ve. Gi apie save galvoti pra
dėjęs žmogus neišvengiamai 
ims svarstyti, kas jis tikre
nybėje yra, koks jo tikslas, 
kas yra pasaulis, kas teisybė, 
kas geriausias gyvenimo ke
lias, ir taip toliau, šį tylaus 
apdūmojimo kelią vartojo vi
si, kurie ką nors naudingo 
žmonijos idealams ir suprati
mui davė. Profesorius Toyn
bee savo “A Study of His
tory” įvardina keliolika, pra
dedant Jėzum, kuris pasi
traukė nuo pasaulio į tyrus 
40 dienų. Tyliu apdūmojimu 
žmogus save geriau pažįsta, 
negu trupiniuojaučio mokslo 
keliu. Senovėje graikų filoso
fai net liepdavo: “Pažink sa
ve.”

Jaunu miręs, talentingas 
čekų rašytojas Franz Kafka 
savo “Didžioji Kinų Siena, 
apdūmojimai” rašė: “Neik 
nei iš kambario. Sėdėk prie 
stalo ir klausyk. Net neklau
syk, tik atsisėdęs lauk. Net 
laukti nereikia, tik būk ra
mus ir sauvienas. Pasaulis 
laisvai ateis pas tave ir duo
sis paslapties skraistę nu
traukti. Kitaip net būti ne
gali. Pasaulis džiaugdamas 
raitysis ties tavo kojomis.”

Domininkonas profesorius 
kun. Louis A. Ryan aną die
ną “Catholic World” žurnale 
rašė: “Apdūmojimu pasie
kiama tiesa nėra nuo tikro
vės atkirsta tiesa. Tuo būdu, 
tikrenybėje, tikrovę mes ge
riau paimame ir pasisavina
me. Tai malonus medžioji
mas kas gera ir tiesu. Apdū
mojimas prasideda savęs pa
žinojimu, bet pasibaigia paži
nimu Dievo, kaip pavyzdin
giausios tikrovės. Žmogų tik 
gryna tiesa pilnai patenkinti 
gali. O ta tiesa—Dievas. Įdo
mu, kad Dievą, aukščiausiąją 
tiesą, ne begaliniais statisti
kos saikavimais rasi, bet ap
dūmojimu apie save. Save ra
dęs, žmogus randa Dievą, sa
vo buities pagrindą. Dievą 
radęs žmogus randa visos 
tikrovės Kūrėją. Tokiu būdu, 
pasukdamas į Dievą, žmogus 
savyje prikaupia mokslo ir 
supratimo. Kaip gi geriau 
tikrovės pasaulį suprasti, jei 
ne imti pamokų iš Dievo, Ku
ris tą pasaulį sukūrė”?

Laikas nuo laiko pasitrau
kiant nuo savo radijo, auto
mobilio, klubo, kortų, stiklu- 
ko, diplomų, atominių bombų 
ir mokslinių socializmų, ir 
valandėlę pašvenčiant tyliam 
apdūmojimui, apie save ir 
tikrovės pasaulį, žmogui, ga
li būti, nereikėtų, kaip Rusi
joj, kalinti milijonus savo| 
brolių vergais-gyvuliais, ar
ba, kaip Amerikoje, skųstis 
jaunimo tariamu ištvirkimu, 
arba pilietiniu nesupratimu, 
kas pasaulyje dedasi.

Tačiau, ne nuo mokslo rei
kia atsisakyti, bet nuo atsi
sakymo atsisakyti, pasvars
tyti apie save ir savo tikrąją 
prigimtį.

Vyt. Sirvydas.

Iš Lietuvi ų Katalikų 
Veikimo Centro

Bill H.R. 2910
Gyvename momentu, kuris 

iš mūsų visų reikalauja aky
lumo, organizuotumo ir veik
lumo. Retas kuris iš lietuvių 
nėra susirūpinęs savo tėvų 
krašto likimu ir Lietuvos 
tremtinių, išblaškytų po įvai
rius pasaulio kraštus, padė
timi. Besirūpindami Lietuvos 
laisvinimu per Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir tremtinių 
šelpimu per Bendrąjį Ameri
kos Lietuvių Fondą ir be
aukodami šiems svarbiems 
tikslams, žiūrėkime, kad ir 
visomis kitomis tinkamomis 
priemonėmis prisidėtume 
prie didžiųjų šiandieninių 
tautos darbų.

Šiuo metu turime galimu
mų praktišku būdu prisidėti 
prie tremtinių įkurdinimo.

Prezidento Trumano pla
nas įleisti Amerikon iš Eu
ropos 400,000 tremtinių (D. 
P.) ketverių metų bėgyje ra
do atgarsio Jungtinių Val
stybių kongrese. Yra pasiū
lytas įstatymo projektas, ku
ris vadinasi Bill H.R. 2910. 
Labai yra svarbu, kad tas į- 
statymo projektas būtų pri
imtas ir įgyvendinamas. Juo 
remiantis, ir lietuvių tremti
nių kelios dešimtys tūkstan
čių galėtų atvykti į Dėdės Ša
mo žemę ir čia įsikurti. Tuo 
būdu didelė dauguma trem
tinių įkurdinimo problema 
būtų išspręsta.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos apskritys, sky
riai ir visos draugijos tepa
siunčia savo rajonų kongreso 
nariams prašymą, kad jie pa
remtų to įstatymo pravedi- 
mą. Tokius paraginimus ir 
prašymus siųskit savo kon- 
gresmanams ir kaipo paski
ri asmenys. Mums nebus sun
ku laiškutį, kitą parašyti, bet 
tai gali turėti lemiančio vaid
mens. Tai atlikę, galėsime 
jaustis pasitarnavę savo ar
timui, krikščioniškos meilės 
aktą padarę.

Bill H.R. 2910 remia di
džiosios Amerikos katalikų, 
protestantų ir žydų organiza
cijos. Remia ir darbininkų 
unijos. Bet, reikia neužmirš
ti, yra ir priešų. Todėl yra 
reikalinga mūsų visų bendra 
akcija. Žiūrėkime, kad dėl 
mūsų neveiklumo šiame rei
kale naudingas ir būtinai rei
kalingas įstatymas nebūtų 
palaidotas. Jei taip įvyktų, 
būsime kalti visi tie, kurie 
prie šio darbo nebūsime pri
sidėję.

A.L.R.K. Federacijos
Sekretorijatas.

AMERIKOS MILTAI 
VISIEMS PATINKA

Rumunijoje yra didelis 
maisto trūkumas. Neužtenka 
duonos, trūksta kitokio mais
to. Amerika eina rumunams 
į pagalbą: siunčia miltus, su
šaldytą maistą, kruopas ir 
kitokį maistą.

Šiomis dienomis Washing
tone gauta žinia, kad bolševi
kai iš Rumunijos tebereika- 
lauja didelių kiekių maisto 
savo kariuomenės reikalams. 
Neseniai iš rumunų pareika
lauta 400 prekinių vagonų 
miltų. Paaiškėjo, kad rumu
nai turi atiduoti Rusijai mil
tus, kuriuos jai atsiunčia 
Amerika.
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Lietuvi! 
Seimas šil 
3-1 dienon 
pijus baži 
vidence, i] 
ir jos 1 
“Darbinio 
nigas Jonį 
darbuotoji 
gas kad i

Be irai 
kiaušy imi I 
paskaitų ii 
sulaukti įJ 
pos.

I..D.S.
siusti kiek

Pa;
Gegužės 

parapijos

kun. kleb. I 
kleboną vinį 
pirmojo vii 
kio, neseni

Sugužėję 
kunigai ir 
le parapijos 
gūsi dienos 
manių šei]

jai, kurių
kun. kleb.

k a buvo išj 
rapija nuo 
sė pi ieš jc

jieėiii sičio® 
palaikvti li«

Varį. Oi 
parapijos c® 
šventei priB 
meliodingų I 
gramai vad! 
Dr. Vaškas,I 
gavo gražių!

Minėjijnąl 
šiai pasidarB 
nė, E. Dėmi 
kieno, Z. I 
Brukevičienl 
K. Aleksam! 
kieno, K. Ra 
nė ir kitos. I 
Valeckas, P.l

Vakarienė! 
Bastakys įtl 
esančių sveti 
šienei. 85 ni 
bukietą, visi 
dukterų vari 
tyje. įteikei 
ateitų kuo I 
kada laisvi su 
te galėtų paį 
rios tiek yra 
pelniusios ir 
kenčia iki ši<j 
lyje raudonų: 
dą, kurie ne; 
Motina.

Gegužės 23 
Šv. Trejybės 
40 valandų a 
pamokslą saw 
Končius, Bž 
pirmadienio v 
iš Jersey City 
Dr. Ražaitis.

Birželio 1 d 
šventė, kurios 
bažnyčia, tą c 
gos pamaldos 
bus iškilmingi 
riuos pamokj 
Karalevičius.

Klebonas v 
vauti šiuose ši 
t i gausių Auki

Bilijonine Paskola 
Sovietu Sąjungoj
Maskva.— Sovietų vyriau

sybe išleido 20 bilijonų rub
lių paskolos lakštus, kurie 
sujungti su loterijos laimėji
mais.

Mokslo akademijos pirm. 
Vavilov nupirkęs lakštų už 
140,000 rublių, rašytojas Eh
renburg už 15,000 rublių, ra
šytojas Simonov už 57,000 
rublių.

J. A. V. Kariuomene 
Italijoje

Amerikiečių kariuomenės 
gabenimas iš Italijos šiomis 
dienomis yra sustabdytas.

Italijos politiniai sluoks
niai spėja, kad tai padaryta 
ryšium su žadama Graikijai 
ir Turkijai pagalba ir ryšium 
su Maskvos konferencijos ne
pasisekimu.

Gegužės mčl 
bažnyčioje įvyl 
kavinio iškilml 
mergaitės sod 
jant seselei pJ 
lai. Ta pačia 
šventinti 4 pa 
pagal Lietuvos 
veikslus, Aušrį 
Žemaičių Kah 
lio. Pašventini; 
kleb. kun. M. 
maldų ir bendi 
mergaitės sode 
bendrus pusryi

Gegužės 3
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L.D.S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

Seimas šiemet įvyksta rugpiūčio 
3-4 dienomis šv. Kazimiero para
pijos bažnytinėj svetainėj, Pro
vidence, R. I. Didis organizacijos 
ir jos leidžiamojo laikraščio 
“Darbininko” prietelis gerb. ku
nigas Jonas Vaitiekūnas su savo 
darbuotojais deda visas pastan
gas kad šis seimas būtų įspū
dingas ir vaisingas.

Be tradicinio darbininkiškų 
klausymų svarstymo, įdomių 
paskaitų ir kalbų, manoma dar 
sulaukti įžymių svečių iš Euro
pos.

L.D.S. kuopos raginamos at
siųsti kiek galima daugiau atsto
vų ir svečių.

Kun. P. M. Juras, 
L.D.S. Pirmininkas.

Newark, N. J
Pagerbė kunigus

Gegužės 11 d. Šv. Trejybės 
parapijos moterys suruošė iš
kilmingą vakarienę pagerbimui 
kun. kleb. I. Kelmelio 25 metų 
klebonavimo toje parapijoje ir 
pirmojo vikaro, kun. Pr. Basta- 
kio, neseniai atvykusio iš Švei
carijos.

Sugužėję skaitlingi svečiai 
kunigai ir sausakimšiai pilnutė
lė parapijos salė dalyvių, džiau
gėsi dienos švente, vaišinosi su
manių šeimininkių paruoštais 
gardžiais užkandžiais. Kalbėto
jai, kurių buvo virš 20, iškėlė 
kun. kleb. Kelmelio nuopelnus 
parapijai, pabrėžė, kad tik jo dė
ka buvo išgelbėta lietuviška pa
rapija nuo žlugimo, kuris gra
sė prieš jo atvykimą. Linkėjo 
dar ilgus metus budėti parapi
jiečių sielos reikalų sargyboje, 
palaikyti lietuviškumą.

Varg. Odelio vadovaujamas 
parapijos choras padainavo šiai 
šventei pritaikintų, lietuviškų, 
meliodingų dainelių. Dienos pro
gramai vadovavo sumaniai kun. 
Dr. Vaškas, M.I.C. Abu kunigai 
gavo gražių dovanų. ,

Minėjipą suruošė ir daugiau
siai pasidarbavo: A. Laukžemie- 
nė, E. Demskienė, O. Barkaus
kienė, Z. Zdrasdauskienė, M. 
Brukevičienė, T. Staugaitienė, 
K. Aleksandravičienė, M. Sveti- 
kienė, K. Račkienė, O. Malakie- 
nė ir kitos. Padėjo ir vyrai: V. 
Valeckas, P. Kilda.

Vakarienės metu kun.
Bastakys įteikė seniausiai iš 
esančių svečiuose motinų, Gab- 
šienei, 85 metų amžiaus, gėlių 
bukietą, visų lietuvių sūnų ir 
dukterų vardu, esančių ištrem
tyje. įteikėjas pažymėjo, kad 
ateitų kuo greičiausiai diena, 
kada laisvi sūnūs, laisvame kraš
te galėtų pagerbti motinas, ku
rios tiek yra mūsų tautai nusi
pelniusios ir kurios šiandien tiek 
kenčia iki šiol negirdėtą, pasau
lyje raudonųjų fašistų priespau
dą, kurie nepažįsta, kas ta yra 
Motina.

Pr.

Gegužės 25, 26 ir 27 dienomis 
Šv. Trejybės parapijoje .vyksta 
40 valandų atlaidai. Sekmadienį 
pamokslą sakys kun. Dr. J. B. 
Končius, BALF pirmininkas, 
pirmadienio vakare kun. Šernius, 
iš Jersey City ir antradienį kun. 
Dr. Ražaitis.

Birželio 1 dieną yra Trejybės 
šventė, kurios vardu pavadinta 
bažnyčia, tą dieną bus iškilmin
gos pamaldos. Vakare 7:30 vai. 
bus iškilmingi mišparai per ku
riuos pamokslą pasakys kun. 
Karalevičius.

Klebonas visus kviečia daly
vauti šiuose šventėse ir pasisem
ti gausių Aukščiausiojo malonių.

Bayonne, N. J,
Gegužės mėn. 4 d. parapijos 

bažnyčioje įvyko Marijos Vaini
kavimo iškilmės, kurias surengė 
mergaitės sodalietės, vadovau
jant seselei pranciškietei Ancil- 
lai. Ta pačia proga buvo pa
šventinti 4 paveikslai padalyti 
pagal Lietuvos stebuklingus pa
veikslus, Aušros Vartų, Šiluvos, 
Žemaičių Kalvarijos ir Pažais
lio. Pašventinimo apeigas atliko 
kleb. kun. M. Kemėžis. Po pa
maldų ir bendros šv. Komunijos 
mergaitės sodalietės turėjo savo 
bendrus pusryčius.

Gegužės 3 d. susituokė Mar- 

garet Maceikaitė su Stanley 
Laurick ir Ona Grekštas su 
Joseph Cherboni.

Gegužės 11 d. susituokė Juo
zas Zableckas su Marija Mickū- 
naite. Vestuvių pokylis įvyko pa
rapijos salėje.

Motinos Dieną, gegužės 11 d., 
moterys sodalietės ir katalikai 
veteranai po šv. mišių ir ben
dros šv. Komunijos turėjo pus
ryčius motinoms pagerbti. Pus
ryčiai įvyko parapijos salėje.

40 valandų atlaidai mūsų pa
rapijoj įvyks gegužės, 18, 19 ir 
20 dienomis. Pamokslus sakys 
tėvas pasijonistas Gabrielis.

Pittsburgh, Pa
Gegužės 7 ir 8 dienomis šv. 

Pranciškaus Vienuolyne lankėsi 
kun. Juozas čekavičius, kuris 
neperseniausiai atvyko iš Euro
pos.

Susirinkusiems jį pamatyti, jis 
savo trumpoje, bet daugelį atsi
tikimų paliečiančioj, kalboj pa
pasakojo dabartinę lietuvių 
tremtinių būklę ir esančius per
sekiojimus Lietuvoje.

Prieš keletą savaičių atvyku
sios 4 našlaitės, Sofija Dudėnai- 
tė ir trys seserys Petrauskaitės, 
yra labai patenkintos, kad rado 
taip malonią prieglaudą pas se
seles. Joms seselės dabar atstoja 
tėvą ir motiną, kuriuos jos pra
rado karo metu.

New Haven, Conn,
Filmos ir BALF Vakaras

Gerai Pavyko
Balandžio 27 d. čia buvo rodo

mos brolių Motuzų-Beleckų fil
mos apie Lietuvą ir jos gražias 
ir kultūringas įstaigas. Teko pa
matyti, kodėl mūsų broliai ir 
sesės turėjo apleisti savo gimtą 
kraštą. Kiekvieną jaudino ma
tant nekaltas aukas, kurias be
širdžiai bolševikai taip žiauriai 
nukankino. Visi suprato kas yra 
bolševikai ir jųjų rojus.

Per pertrauką kalbėjo Belec
kas, kuris yra tremtinis ir ku
riam teko pergyventi bolševikų 
okupaciją, atsidurti ištrėmime, 
matyti tremtinių gyvenimą Vo
kietijoje. Taip pat kalbėjo BALF 
sandėlio vedėjas J, Valaitis, ku
ris aiškino apie tremtinių šelpi
mo svarbą. V. Šilkas, prieš du 
mėnesius atvykęs iš Vokietijos, 
patvirtino pirmųjų kalbėtojų žo
džius ir kankynes Lietuvoje.

Aukų surinkta viso $150. Po 
$10 aukojo Jurgis ir Zofija Tre
čiokai, Chas. Augustinavičius,

Po $5.00—Mrs. Chas. Augus- 
tinavičienė, J. Lukša, A. Abojus, 
Vladas ir Gertruda Norkūnai, 
S. Morkus, O. Boreikienė, O. 
Norkūnaitė, G. Shelton, J. Shel
ton. Po $2.00 A. Eimutytė, L. 
Naujokas, A. Dičkus, P. Sus- 
nauskas, M. Ramanauskienė, J. 
Vaičaitis, C. Jankus, J. Kuncevi
čius, A. Petrulienė.

Kiti aukojo po 1 dol.
Už aukas visiems BALF sky

riaus valdyba taria visiems nuo
širdų ačiū.

Visi kviečiami aukoti. Perduo
kite savo aukas BALF skyriaus 
vadovybei, klebonijos antrašu, 
339 Greene St. M.

Jubiliejinis vakaras
įvykęs Moterų Sąjungos 33 

kuopos jubiliejinis vakaras pra
ėjo labai šauniai. Iš ryto visos 
narės išklausė mišių ir priėmė 
komuniją.

Vakare įvyko linsmoji dalis, 
kuri visus ten buvusius labai 
džiugino ir linksmino. Dainų 
programą išpildė 43 kuopos cho
ras iš Waterbury, vedamas kom
pozitoriaus A. J. Aelksio. Ypa
tingai visus žavėjo vaidinimas 
“Meilė ir Laimė.”

Visą vakaro programą vedė 
M. Jokubaitė.

Koresp.

Waterbury, Conn,
Birželio 15 d. 3 vai. popiet, 

šv. Juozapo parapijoje, John St. 
Waterbury, Conn., įvyksta Con
necticut Maldos Apaštalavimo 
skyrių “Maldos ir Atgailos Kon
gresas.” Kongresas bus trijų die
nų maldų į Švč. Jėzaus Širdį už
baigimas. Kongreso vadovau
janti mintis—Atgaila ir Atsitei-

KUN. IGNAS KELMELIS,
Newarko lietuvių par. klebonas, Kunigų Vienybės Rytų 
Provincijos pirmininkas, gegužės 11 d. minėjęs klebona
vimo Newark e 25 metų sukaktį. Ilgiausių metų!

simas Švč. Jėzaus širdžiai už 
Lietuvos Prisikėlimą!

Šv. Juozapo parapijos klebo
nas ir vietinės Maldos Apaštala
vimo skyriaus garbės dvasios 
vadas, kun. J. J. Valantiejus, 
kviečia visus Hartfordo Vysku
pijos Maldos Apaštalavimo sky
rius pasiųsti delegatus ir sve
čius į Kongresą. Kongrese kal
bės Tėvas Pranas Aukštikalnis, 
S.J., tema: Maldos Apaštalavi
mo nauda šių dienų žmogui, šei
mai, parapijai.

Kongresas baigsis Šventąja 
Valanda už Lietuvą. Pamokslą 
sakys Tėvas Jonas Borevičius, S. 
J.

Po pamaldų visi kviečiami į 
auditoriją vakarienės.

Lawrence, Mass.
Gegužės 11 d. apsivedė choris

tė Malvina Karosaitė su Petru 
Murdza. Daug metų panelė Ko- 
rosaitė priklausė prie šv. Pran
ciškaus parapijos choro, buvo 
veikli jo narė, todėl jai priimant 
moterystės sakramentą, choris
tės susirinko pagiedoti.

Alphonsas ir Genovaitė Krau- 
čiūnai susilaukė dukrelės, kurią 
gegužės 11 d., kun. Jonas Ber
natonis pakrikštijo vardu Ann 
Rachel.

Juozas ir Marijona Arlauskai 
susilaukė sūnaus ir Motinų die
noje pakrikštytas vardu Juozas 
Jonas.

Kun. Kenstavičiui išleistuvių 
puotą surengė kleb. kun. P. M. 
Juras, gegužės 11 d., po geguži
nių pamaldų. Susirinko gražus 
būrelis žmonių.

Užkandžius paruošė šeiminin
kės L. Švenčionienė, O. Aksti- 
nienė, S. Rimaitė, M. Pilipienė, 
Šiaukimienė ir kt. Po užkandžių 
muzikalę programą išpildė Iza
belė Zolubaitė ir L. Švenčionie
nė, kurioms akompanavo moky
toja Adelė Pinaitė. Klebonas 
puotos vedėju pasiūlė kun. Ber- 
natonį, kuris sumaniai vedė va
karo programą.

Kalbeles pasakė mokytoja A. 
Pinaitė, G. Unick, P. Jaskal, L. 
švenčionienė, M. Kleponytė, S. 
Rimaitė, P. Raznauskas, mūsų 
klebonas; ir atsisveikinimo žodį 
tarė kun. Feliksas Kenstavičius. 
Čia pat žmonės įteikė atsisvei
kinimo dovanas kun. Kenstavi
čiui.

Šv. Vardo draugijos nariai or
ganizuoja autobusais važiuoti į 
vyrų ruošiamą šventą valandą, 
kuri įvyks birželio 1 d., Brock
ton, Mass.

Aguonėlė.

NAUJAUSIAS BŪDAS 
PAGAUTI MEŠKĄ

Agawam, Mass., policija 
gavo pranešimą, jog iš River
side parko pabėgo meška. 
Jos sugauti išėjo policijos še
fas, Hewey. Visiems buvo į- 
domu, kaip Hewey vienų vie
nas sučiups didžiulį žvėrį.

Policininkas nusipirko 
maišiuką saldainių ir jais 
nuviliojo mešką į patį narvą, 
iš kurio ji buvo pabėgusi.

DAUGIAU KARO GALIOS 
PREZIDENTUI

Armijos ir Laivyno ginkla
vimosi vadovybė siūlo pa
skelbti įstatymą, kuriuo pre
zidentui būtų suteikta teisė 
karo reikalams mobilizuoti 
industriją. Kad prezidentas 
be atskiro svarstymo pats 
galėtų ją panaudoti, kada jis 
ras reikalinga: ne tik ištikus 
karui, bet ir kada gali pradė
ti kilti “debesys,” panašūs į 
1938 m. Miuncheną.

Tam reikalui taip pat turi 
būti paskirtas 2 bilijonų do
lerių fondas, kuris būsiąs su
darytas penkių metų plano 
pavidale.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

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

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

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

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

fortepionui pritariant. Muzika J. P. Žemaičio...........$0.50
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuoklte:

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

a r Jus pagalvojote apie
K ABJEHĄ 

ARMIJOJE?
• 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
giu yra geresne, negu kokia kita, 
kurią jūs galėtumėte pasirinkti.

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

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOS I. THIS

FINE PROFESSION NOW!

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

švedų Spauda apie partizanus
švedų dienraštis “Dagens 

Nyheter” 1947 m. kovo 18 d. 
straipsnyje apie Sovietų oku
puotąją Lietuvą taip rašė:

“Nuo to laiko, kai Lietuva 
tapo inkorporuota į Sovietų 
Sąjungą, nuo 1944 m. rudens 
ten yra aktyvus platus pasi
priešinimo judėjimas. Turi
mais duomenimis, iki .1946 m. 
galo įvairiuose veiksmuose 
žuvo apie 9,000 partizanų ir 
apie 23,000 civilių. Per tą pa
tį laikotarpį apie 10,000 lie
tuvių buvo deportuota į Ru
sijos gilumą. Kaip taisyklė, 
deportuojamieji vežami į 
Šiaurės jūros sritį, vadinamą 
Varkuta. Varkutos vardas 
Sov. Sąjungoj pasidarė pra
monės pažangos simboliu, ši 
sritis yra apie 4,000 kv. kilo
metrų ploto ir yra Uralo pa
čioje šiaurėje.

Prieš ketvėris metus ten 
buvo tik žvejų kaimelis, o da
bar toje apylinkėje yra apie 
50 anglių kasyklų, šį stebė
tiną darbą atliko apie 1,500,- 
000 darbininkų, iš kurių apie 
200,000 buvo deportuoti Pa- 
balčio gyventojai. Kasmet 
Varkutoje išmiršta daug 
darbininkų dėl žiauraus kli
mato, nepakankamo maisto, 
nepakeliamų gyvenimo sąly
gų ir sanitarinių įrengimų 
stokos. Dalis į šią sritį de
portuotų lietuvių yra parti
zanų šeimų nariai.

“Partizanų veikla Lietuvo
je ir jų propaganda iššaukė 
pernai Maskvos įsakymą lik
viduoti Lietuvos “tautinį 
banditizmą.” Juo pasirenda- 
mi rusai okupantai Lietuvoje 
paruošė įsaką Maskvos įsa
kymui išpildyti.

“Įsake, kurio paskleista 
150,000 egz., partizanai ragi
nami užmušti savo vadus ir 
pasiduoti valdžiai; asme
nims, kurie turi žinių apie

tais. Visos pamatinės jūsų išlaidos, 
kaip kad maistui, drabužiams, bu
tui, medikaliam ir dantų gydymui, 
yra apmokėtos. Jūs galite keliauti 
j 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 Rekrutavimo Stotyje.
JCSŲ REGULIARfi ARMUA TAR
NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI

KARE IR TAIKOJE.

partizanų veiklą ir jų nepra
neša kam reikia, numatytos 
didelės bausmės. Įsakas buvo 
nukreiptas prieš “buržuazi
niai tautinį elementą ir fašis
tinius banditus.” Bet kai pa
sirodė, kad pažadėtąja am
nestija negalima pasitikėti, 
pasipriešinimas dar labiau 
išaugo. Dėlto rusai sustipri
no savo akciją. Bet kitko, 
kad gautų sau reikalingų in
formacijų, jie nuleido para
šiutais rusų agentus, apreng
tus britų bei amerikiečių uni
formomis, kad palengvintų 
ryšį su sukilėlių vadovybe.

“Žymi rusų kariuomenės 
dalis Lietuvoje naudojama 
lietuvių - lenkų sienai saugo
ti. Kaip pasakojama, šis ru- 
bežius turi tris užtvaros lini
jas, po 20 kilometrų pločio, 
minuotas signalinėmis rake
tomis. Bet kokis susisieki
mas tarp Lietuvos ir rytų— 
demokratinės Lenkijos dėl to 
yra negalimas.”

— Dėl aukštų statybos me
džiagos kainų New Yorke 
atidėta vėlesniam laikui sta
tyba daugelio namų, kurių 
sąmata siekia $75,000,000.

[•] iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiQ

i
Jauniausia Lietuvaičių |
Seserų Kongregacija |
Prašo Jūsų Pagalbos I
Skelbiamas Nekalto I
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios
Koplyčios Statybos Į 

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

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

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

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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Brooklyno Lietuviai Graboriai 
*e- ................ - 1 -M

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

r

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

’231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

. -------------- --- , . - ■ j

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT
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Prancūzai Pagerbė 
W. Churchill

Paryžius. — Gegužės 9 d. 
buvęs Anglijos ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chill atvyko į Paryžių. Jis 
buvo Prancūzijos užsienio 
reikalų ministero Bidault 
svečias.

Gegužės 10 d. Prancūzijos 
premjeras Ramadier įteikė 
žymiajam anglų valstybinin
kui aukščiausią prancūzijos 
pagarbos ženklą—militarinį 
ordeną.

ŠEIMŲ PAJAMOS
BUVO DIDESNES

Žinių rinkimo įstaigos pra
nešimu, vidutiniškos šeimos 
pajamos 1945 rhetais padidė
jo 169 doleriais.

Iš viso Amerikoje darbo 
pajamos turinčių šeimų bu
vo 40 mil. 75 tūkstančiai. 
Trečdalis jų gavo per metus 
tarp 2,500 ir 5,000 dol. Kas 
dešimta šeima pajamų turėjo 
tarp 5 ir 10 tūkstančių dol. 
ir tik 13 šeimų iš 1,000 gavo 
daugiau nei 10 tūkst. dol. 
per metus.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalins kas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

— $150 —

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.
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E EUROPOS ATVYKO 381 LIETUVIS
zomis atvyks tik anksčiau 
jas gavusieji.

Lietuvos Gen. Konsulatas.

Gegužės 7 d. “Marine Mar
lin” laivu iš Vokietijos atvy
ko 9 lietuviai, kurių 4 J.A.V. 
piliečiai, o 5 Lietuvos kvotos 
imigrantai.

Atvykusieji išvažinėjo į į- 
vairius J.A.V. miestus.

Jonas Ignatavičius apsi
stojo pas gimines: 543 E. 5th 
St., Mt. Carmel, Pa.

Bronius Kaminskas apsi
stojo pas gimines: Sudbury 
Rd., Box 101, Concord, Mass.

Stanislovas Štaras su sū- 
nm Rimantu atvyko pas žmo
ną: 9 Columbia St., Worces
ter, Mass.

Mykolas Tolišius apsistojo 
New Yorke pas brolį žurna
listą Otto Tolišių.

Jugosia Balytė-Vaicekaus- 
kienė, J.A.V. pilietė, apsisto
jo pas gimines: 5713 Linton 
Ave., Cleveland 5, Ohio.

Angelė Rapalaitė-Vakau- 
zienė, J.A.V. pilietė, su duk
rele Dalia apsistojo pas gimi
nes: 18 Tremlet St., Dorches
ter 24, Mass.

Bronius Žemliauskas, J.A. 
V. pilietis, apsistojo pas se
serį : 73 East Ave., West New 
Haven, Conn.

Atvykusius pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato New Yor
ke attache A. Simutis ir Ona 
Valaitienė nuo Bendr. Amer. 
Liet. Fondo.

Nuo karo pabaigos iki šiol 
iš Vokietijos yra atvykęs 381 
lietuvis, kurių tarpe 126 J.A. 
V. piliečiai. Per tą patį lai
kotarpį iš kitų Europos val
stybių atvyko apie 55 lietu
viai, taip, kad iš viso iki šiol 
po karo atvykusių susidaro 
436 lietuviai. Į tą skaičių ne
įeina J.A.V. karių žmonos bei 
sužadėtinės ir taipgi atvyku
sieji iš Kanados ir Pietų 
Amerikos valstybių.

Bendrai su imigracijos vi
zomis iš Europos atvykusių 
susidaro per 300 lietuvių, ku
rių 202, įskaitant ir 29 naš
laičius, pasinaudojo Lietuvos 
kvota, o likusieji atvyko kitų 
šalių kvotos sąskaiton, kaip 
tai rusų, lenkų, vokiečių, o 
viena atvyko net Kinijos kvo
tos sąskaiton, kaipo ten gi
musi.

Kadangi kas mėnesį išduo
dama dešimtoji dalis kiekvie
nos šalies imigracijos kvotos 
vizų, tai balandžio mėnesio 
gale Lietuvos metinė kvota 
išsemta. Gegužės ir birželio 
mėnesiais su imigracijos vi-’U.S. Zone—Germany.

Simonas Pažereckas 
Gražiai Palaidotas
Gegužės 8 d., anksti ryte, 

savo namuose, Maspethe, 
staiga mirė Simonas Paže
reckas, sulaukęs 63 metų am
žiaus.

Velionis buvo labai ra
maus, rimto būdo žmogus, 
uolus katalikas, susipratęs 
lietuvis. Priklausė Angelų 
Karalienės parapijai, jos 
draugijoms, buvo artimas 
“Amerikos” rėmėjas.

Giliame nuliūdime liko 
našlė Antanina, dukterys 
Antanina (Bielskienė) ir Ju
lija ir trys sūnūs, kurių du 
kunigai Antanas ir Vincen
tas, sesuo B. Adomaitienė, 
žentas J. Bielskis, keli anū
kai ir kiti giminės. Paskuti
nius sakramentus suteikė 
kun. J. Balkūnas.

Velionies kūnas buvo pa
šarvotas grab. J. Garšvos lai
dojimo koplyčioje, kur lankė
si gausūs Pažereckų šeimos 
artimieji ir draugai.

Laidotuvės įvyko gegužės 
12 d. iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios. Pamaldos bu
vo labai įspūdingos, jaudi
nančios. Dalyvavo apie 40 
kunigų, pilna bažnyčia tikin
čiųjų. Prie didžiojo ir šoni
nių altorių laikyta daug mi
šių. Paskutines dvejas mišias 
prie didžiojo altoriaus laikė 
velionies abu 
Vincentas ir 
Pažereckai.

Kleb. kun.
Pažereckų šeimos vardu pa
dėkojo visiems už maldas ir 
užuojautą. Velionį į kapines 
palydėjo arti 200 
Ten visi numetė į 
vieną gėlę, užbėrė 
atgiedojo Amžiną 
paliko velionį ramybėje, ten, 
kur visi savo laiku būsime 
savo Viešpaties pašaukti.

sūnūs — kun. 
kun. Antanas

J. Aleksiūnas

žmonių, 
kapą po 
žemelės, 

Atilsį ir

PRAŠO PARAŠYTI

Tremtiniai gyvenantieji 
Vokietijoje ir neturį Ameri
koje giminių, nor susirašinė
ti su geros valios lietuviais.

Jonė Šneiderienė, UNRRA 
Team 69, Bad Mergentheim,

Maspetho BALF Skyrius
VISOMS DRAUGIJOMS PADEDANT

RENGIA

VAKARIENĘ
Šeštadienį, Birželio-June 7 d., 1947

KLASČIAUS SALEJE
MASPETH IR BETTS AVĖS., MASPETH, N. Y.

PRADŽIA 8:00 VAL. VAKARE

Po Vakarienei šokiai — Meades Orkestrą 
— Pelnas Lietuvos Našlaičių Naudai —

AUKA (Įžanga) — $3.00

Lietuviu Radijo Vakarinės

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVICIU8 
Pranefimu Dir.

CHARLES MARMA 
Prognunro Dir.

J. P. GINKUS 
488 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muodkoa Dir.

Musų Apylinkėje
• Kun. Dr. J. B. Končius, 

BALF pirm., gegužės 11 d. 
dalyvavo BALF vajaus ati
daryme Chicagoje.

• Prof. Ant. Vaičiulaitis iš 
Scrantono buvo atvykęs po
rai dienų New Yorkan.

• Dr. Pranas Padalskis ge
gužės 11 d. kalbėjo Lewis
tone, Me., BALF vajaus ati
daryme; gegužės 18 d. jis 
kalbės Athol, Mass., BALF 
vajaus atidaryme.

• Polyna Stoska-Stoškiūtė 
pasirašė sutartį su Columbia 
Records, Inc. įdainuoti visą 
eilę plokštelių.

• Aldona Strumskytė bai
gė Julliard muzikos mokyklą, 
gaudama Master of Arts 
laipsnį. Visi jos pažįstami 
sveikina Aldoną, džiaugiasi 
jos laimėjimais ir linki ge
riausio pasisekimo.

• Barbara Darlys pakvies
ta į New Yorko Miesto Ope
rą. Pradėsianti vaidinti nuo 
rudens.

• James A. Farley, BALF 
vajaus garbės pirmininkas, 
grįžo iš šešių savaičių kelio
nės po Pietų Ameriką.

• Anna Kaskas praeitoje 
savaitėje koncertavo Ann 
Arbor, Michigan. Ta proga 
Michigan universiteto lietu
vių studentų klubas suruošė 
jai pietus.

• L. Vyčių 41 kp. lietuvių 
kalbos kursams jau yra užsi
rašiusių. Norintieji pasimo
kyti Dėtuvių kalbos kursuose 
gali kreiptis į “Amerikos” 
raštinę.

• Juozas Garšva sulaukė 
40 metų, kai gyvena Ameri
koje. Beveik visą laiką išgy
veno Brooklyne. Šią sukaktį 
jis kukliai atžymėjo savo 
draugų tarpe.

• Jack Sharkey šios savai
tės apžvalgoje (judom. pa
veiksluose) rodomas drauge 
su Jack Dempsey, kaip kumš
tynių teisėjai.

Kazickų Padėka

DIDELIS JAUNIMO KONCERTAS
Po dvejų metų nepasirody- 

mo muzikos pasauly, Apreiš
kimo parapijos CYA Glee 
Club rengia koncertą, įvyk
siantį sekmadienį, gegužės- 
May 25 d. ši grupė susideda 
iš 50 narių, jaunų vyrų ir mo
terų, priklausančių prie 
Catholic Youth Association 
(Katalikiško Jaunimo S-ga), 
išpildys muzikalę programą 
iš lietuviškų liaudies dainų ir 
žinomų amerikoniškų, pusiau 
klasinių dainų.

Šio koncerto solistės bus 
populiarios Agnes Skarulis ir 
Rosalita Anterio. Abi jos yra 
gerai žinomos dainininkės, 
studijavusios dainą per dau
gelį metų pas įžymius daina
vimo mokytojus. Jonas Ska
rulis, mūsų piano solo skam
binimo artistas, šiame kon
certe dalyvaus. Jei atmenat 
jo paskutinį pasirodymą sce
noje, galite būti tikri, kad jis 
ir vėl sukels dideles ovacijas. 
J. Skarulis yra skaitomas vie-

nas iš įžymesnių pianistų lie
tuvių muzikos veikloj.

Chorui, susidedančiam iš 
50 dainininkų, vadovaus Al
dona Lucas Wytenus; pianu 
akompanuos Eleanore Jece- 
wigz. Ponia Wytenus yra ga
bi, nauja pajėga Amerikos 
lietuvių muzikos pasauly. Ji 
turi malonų lyrinį soprano 
balsą, dainavo daugely pa
rengimų ir yra buvusi gerai 
prisimenamo ansamblio “Lie
tuvos Daina” narė.

Mūsų jaunoji dirigentė įro
dė, kad lietuvių jaunime yra 
daug pasislėpusio muzikalio 
talento. Sudarius šį Glee 
Club, ji kartu įrodė, kad lie
tuviai yra įžymūs muzikos 
srityj.

Visi apylinkės lietuviai ir 
lietuvės laukia šio koncerto. 
Esam tikri, kad kiekvienas 
atsilankęs turės malonų pasi
linksminimo vakarą.

A. M.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 8229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Jurgio Parapija

Moterų Sąjungos 29 kuopa, 
penktadienį, gegužės 23 d. 8 
vai. vakare Apreiškimo pa
rapijos salėje rengia kauliu
kų žaidimo vakarą. Bus gra
žių dovanų ir skanių užkan
džių. Visi kviečiami atsilan
kyti. _____

Moterų S-gos 29 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 
gegužės 21 d. tuojau po ge
gužinių pamaldų parapijos 
salėje.

Dabar eina naujų narių 
vajus, visos merginos ir mo
terys kviečiamos įstoti va
jaus metu kada įstojimo mo
kestis neimamas.

Laimėjimų vakaras
Moterų Sąjungos 35 kuopa 

rengia laimėjimų vakarą ge
gužės 18 d., šv. Jurgio para
pijos salėje, 207 York St., 
Brooklyne. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga 50 centų.

Sąjungietės visuomet gra
žiai priima svečus ir šį kartą 
dar pridės dovanų tiems, ku
rie bus laimingi.

Visi ir visos kviečiami at
silankyti ir praleisti gražiai 
vakarą mūsų gražioje svetai
nėje.

MASINIS SUSIRINKIMAS 
IR PRAKALBOS

I §
y Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią $

K
KIRPYKLĄ |

| GRANDVIEW BARBER SHOP 1

įjį ■
Kuri randasi patogioje vietoje

| 489 Grand Street Brooklyn, N. Y. *

Š. m. vasario mėn. 18 d. iš
lipę į Amerikos krantus mes 
susidūrėme su daugybe kas
dieninių vargų ir rūpesčių, 
ištinkančių kiekvieną naują 
atvykėlį. Tie vargai, tačiau, 
mums, kaip neturintiems šia
me krašte nė vieno giminai
čio, būtų buvę nepaprastai 
sunkūs, jei ne geraširdžiai 
žmonės, kurie nuo pat pirmos 
dienos paėmė mūsų naštą ir 
suteikė mūsų naujam gyve
nimui vilt j ir saulėtą pradžią.

Tie visi geraširdžiai vadi
nasi vienu vardu—Amerikos 
lietuviai. Tačiau būtų nedo
vanotina, jei šia proga mes 
neišreikštumėm mūsų nepa
prastai didelę ir gilią padėką 
p.p. Jurgiui ir Rozalijai Dir- 
žiams. Visi lietuviai yra vai
šingi ir geraširdžiai, tačiau 
p.p. Diržių parodytas mums 
geraširdiškumas toli peržen
gia mūsų ir visų kitų kasdie
ninę meilę savo artimui. Jie 
ne tik kad suteikė mums pa
stogę, bet tą pastogę jie pa
darė sava, jaukia ir miela. 
Jie sudarė sąlygas gauti 
mums darbą ir mes jutom, 
kad mūsų maža dukrelė po
nios Diržienės globoje yra ne 
tik prižiūrima, bet ir apdova
nota gražiausiom dovanom ir 
pamaitinta skaniausiais val
giais. Šiandien, skiriantis su 
jais, mums skauda širdį, kaip 
skiriantis vaikams su jų my
limais tėvais.

Kartu mes norėtumėm iš
reikšti nuoširdžią padėką ir 
begalei eilei mūsų brangių 
tautiečių, kurie nuo pat pir
mos dienos gyveno mūsų rū
pesčiais ir tiek daug mums 
padėjo. Gi tarp jų ypatingai 
p.p. Laučkams, Valaičiams, 
Atkočaįčiams, Dr. Šliūpaitei, 
Barborai Darlys, M. Kižytei, 
kons. attache Simučiui, Dr. 
Padalskiui, S. Narbutienei, 
Račienei ir kitiems.

Juozas, Aleksandra ir 
Juraite Kazickai.

Reiškiam širdingiausią už
uojautą mūsų kuopos narei 
G. Katilienei,*mirus jos my- 
liman vyrui.

Širdingiausia užuojauta 
Užumeckių šeimai, jų bran
giai motutei mirus.

Moterų S-gos 29 kp.

Maspetho Žinios
Gegužės 10 d. įvykusi Lie

tuvių Auditorijos Bendrovės 
metinė vakarienė puikiai pa
vyko.

Pirmininkas Yočis, paaiš
kinęs bendrovės tikslą, vaka
ro vedėju pakvietė P. J. Šla
piką. Publikos buvo pilna sa
lė.

Kalbas pasakė kun. J. Bal
kūnas, J. Buivydas, P. Juk- 
nis, F. Kurienė, P. Mikalaus
kas, A. Kivitienė, M. Tamo
šauskienė, F. Venis, J. Sagys, 
A. Razminas, A. Lelis, F. Yo
čis, kun. P. Lekešis ir kiti. 
Visi susirinkusieji nori pa
statyti savo namą.

Bendrovės šėrų parduota 
už tūkstantį dolerių.

Vakarienė buvo labai ska
niai pagaminta. Visi atsilan
kiusieji dėkojo šeimininkėms 
Marcinkienei ir Unirauskie- 
nei už taip puikų vakarienės 
parengimą.

Woodhaven, Richmond 
Hill, Ozone Park, East New 
York ir Cypress Hills apylin
kėse gyvenančių lietuvių ma
sinis susirinkimas ir svarbios 
prakalbos įvyks sekmadienį, 
gegužės 25 d., 3:30 vai. po 
pietų, Woodhaven Democra
tic Club salėj, 87-13 87th St., 
arti Jamaica Avenue, Wood
haven, N. Y.

Kalbės vėliausiai iš Euro
pos atvykęs lietuviai ir vie
tos veikėjai. Tai bus nepa
prastai svarbus susirinki
mas, į kurį yra nuoširdžiai 
kviečiami visi apylinkių lie
tuviai gausiai atsilankyti. Į- 
žanga nemokama.

BALF 131 Sk.

MIRĖ

Gegužės 11 d. mirė Magda
lena Butkienė, velionės gra- 
borio Roberto Butkaus žmo
na. Mirė savo namuose 72 
Beaumont Street, Manhattan 
Beach, Brooklyn, N. Y. Palai
dota iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios į Šv. Kryžiaus 
kapines.

Dideliame nuliūdime pali
ko dvi dukteris Eleną But- 
kaitę ir Mrs. Briggie, anūkes 
Rūtą ir Margaretą. Visiems 
pareiškusiems užuojautą ve
lionės dukterys nuoširdžiai 
dėkoja.

šv. Vardo Draugijos

PAVASARINIS BALIUS
Įvyks

Šeštadienį, Gegužes - May 17 d., 1947
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

GĖRIMAI — UŽKANDŽIAI — ŠOKIAI 
Įžanga — 50 centų

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai, ypač šv. Vardo draugijos 
vyrai, kviečiami atsilankyti.

į D. Whitecavage, Savininkas "

FEDERACIJOS NARIAMS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, gegu
žės 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Apreiškimo parapijos žemu
tinėje salėje. Draugijų atsto
vai kviečiami skaitlingai da
lyvauti. Bus daug svarbių 
dalykų svarstoma. Bus sve
čių, kurie praneš savo įspū
džius kelionėse.

Valdyba.

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

NAMŲ SAVININKAMS
New Yorko Liet. Namų Sa

vininkų organizacijos svar
bus susirinkimas įvyks penk
tadienį, gegužės 23 d., 8 vai. 
vakare, grab, šalinsko (Sha- 
lins) patalpose, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y.

Visi lietuviai namų savi
ninkai yra kviečiami atsilan
kyti pasitarti svarbiais na
mų savininkų reikalais.

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 7-2940PARDUODAMI NAMAI

6 ŠEIMŲ, 3 aukštų mūrinis namas 
Sunset Parke, Bay Ridge; 5 apart, 
turi po 4 kambarius; steam heat, 
langai visuose kambariuose; mo
derniški įrengimai. Metinė nuo
ma $2,604. Vienas apartmentas 
bus laisvas nuo gegužės-May 15 d. 
Prašo $15,000.

Platesnių Informacijų kreipkitės i 
Adv. PRANA ALEKSĮ 

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

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI 

GEORGĖ ANDERSON 
Telefonuokite: 

PResident 2-4203

X STagg 2-1454 Z
5 F. GRAŽYS ir SŪNUS X 
(f KONTRAKTORIAI Z
zį Atlieka mūrinių namų (ienų B- W 
A lyginimą, plasteriavima, šaligat- « 
zĮ vių cementavima ir kt. darbus, n S 293 MAUJER ST„ 6
£ BROOKLYN «, N. Y. g

S Clement A. Voket į
J (VOKETAITIS) X

X Advokatas į
Ž 41-40 —74th Street J 

y Jackson Heights, N. Y. > 

X NEwtown 9 - 5972 A

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR

IMPORTUOTŲ LIKERIU | 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET B
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829

z HAvemeyer 8 - 0259 S 
J R A L P H K R U C H J 

J FOTOGRAFAS ? 
W 65-23 GRAND AVENUE 
j Maspeth, N. Y. Ž
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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

MEMORIES of LITHUANIA

Iš I 
čiosioj 
rijoms 
m o su 
darbui

Apli 
netruk 
sikelti
gyveni 
gerai 
die sui 
arba ti
pas.
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