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Paplito Brošiūra
RUSŲ ŠNIPAI AMERIKOJE

Į^nam puslapy gruodžio 
^likraštis rašo: „Visuo-

M

Nors 
skai- 
davi-

pinigų išleisdavo gydymosi 
reikalams.

DIDŽIULĖS SUMOS 
ARKLIAMS

„Journal-American” perei
tą ketvirtadienį įdėjo veda
mąjį straipsnį „A Plea for 
Lithuania”.

Laikraštis primena prezi-

mažuma (socialistai— 
Mečiai) atstovybėje 
Jtaje) įgyja daugumą, 
riomenes dauguma (ka-

brikos Valstybės sekre-
Byrnes ir anglų užsie- 

J^kalų ministeris keliau- 
tfkvon tartis su Moloto-

Generolas Franco pareiš
kė, kad Ispanijon įsileis 
2,000 žydų vaikų pabėgėlių. | viešais mokyklų busais dykai.

LIETUVIŲ KONGRESO REZOLIUCIJA 
DEL VIENYBĖS

Popiežiaus Auka 
Lietuviams

^tuvės pilnos žmonių, 
b, traukiniuose — 
;te knibžda vyrai, mo- 

^ii pirkiniais.
^.vio geriausia Kalėdų

Tel. Evergreen 4-7142 ~ atsiminti savo gi-
6 pažįstamus, brolius,
SALDAINIŲ P^jir apskritai savo tau- 

GERIAUSOSR^ išblaškytus P° Pasau" 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Artitįį.

pusryčiai — pietos - vakarei vieno pareiga būtų 
AISKRYMAS gamintas namie II prtosįįi doVanų pakietėlį ir 
riausls bravoru. Parengimam prllmmi a.._ Ipos Fondą persiųsti

JUOZAS Gllįje vargstantiems lie-
495 Grand Street, s.

Sv. Jurgio Parapija
Pereitą savaitę, trečiadie

nį, buvo palaidotas Alfonsas 
Jurevičius.

Velionis paliko žmoną, ke
turis vaikus, tėvus ir seserį.

Jis mirė pačiam amžiaus 
gerume — turėjo apie 40 me
tų.

A. Jurevičius buvo baigęs 
Marianapolio mokyklos pir
mąją laidą.
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Amžinojo Rožančiaus ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijos 
paaukojo 16 dolerių pirkti 
kenuoto maisto lietuviams 
tremtiniams.

Antanas Daukantas labai 
sunkiai serga.

Ligonis gydosi namuose.

ai 
vę 
ra 
•ių

„Amerikos” skaitytojams

„Amerika” daugiausia ap
rūpina vietos lietuvius pas
kiausiomis žiniomis, ypač 
vietinėmis.

Kodėl „Amerikos” neužsi
sakyti ? Į jūsų namus ji ateis 
penktadienį ir ligi sekmadie
nio jau būsit ją perskaitę.

Tie, kurie neturit užsisakę, 
pabandykit užsiprenumeruo
ti ją metams ar pusei, o to-

to- 
ivo 
čių

ka-
’ip-

i ir 
uis. 
va
lui.

IŠNUOMOJIMUI
4 kambariai ir maudynė. Švie
sūs, patogūs, maža renda. Gy
ventojai galėtų prižiūrėti namą

Kreipkitės (nuo 7 vai vak., o 
šeštadienį ir sekmadienį visą die
ną):

.. žiaugsis, nes jie žinos, 
v1 Menkos lietuviai neuž- 
™Jfyavo vargo brolių.

ŠiMt ★ • ★
vietosny York Times” tarp- 
damiiįg politikos straipsnių 
tojfeas C. L. Sulzberger 

Tegua nusišneka nuo koto.
gyre&adienio „New York 
nešte. skiltyse jis Baltijos 
—pabėgėliu laikraščiuo-

Į. rodančias žinias apie 
ilirbus okupuotose Su
žadina fantazijomis.

Jv*as įdomus klausimas, 
Sulzberger išmoko 

lorajpkai, latviškai ir estiš- 
Avešd paskaito tų pabėgė-

! Imtialraščius ?
ę_is nemoka tų kalbų,

1 muS nors kitas jam pa- 
LoteLmų pabėgėlių laikraš-

i radai Lįsi žino, kad uolūs tų 
,^^ių skaitytojai yra 

su savo tarnais.
===inistai jau ne pirmam 

pj|os žurnalistui įkvė- 
‘ o nuodų prieš lietu- 

Gaįatvius ir estus.
Ga®? dalykas—tai straips- 

minėta „kulokų” dva- 
i~ytijos kraštuose.
Tįieta Sulzberger netie- 

F ' atskleidė labai liūdną

keliolika metų Sta- 
](^kvidavo „kulokus” — 

rus Rusijoje, žmonių 
*ivo ištisi milijonai.

496 Merger, neva girdamas 
Jjlaplinkiniu keliu pasa-

1 Lietuvoje, Latvijoje 
Zojoje kitiems žmonėms 

ei vietos, nei gyveni- 
(Jffip prieš keliolika me-

1 'tebuvo pačioje Rusi j o- 
tems gyventojų sluoks-

Darbo sėkmingumas Lietu
vos išlaisvinimui reikalauja, 
kad visi Amerikos lietuviai 
veiktų išvien, turėdami bend
rą vadovybę, sudarytą visų 
mūsų patriotinių srovių ir 
stambiųjų organizacijų susi
tarimo pagrindu, šitokiu bū
du yra susiorganizavusi dėl 
laisvės kovojanti lietuvių 
tauta pačioje Lietuvoje ir ta 
jos dalis, kuri šiandien gyve
na ištrėmime — ten veikia 
vienas Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas (VL
IK). Įžymieji Lietuvos veikė
jai irgi prašo šiuo skaudžiuo- 
ju momentu užmiršti ideolo
ginius skirtumus, telkiant vi
sas išeivijos jėgas Lietuvos 
išlaisvinimo akcijai sustiprin
ti.

Tadgi visuotinis Amerikos 
Lietuvių Kongresas 1945 m.

lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1 
d. Chicagoje pilnai užgiria 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangas suvienyti visas pa
triotines lietuvių sroves, su
darant vieną organizaciją, 
kuri, atstovaudama ir kalbė
dama visų Amerikos lietuvių 
vardu, išvystytų dar stipres
nę ir sėkmingesnę akciją Lie
tuvos išlaisvinimui.

Kongresas kviečia į bendrą 
darbą tautininkų srovę, api
mančią Lietuvai Vaduoti Są
jungą, Tautininkų centrą, 
Amerikos Seimo Vykdomąjį 
Komitetą, Friends of Lithu
ania, bendrai žinomas Ame
rikos Lietuvių Misijos var
du, įeinant ketvirtadalio (at
stovų) santykiu. Galutinas 
susitarimas pavedamas vyk
dyti visuotinio Kongreso iš
rinktai Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, BALF pirmininkas, šio
mis dienomis gavo tokią ži
nią iš Italijos: „Popiežius Pi
jus XII lapkričio mėnesį pa
aukojo 500,000 lyrų Lietuvių 
Studentų Kolegijai Italijoje 
įsteigti. Tokia kolegija įsteig
ta Pizos mieste ir ten apgy
vendinta grupė lietuvių stu
dentų, kuriuos šelpia BALF.”

Už šią gausią auką šv. Tė
vui BALF vardu padėką pa
reiškė kun. Dr. J. B. Končius 
per apaštališkąjį delegatą 
Washingtone.

FBI Viršininkas 
Apie Komunistus

M. Karaktynas, 
242 Irving Ave. 
Brooklyn, N. Y.
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Sales and promotion in greater
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New York 18, N. Y.

rulis 
iems 
įsta- 
ūjos,

i su- 
Jono 
dveji

ida
irduo- 
alinga 
alonė- 
ymėtu 
liai ir

IS
lNCE
, N. Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes ea- 
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pe
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų dar®' 
ninkai yra patyrę mechanikai

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCAW 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys ie- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucuię 
309-11 5 Ave., New York 1* 
New York.

Dešimties metų garantija

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNUS
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu deM 
lyginimą, plasteriavims, 
viu cementavimą Ir kt darbus.

293 MAŪJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y

New Yorkas. — BALF pir
mininkas kun. Dr. Juozas B. 
Končius gruodžio 11 d. išvy
ko Europon lietuvių šelpimo 
reikalais.

Kun. Dr. J. Končius yra 
įprašytas visos eilės ameri
kiečių pašalpos organizacijų 
pagelbėti Europos žmonių 
šelpimo darbe, nežiūrint ti
kybinių ar tautinių skirtumų. 
Jis lankysis daugelyje valsty
bių.

Kelionės metu kun. Dr. J. 
Končių BALF pirmininko pa
reigose pavaduos vicepirmi
ninkas adv. Nadas Rastenis.

Kun. Dr. J. Končius išplau
kė „Queen Elizabeth” laivu.

Mandžiūriją Užima 
Kinai

Gasperi Sudarė 
Vyriausybę

Roma. — Naują Italijos 
ministerių kabinetą sudarė 
krikščionių demokratų lyde
ris Gasperi, kuris taip pat 
bus ir užsienių reikalų mi
nisteris.

Vicepirmininkas yra socia
listas Nenni.

Komunistai šioj vyriausy
bėj turi teisingumo ir žemės 
ūkio ministerijas.

Miami. — FBI viršininkas 
Edgar Hoover, kalbėdamas 
policijos viršininkų sąjungos 
suvažiavime, amerikiečius 
komunistus išvadino Ameri
kos priešais, kurie mėgina 
šioje šalyje sugriauti demo
kratines institucijas.

Edgar Hoover kalbėjo: 
„Kova prieš fašizmą tęsiama. 
Prie fašistinių priešų turi bū
ti pridėtas kitas — ameri
kietis komunistas.”

FBI viršininkas pabrėžė, 
kad komunistai yra pradėję 
juodinimo propagandą, 
šmeiždami tiek policiją, tiek 
kitas progresyvias Amerikos 
institucijas, tuo norėdami nu
slėpti savo tamsius siekimus.

[Rusijos, Prancūzijos ir Ki
nijos užsienių reikalų minis- 

[terių pasitarimai, kuriuose 
svarstys Prancūzijos reika
lavimus dėl Vokietijos sienų 
pertvarkymo.

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Bidault pa
reiškė, kad Maskvos nutari
mai Prancūzijai nebus priva
lomi.

Pirmieji posėdžiai Maskvo
je prasideda šeštadienį.

Iš viso konferencija už
truks apie dešimt dienų.

Prieš išskrisdamas Mask
von, Valstybės sekretorius 
Byrnes pareiškė, kad jis ten 
siūlys planą šaukti taikos 
konferencijai. Jis pasakė, jog 
nieko nėra taip svarbaus, 
kaip taikos konferencija, nes

Chungkingas. — Rusai 
pranešė, kad centro vyriausy
bės kariuomenė užimtų tris 
svarbius Mandžiūrijos mies
tus, iš kurių sovietų kariuo
menė pasitraukia.

Tarp tų miestų yra ir Man
džiūrijos sostinė.

Čiangkaišeko kariuomenė 
yra prisiartinusi prie didžiau
sio Mandžiūrijos miesto Muk
deno, bet tuo tarpu dar 
gali į jį įeiti.

TOS PAT TEISĖS
Kentucky valstybė pripa

žino, kad mokyklinio amžiaus 
vaikai vykdami mokyklon, 
nepaisant kokios tikybos pa
mokoms, turi teisę naudotis

AudiniŲ Fabrikas 
Panevėžy

New Yorkas. — Daugelį 
Lietuvos fabrikų įrengimų 
bolševikai išgabeno į Sovie
tų Sąjungą. Tik negausi dalis 
Lietuvos fabrikų veikia.

Panevėžyje, kaip praneša 
,,Pravda” Nr. 237’ pradėjo 
veikti drobės ir vatos fabri
kas „Nevėžis”.

Nėra abejonės, kad kaip ir 
kitų Lietuvos fabrikų, taip 
ir šio, gamyba bus pirmoj ei
lėj nukreipta į tenkinimą 
okupacinės raudonosios ar
mijos reikalų. Lietuvos žmo
nės iš tos gamybos mažai pa
guodos teturės.

Irane Sudarė Tarybą
Teheranas. — Irane suda

ryta vyresniųjų valstybės vy
rų taryba, kurios pareigos 
bus didesnės už ministerių 
kabineto.

Kadangi rusai nesutinka 
anksčiau iš Irano pasitraukti, 
tai ir anglai pranešė, kad jie 
ten pasiliks.

Azerbaidžane sukilėliai 
vėl užmušė keletą valdininkų.

Irano padėtis bus svarsto
ma Maskvos konferencijoje.

SiūloTaikos Konferenciją
Washingtonas. — Trečia

dienį Amerikos Valstybės 
sekretorius Byrnes išskrido 
Maskvon dalyvauti trijų vals
tybių užsienių reikalų minis
terių konferencijoje.

Rusijos sostinėn nulėkė ir 
anglų užsienių reikalų minis
teris Bevinas.

Jie ten šnekėsis su Moloto
vu.

Svarbiausias pasitarimų 
punktas būsiąs atominė bom
ba. Toliau bus kalbamasi tai
kos klausimais ir svarstomi 
Jungtinių Tautų organizaci
jos reikalai.

Prancūzija ir Kinija nėra 
pakviestos į šią konferenciją 
Maskvoje.

Iš Anglijos pranešama, 
kad neilgai laukus bus su- žmonija turi gauti į norma- 
šaukta Amerikos, Anglijos, lias gyvenimo sąlygas.

Našlaičiai Lietuvoje
Švedų Raudonojo Kryžiaus 

atstovas, lankęsis rytinėje 
Europoje, praneša apie tuos 
Lietuvos vaikus, kurių tėvai 
buvo nužudyti ar išgabenti 
Vokietijon ir Rusijon.

Tokių našlaičių Lietuvoje 
yra apie 50,000. Daug jų su
sirgo džiova, kiti mirė, o dar 
kiti vaikščioja be prieglau
dos.

Frankfurtas. — Generolas 
Patton, vienas iš smarkiau
sių ir garsiausių Amerikos 
karių, guli Heidelbergo ligo
ninėje, sunkiai sužeistas.

Nelaimė atsitiko, kada gen. 
G. Patton automobilis netoli 
Mannheimo susidūrė su sunk
vežimiu.

Kitas su juo važiavęs ge
nerolas nebuvo sužeistas. Bet 
Patton smarkiai nukentėjo.

Nelaimės ištiktas genero
las -buvo^taoj nugabentas li
goninėn. Ten gydytojai pri
pažino, kad Patton yra visas 
paraližiuotas nuo sprando že
myn.

Iš pradžių atrodė, kad ge
nerolo gyvybė yra pavojuje. 
Bet paskutiniai pranešimai 
sako, kad jis jaučiasi bent 
kiek geriau, nors vis tiek pa
raližiuotas.

Tie kareiviai, su kuriais 
Patton žaibo greitumu vokie
čius mušė, Amerikoje ir ki
tur renkasi į bažnyčias, mels
damiesi už savo buvusio va
do sveikatą.

Jamašitą Nuteisė
Pakarti

Manila. — Čion buvo baig
tas japonų generolo Jamaši- 
tos teismas.

** *-•->' “ — - į

Malajos nukariautojas bu
vo rastas kaltas už eilę žiau
rumų, įvykdytų jo žinioje bu
vusių kareivių.

Teismas nusmerkė Jamaši- 
tą pakarti.

Jam bausmė nebus įvykdy
ta, kol Vyriausias Amerikos 
teismas pasakys savo nuo
monę.

Nauji Skridimo 
Rekordai

Srauja trijų didžiųjų už- 
rs^reikalų ministerių kon- 

.ja yra tūptelėjimas 
Užgaidoms.
^iii visa darė, kad tik 
įtektų Londono konfe- 
Į^i. Jie, matyt, iš anks- 
F?uošėsi apvainikuoti 
J^os miestą laimėjimų 
1^3, — jų nuomone, jei 
l^ro gali būti padaryta, 

: Rusijos sostinėje.
(jMjyti, rusai negali galvo- 

j irbti be vodkos po ran- 

i^ra nuolaida — dabar 
’k trijų konferencija, 
^Potsdame ir Londone 
^nutarta, kad ateityje 

, penki didieji, įskaitant 
ncūziją su Kinija.

I rusams užsiožiavus, 
ka ir Anglija dar kar- 

jiiilenkė prieš Maskvą ir 
'kė konferencijos duris 

^ūzijai ir Kinijai po pat 

S elgiamasi šiandien su 
Ištikimais draugais.

/va”, rašydama apie 
rkos Lietuvių Tarybą, 
|Į' pat numeryje reiškia 
|iiomones, kurios viena 
Prieštarauja.

4iam nusla

talikai) toje pačioje atstovy
bėje virsta mažuma”.

Trečiame puslapyje lai
kraštis sako: „Katalikai 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
sudaro didžiulę daugumą”...

Tos prieštaraujančios nuo
monės reiškiamos ryšium su 
vienybės klausimu.

Užuot davęs aiškų atsaky
mą dėl vienybės, laikraštis 
deda ilgus samprotavimus, 
pats vieną savo puslapį su
kirsdamas su kitu.

Koks patrijotizmas rūpi 
komunistams lietuviams, ma
tyti iš jų spaudos čionai: 
paskutinėmis dienomis jie sa
vo skiltis ėmė marginti 
straipsniais, kuriuose viena 
kita senesnių lietuvių citata 
stengiasi įrodyti, kad rusai 
lietuviams buvo geri ir se
niau, ne tik dabar.

Bet šie laikraščiai tegul pa
cituotų Valančiaus, Kudir
kos, Maironio ir kitų lietuvių 
ištisus puslapius, nukreiptus 
prieš rusus.

Gal mūsų komunistai per
sispausdintų Kudirkos „Vir
šininkus” ir „Vilkus”, jei jie 
nori patirti, ką lietuviai se
niau galvojo apie rusus.

Keista, tariamieji lietuvių 
laikraščiai pasišoko girti ru
sus, o neranda gero žodžio 
apie lietuvius.

dento Roosevelto žodžius, kad 
Lietuvos nepriklausomybė 
bus atstatyta, kai baigsis ka
ras, ir klausia: „Kada Ame
rikos vyriausybė ištesės savo 
pažadą ir ypač kodėl Ameri
kos vyriausybė nesilaiko sa
vo žodžio”?

Straipsnis parašytas su di
deliu Lietuvos padėties su
pratimu.

Prieš straipsnį yra padė
tas paveikslas: sunkus ruso 
batas, pažymėtas kūju ir 
pjautuvu, nuožmiai primynęs 
ant žemės parblokštą Lietu
vą.

Tame pat puslapyje įdėtas 
adv. A. Olio straipsnis, ku
riame taip pat ginami Lietu
vos reikalai.

šeštadienio numery j, gruo
džio 8 d., tas pats laikraštis 
išspausdino vedamąjį „Masi
nės savižudybės Švedijoje,” 
kur gina lietuvius, latvius ir 
estus pabėgėlius.

Laikraštis klausia: „Argi 
nebus nei protesto nei prie- 
bėgos nuo kylančios raudono
jo fašizmo laukinių darbų 
bangos?”

Washingtonas. — Iš Long 
Beach, Californijoje, Ameri
kos lėktuvas Douglas XB-42 
atskrido į Washingtoną per 
5 vai. 17 minučių ir 34 se
kundes.

Jis sumušė ankstesnį skri
dimo rekordą per Ameriką 
46 minutėmis.

Lėktuvas B-29 antradienį 
iš Burbank, Californijoj, į 
New Yorką atskrido per 5 
vai. 27 minutes, sumušdamas 
kitus rekordus.

Chicago. — šiais metais 
per lažybas arklių lenktynėse 
amerikiečiai praleido vieną 
bilijoną 306 milijonų dolerių.

Iš tų pinigų New Yorkas 
praleido 444,557,992 dolerius.

VĖL CENZŪRA
Maskva. — Kelias savaites 

rusai buvo sustabdę cenzū
rą užsienio korespondentams.

Šią savaitę cenzūra vėl pra
dėta taikyti taip griežtai, 
kaip ir seniau.

Kongreso atstovas O’Kons- 
ki pranešė, kad brošiūros 
„Lithuania under Red Fas
cism” yra jau išspausdinta 
200,000.

Kurie jų yra gavę daugiau, 
gali persiųsti kitiems be jo
kio mokesčio pašte.

Washingtonas. — Karo 
metų darbai sudarė sąlygas, 
kad Amerikoje šeimos 1944 
metais turėjo didžiausias pa
jamas negu kada nors šios 
šalies istorijoje.

Pusė amerikiečių šeimų ir 
pavienių asmenų 1944 m., iš
mokėję taksas, turėjo 2,700 
dolerių ar dar didesnes paja
mas. 1941 m. tos pajamos bu
vo 1,900 dolerių.

Pernai 42 procentai šeimų 
ir pavienių asmenų miestuo
se turėjo pajamas virš 3,000 
dolerių po to, kai buvo išmo
kėtos taksos. 1941 m. tokias 
pajamas turėjo tik 20 procen
tų.

Tačiau ne visi tokius gerus 
pinigus gaudavo. 1944 m. vie
nas penktadalis šeimų ir pa
vienių asmenų miestuose tu
rėjo pajamų mažiau kaip po 
1,500 dolerių.

Kadangi žmonės negalėjo 
pirktis automobilių, tai daug

Plieno Darbininkai 
Streikuos

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkai nutarė reikalau
ti pakelti uždarbį 2 doleriais 
per dieną.

Nesutikus su jų reikalavi
mu, plieno darbininkai, dau
giau kaip 700,000 žmonių, 
sausio 14 d. pradės streiką.

Kongreso atstovas Donde- 
ro pareikalavo, kad valdžia 
pasiaiškintų dėl Rusijos šni
pų buvimo Amerikoje.

Laikraščiai rašo, kad ru
sų šnipai iš vieno mokslinin
ko gaudavo žinių ir apie ato
minę bombą.

Detroitas. — šią savaitę 
buvo duotas visai naujas siū
lymas Amerikos darbininkų 
istorijoje.

Automobilių darbininkų 
unijos vadai Fordo kompa
nijai pranešė, kad unija siū
lo bausti tuos darbininkus, 
kurie be leidimo pradėtų iš- 
vaikščiojimo streiką arba ki
tu būdu sutrukdytų gamybą.

Automobilių unija, kuri 
yra didžiausia pasaulyje, siū
lo bausti po 3 dolerius tuos, 
kurie dalyvautų neleistame 
streike, ir 5 dolerius už se
kantį nusižengimą. Tokių 
streikų kurstytojai būtų at
leisti iš darbo.

Šie siūlymai sudaro visai 
naujus sutarčių pagrindus 
automobilių pramonei. Pagal 
juos, būtų apsaugotas ir dar
bas ir pramonė nuo netikėti
numų.

Manoma, kad Fordo kom
panija su tokiu planu sutiks. 
Ši kompanija taip pat svars-1 
to projektą, kad valandų už
mokestis už darbą būtų pa-

keistas ištisų metų atlygini
mu.

Tiek unijos, tiek Fordo 
planai yra tikrai nauji. Kai 
kas juos vadina revoliucio- 
nieriškais.

Dutra Išrinktas 
Prezidentu

Rio de Janeiro. — 
balsai dar nėra baigti 
tyti, bet iš dabartinių 
nių matyti, kad Dutra yra 
laimėtojas prezidento rinki
muose Brazilijoj.

Dutra yra buvęs Karo mi- 
nisteriu senojoj vyriausybėj.

Javos Sukilimas 
Plečiasi

Indoneziečių sukilimas iš 
Javos persimetė į didelę Su
matros salą.

Anglai sukilėlius puola lėk
tuvais.

Indoneziečių vadai pareiš
kė, kad jie kovos prieš britų 
ir kitas kariuomenes,- kurios 
būtų atsiųstos jų malšinti.

Vienas lenkas, iš Lenkijos 
atbėgęs į amerikiečių zoną, 
„Orzel Bialy” laikrašty pasa
koja, kad iš Vilniaus krašto 
žmonės masiškai užsirašo va
žiuoti Lenkijon, kur esą leng
vesnis režimas.

Pačiame Vilniuje yra 36 
kalėjimai, o Lukiškių kalė
jime, skirtame 2000 žmonių, 
1944 metų gale buvo 26,000.

Puse Milijono 
Žmonių Žuvo

Washingtonas. — Iš lėk
tuvų puolant Vokietiją, buvo 
užmušta 500,000 civilinių gy
ventojų, sužeista 700,000 ir 
7,800,000 palikta be pastogės.

Daugumas žmonių žuvo ne 
nuo pačių bombų, bet nuo tų 
bombų sukelto gaisro.
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RaStus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

ANTRAS IMPERIALIZMO ŽINGSNIS

Nuolat spaudoje pasirodo žinių apie neramumus Irane, 
apie sukilimą tos šalies Azerbaidžano provincijoje.

Tenka skaityti ir priminimų, kad tarp Azerbaidžano 
sukilėlių yra žmonių, atėjusių tiesiog iš kaimyninės Ru
sijos.

Ir pačioje sukilusioje provincijoje stovi rusų kariuo
menė, darydama ką nori. Tūo tarpu ji neleidžia Irano val
džiai nusiųsti kariuomenės tų sukilėlių sudrausti.

Amerikiečiui skaitytojui šie dalykai gali atrodyti 
tolimi ir neįdomūs.

Geriau betgi įsižiūrėjus, tuose Azerbaidžano neramu
muose galima rasti naują rusiškojo imperializmo žingsnį.

Tarptautinių įvykių sekėjai žino, su kokiomis didelė
mis pastangomis ir tautų laisvės laužymu Sovietų Sąjun
ga po savo letena prispaudė Europos šalis, nuo Suomijos 
ligi Bulgarijos.

Visur ten Kremlius prisistatė savo pakalikų: ir Lenki
joje, ir Čekoslovakijoje, ir Jugoslavijoje, ir Rumunijoje.

Taip Rusija suorganizavo savo bloką ir savo apsaugos 
zoną Europoje ir garsiai rėkia, kai apie panašią zoną užsi
mena vakarinės Europos kraštai. Maskva taip pat nepaiso 
kitų valstybių žodžių, kad niekas nemano grėsti Sovietų 
saugumui ir kad kitos šalys pageidautų su ja eiti geruoju 
ir dar pagelbėtų.

Girdėdama tokius patikrinimus ir žinodama, kokios di
delės paramos susilaukė iš sąjungininkų per šįjį karą, Ru? 
sija, rodos, galėtų būti sušnekamesnė ir žmoniškesnė, atsi
sakydama nuo užėmimų ir pavergimų politikos bei grąžin
dama tautoms laisvę.

Vienok Rusija to nedaro. Jai maloniau imperializmas 
ir pagrobimai, negu taikingas tautų sugyvenimas.

Sovietų Sąjunga ne tik nenori atsisakyti nuo savo lig
šiolinių agresijų, bet dabar Azijoje kaip tik mėgina pakar
toti tą patį, ką padarė Europoje.

Iš čia ir matome ypatingą Azerbaidžano sukilimo pras
mę — ten Rusija pradeda antrąją savo imperializmo fazę: 
įsigalėti tarp Turkijos ir Indijos.

Jei rusai pastatys savo valdžią Azerbaidžane, jie vie
nu sykiu nušaus kelis zuikius, ir tai tiesiog anglams iš1 po 
kojų.

Pirmas zuikis — rusai prieis prie svarbių naftos šalti
nių Irake ir priartės prie Arabijos, kur neišnaudotos guli 
didžiausios žibalo versmės.

Antras zuikis — Maskva apsups iš šono Turkiją, kuri 
nenori Kremliaus klausyti ir ligšiol atkakliai laikėsi sava
rankiškos politikos, nesileisdama į kalbas apie teisę rusų 
laivams plaukioti per Dardanelų sąsiaurius arba tuos są
siaurius perduoti Maskvos kontrolei. Iš dviejų šonų pri
mygta, Turkija gali virsti tokia pat „įtakos zona”, kaip 
Lenkija.

Trečias zuikis — susilpninamas Iranas ir su laiku taip 
pat paverčiamas Rusijos globojama valstybe, juo labiau, 
kad Maskva jau ne sykį užsiminė apie uostus sau Persijos 
įlankoje.

Ketvirtas ir didžiausias zuikis — Rusija įsistiprina 
tarp Viduržemio jūros ir Indijos, kuri yra anglų rankose.

Varydama savo imperializmą, Rusija anksčiau ar vė
liau imsis žygių prieš anglų imperializmą Indijoje ir mė
gins anglus iš ten iškraustyti. R.

LIETUVOS KOVA PRIEŠ RAUDONIJI 
IR RUDOJI OKUPACIJĄ - - - - - • - - - -

VIENO ADVOKATO LAIŠKAS IŠ EUROPOS 
AMERIKIEČIAMS

Broliai lietuviai!
Baisusis karas jau praūžė, 

sunaikinęs milijonus nekaltų 
žmonių gyvybių, sugriovęs 
gražiausius Europos miestus, 
istorinius dokumentus, meno 
ir kultūros paminklus, sujau
kęs visą Europos gyvenimą. 
Ir tame chaose blaškosi tau
tos nežinodamos, kas toliau 
jas ištiks, ar begalės nepri
klausomai, savarankiškai 
kurti savo gyvenimą ir kul
tūrą.

Baisusis rusų bolševikų 
siaubas naikina tautas nuo 
šiaurės iki pat pietų Europos. 
Suomija, Estija, Bulgarija, 
neskaitant Vokietijos ir Aus
trijos, neturi savarankiško ir 
nepriklausomo gyvenimo.

Koks paradoksas! Karas 
pasibaigė, agresorius, norė
jęs užgrobti nepriklausomas 
ir laisvas tautas, sumuštas 
ir sunaikintas, o tautos, dėl 
kurių laisvės ėjo karas, tebe- 
kenčia svetimųjų jungą ir 
priespaudą...

Milijonai tų tautų pabėgė
lių ar prievarta atvežtų žmo-

nių į Vokietiją darbams šian
dieną nenori grįžti į savo tė
vynę, nes žino, kad tenai sve
timieji valdo.

Ir mes, broliai lietuviai, 
esame ta maža dalis Vokie
tijoje esamų pabėgėlių, kurie 
dar negali grįžti į savo tė
vynę, nes mūsų tėvynė dar 
tebekenčia žiaurų totalitari
nį režimą, svetimų rusų vyk
domą, tų pačių rusų, kurie 
daugiau kaip 100 metų išlai
kė mūsų tėvynę didžiausioje 
priespaudoje ir tamsoje, o 
tūkstančius geriausių jos 
vaikų ištrėmė į Sibiro kator
gas darbams. Jie ir šiandie
na tą patį darbą dirba, tik 
kitu titulu ir kita priedanga.

Nenorėdami ir bijodami 
grįžti į savo tėvynę, mes gau
name įvairių priekaištų, kad, 
girdi, mes per mažai mylime 
savo tėvynę, o bolševikų 
agentai mus kaltina, kad mes 
esame vokiečių bendradar
biai ir bijomės „teisingos 
bolševikų rankos” už mūsų 
atliktus darbus. Visa tai ži
nodami, mes norime jums,

broliai tautiečiai, šiuo atviru 
laišku atsakyti į tuos šmeiž
tus, kurie mums yra bolševi
kų agentų užmesti, kad jūs 
padarytumėte teisingas išva
das, ar mes galėjome ir gali
me kitaip pasielgti, kaip esa
me pasielgę.

Raudonoji Okupacija
1940 m. birželio mėn. 15 d. 

Raudonoji armija peržengia 
Lietuvos sieną ir suvirs mi
lijonas kareivių su įvairių rū
šių ginklais įsibrauna į Lie
tuvą, užpila visus laukus ir 
miškus kariuomene ir gink
lais. Tai buvo pikta demons
tracija prieš silpną ir nieko 
nekaltą valstybę, kuri buvo 
apkaltinta, kaip pavojinga 
Rusijos saugumui.

Tuojau buvo sudaryta liau
dies vyriausybė, kurios tiks
las buvo žūt būt prijungti 
Lietuvą prie Sovietų Sąjun
gos. Ir ši valstybinė tragedi
ja prasidėjo viena diena vi
sose trijose Baltijos respub
likose. Viena diena tos trys 
tautos paskelbė rinkimus į 
seimą, viena diena jos rinko 
seimus ir viena diena (liepos 
21) seimai nutarė prašyti pri
sijungti prie Sovietų Sąjun
gos, nors tarp tų tautų jokio 
pasitarimo nebuvo ir negalė
jo būti, nes buvo stipri izo
liacija, uždarytas sienų pe
rėjimas ir bet koks judėji
mas uždraustas.

Maskvos Režisūra
Ar girdėtas ir galimas da

lykas, kad trys atskiros tau
tos, trys savarankiškos res
publikos, neturėdamos tarp 
savęs jokio susitarimo ir ben
dravimo, galėtų galvoti ir 
veikti taip, kaip viena tauta 
ir tuo pačiu momentu atliktų 
tuos pačius didžiausios reikš
mės dalykus tais pat meto
dais ir būdais? Ar begali bū
ti geriau matomas režisorius, 
kaip čia? Ar begalima kalbė
ti apie bet kokią tautos valią, 
jeigu net laikas ir veiksmas 
nustatomas vieno ir to paties 
režisoriaus trijose valstybė
se!

Jau nekalbėsime apie tai, 
ar iš viso yra galima, kad 
nepriklausomos tautos, kovo
jusios už savo nepriklauso
mybes 1918-19 m. su tais pa
čiais bolševikais, turėjusios 
tiek daug aukų, galėtų atsi
žadėti savo nepriklausomy
bės ir laisvės. Ir po visos šios 
biaurios komedijos, biauraus 
prievartavimo buvo skelbia
ma, kad tautos laisvai apsi
sprendė.

Jei taip, tai kam buvo rei
kalingi tie milijonai kariuo
menės, kurie buvo Baltijos 
kraštuose? Kam reikalingi 
buvo tie masiniai suėmimai, 
atliekami nakties metu? Kam 
įsteigtos tos naujos koncen
tracijos stovyklos — Pravie- 
niškiai, Paberžė ir kitos vie
tos, kur tūkstančiais buvo 
kankinami ir badu marinami 
lietuviai? Kam 40 tūkstančių 
lietuvių ištrėmė į Sibirą, jei 
tauta pati to norėjo ir apsi
sprendė ?!

Pagaliau kokia tauta, lais
va būdama, galėtų pakelti to
kį pažeminimą ir paniekini
mą: juk viskas, kas mums 
buvo šventa ir brangu, buvo 
niekinama ir naikinama!

Dvasinė Vergija
Mūsų garbinga ir sena is

torija buvo klastojama ir iš
kraipoma, mūsų didieji kuni
gaikščiai, mūsų tautos didvy
riai, mūsų aušrininkai buvo 
vadinami plėšikais, banditais 
ir niekšais. Mūsų tautinės 
šventės, mūsų pergalės žy
giai, garbingi tautos apsi
sprendimo momentai buvo 
uždrausti švęsti ir minėti. 
Vietoj jų mes turėjome švęs
ti ir minėti bolševikų šven
tes ir laimėjimus, kurie buvo 
visai svetimi ir nepažįstami.

Mūsų kariuomenė buvo lik
viduojama ir apšmeižta, kaip 
liaudies priešų kariuomenė. 
Mes turėjome gerbti ir klau
syti raudonosios armijos, ku
ri mus buvo okupavusi ir 
durtuvu valdė.

Vietoje mūsų seno valsty
bės ženklo vyčio, jojančio ri
terio ant balto žirgo, mums 
primenančio mūsų seną ir 
garbingą istoriją, mūsų tai
kios dvasios ir didybės sim
bolio, jie mums atnešė piau- 
tuvą ir kūjį, kuris mums vaiz
davo šaltą materiją ir bruta
lią jėgą.

Vietoje mūsų trispalvės 
vėliavos jie mums prievarta 
atnešė ir pakėlė raudoną, 
.kuri mums priminė kraujo 
persunktą medžiagą ir žmo
nių kančias.

Vietoje mūsų švelnių ir 
gražių dainų, melancholiškai 
iškilmingų giesmių, jie mus 
vertė svetimas, žiaurias, ne
apykantos persunktas ar ko
munizmo dydvyriams sukur
tas dainas dainuoti.

Vietoje Dievo bažnyčioje 
mes buvome verčiami raudo
nuose kampeliuose garbinti 
Leniną, Staliną, Kaganovičių 
ir kitus bolševikų vadus, jų 
portretus švenčių metu ne
šioti gatvėse, kaip šventųjų 
paveikslai nešiojami proce
sijų metu.

Susidarė tikėjimo kultas. 
Jis reiškėsi ne tik gyvenime, 
bet ir moksle. Mūsų universi
tetuose ir aukštose mokyk
lose pirmos eilės mokslai bu
vo apie komunizmą, Leniną, 
Staliną ir kt. Juos dėstė spe
cialiai paruošti lektoriai, po- 
litrukais vadinami. Jie tik 
vieni neklaidingi buvo ir ne
galėjo nukrypti nuo nustaty
tų dėsnių ir dogmų, nes tik 
jie žinojo, kaip reikia aiškin
ti jas ir kokia yra partijos 
linija. Kitaip galvojantys ir 
aiškinantieji Markso ar Le
nino mokslą buvo eretikais 
vadinami, o ant rašomųjų 
darbų uždėdavo rezoliuciją 
„herezija”. Vietoje seno 
krikščioniško tikėjimo bol
ševikai kuria naują tikėjimą, 
tik ne Dievui, bet revoliuci
jos vadams. To naujo tikėji
mo proletariato diktatūra 
mus prievarta^mokė ir vertė 
išpažinti.

Kada taip buvo niekinama 
mūsų istorija, mūsų tautos 
vadai, mūsų valstybiniai sim
boliai, mūsų kultūriniai, reli
giniai ir bendrai žmonijai 
humaniškieji principai, kada 
širdys verkė ir tauta kentė
jo, pakendusi skausmuose, 
melas, pataikavimas ir pane
girikos buvo spausdinamos 
vieninteliuose komunistiš
kuose laikraščiuose.

Spauda be jokios gėdos me
lavo ir falsifikavo faktus čia 
pat žmonių akyse. Pasidarė 
visuotinė veidmainystė. Tas 
sadizmas, su kuriuo mes bu
vome kankinami, mums yra 
nesuprantamas ir nepakelia
mas. Tas dvasios prievarta
vimas ir veidmainystė yra 
charakteringa Azijos sadis
tams ir Rusijos carams, kada 
Jonas Žiaurusis tėvų akyse 
žudydavo vaikus ir tėvams 
įsakydavo juoktis. Tačiau 
mums tai buvo nežmoniška 
kančia, kurią suprasti sunku. 
Gyvenimas buvo pasidaręs 
toks sunkus, kad, rodos, oro 
trūko. Trūko laisvės, ir nebu
vo šeimos, kuri nebūtų nu
kentėjusi, kurios tėvas ar sū
nus ar kitas giminaitis nebū
tų suimtas arba ištremtas į 
Sibirą.

Vokiečių Priespauda
1941 m. birželio 22 d. kilo 

tarp Vokietijos ir Rusijos ka
ras. Bolševikai greitai pasi
traukė iš Lietuvos, sadistiš
kai sunaikinę kai kuriose vie
tose kalinius ir kelias dešim
tis inteligentų ir kunigų.

Ir po visų tų išgyvenimų 
ir kančių ar mes likome vo
kiečių draugais ir bendradar
biais? Ne! Mes likome ištiki
mi savo interesams ir laikė
mės neutralumo, kurio per 
visą karo eigą nesulaukėme.

Vokiečiai nemokėjo slėpti 
savo planų ir, dar karui ne
pasibaigus, jie norėjo užimto
se srityse juos įgyvendinti. 
Mes pajutome gerai organi
zuotą, žiaurią jėgą, kuri tu
rėjo išnaikinti Rytų Europos 
tautas, kad pati galėtų jų 
derlingose žemėse ponauti.

Iš vienos vergijos pateko
me kiton. Visi bolševikų na
cionalizuoti turtai atiteko 
vokiečiams. Lietuviams ne
buvo grąžinama jų nuosavy
bė. Visose įmonėse, dvaruo
se sėdėjo vokiečiai adminis
tratoriai. Vokiečiai rėmėsi 
nacionalizacijos įstatymais 
ir sakė, kad lietuviai nieko 
nebeturi. Todėl visi turtai, 
kilnojami ir nekilnojami pe
rėjo vokiečių žinion. Mūsų 
padėtis ekonomiškai pasida
rė kritiška, ir mes visi liko
mės elgetos. Pagaliau 1942 
m. pavasarį pradėjo perkel- 
dinėti ūkininkus lietuvius iš 
Suvalkijos ir Žemaitijos į Gu
diją. Reikėjo visą savo tur
tą palikti ir keltis be nieko 
į svetimą ūkį, o į Lietuvą at
važiavo vokiečiai. Lietuviai 
geruoju nesikėlė iš savo tė
viškės. Tenai, kur buvo at
kelti vokiečiai, dažnai sudeg
davo ūkiai kartu su naujuoju 
šeimininku.

Jei vokiečiai ekonomiškai 
mus visai pavergė, tai poli
tiškai jie mus suvedžiojo ir 
statė klausimą dėl mūsų atei
ties reliatyviai: gausime tokį 
atlyginimą, kokį nusipelny
sime šiame kare. Pažadais 
viliojo, grasė ir prievarta ver
tė stoti į SS legijonus.

Jie būtinai norėjo mūsų 
jaunimą išnaudoti kovai, ta
čiau tai jiems nepavyko. Jau
nimas neklausė jų balso, ne
susigundė jų pažadais ir ne
bijojo prievartos. Vokiečiai 
jautė ir matė, kad jaunimas 
klauso inteligentijos balso, 
slaptos spaudos pogrindžio 
vadų instrukcijų, bet nega
lėjo užslopinti šio judėjimo. 
Gestapo griebėsi radikalių 
priemonių, norėdamas išar
dyti lietuvišką priešvokišką 
veiklą. 1943 m. kovo 17 d. už
darė Kauno ir Vilniaus uni
versitetus, Filharmoniją, Vil
niaus Aukštesnįjį Pedago
gikos Institutą, Šiaulių Aukš
tesnįjį Prekybos Institutą ir 
kt., suėmė didesniuose Lietu
vos miestuose po kelias de
šimtis žymesnių vietos inteli
gentų, universiteto profeso
rių, kunigų, advokatų, moky
tojų, karininkų, žurnalistų ir 
kt. Suėmė virš 250 žmonių, 
kurie išbuvo Štuthofo kalė
jime iki karo pabaigos.

Tačiau ir po to lietuvių ne
palaužė. Įsitikino vokiečiai, 
kad lietuviai nei savanoriais, 
nei prievarta į kariuomenę 
nestoja. Tada pradėjo prie
varta vežti darbams į Vo
kietiją. Policija gaudė gatvė
se, kinuose, kavinėse, tur
guose ir net bažnyčiose, pav., 
Žiežmariuose, Vilniuje ir ki
tur. Bet čia jiems nelabai se
kėsi. Tuos, kuriuos pagauda
vo, — išveždavo, o savanorių 
niekas nevažiavo.

(Pabaiga kitam numery)

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO® DlFAV LIETUVIU
REZOLIUCIJOS

VLIKO Pirmininkui
Amerikos Lietuvių Kon- 

greses, susirinkęs Chicagoje 
1945 m. lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dienomis ir atsto
vaująs plačiuosius Amerikos 
lietuvių sluoksnius, su dide
le rimtimi ir atjautimu klau
sėsi sveikinimo, atsiųsto Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininko.

Amerikos lietuviai per Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą siunčia karštus 
sveikinimo žodžius broliams 
lietuviams, kovojantiems dėl 
Lietuvos laisvės.

Amerikos lietuviai, būda
mi visa savo širdimi su ju
mis šioje laisvės kovoje, pa
sižada visomis savo jėgomis 
kelti Lietuvos laisvės bylą, 
kol iš mūsų tėvų žemės bus 
pašalinti agresoriai rusai ir 
Lietuvai bus suteiktos sąly
gos tvarkytis sava, nepri
klausoma demokratine vals
tybe.

Šalpos Fondo 
Reikalu

Bendras
Fondas 
sėkmin-

Amerikos Lietuvių Kon
gresas, susirinkęs Chicagoje 
1945 m. lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dienomis, dideliu 
rūpestingumu įvertino Bend
ro Amerikos Lietuvių Fon
do darbus, padedant lietu
viams, karo audrų išbalšky- 
tiems po įvairius pasaulio 
kraštus.

Kongresas išreiškia karš
tą padėką National War Fon
dui, kurio lėšomis 
Amerikos Lietuvių 
galėjo išplėsti tokią 
gą paramos veiklą.

„Kongresas prašo Amerikos 
visuomenę padidintomis jė
gomis toliau teikti visokerio
pą paramą Fondui, kad jis 
galėtų savo gelbstinčią ran
ką ištiesti kiekvienam lietu
viui nukentėjusiam nuo ka
ro.

Kongresas taip pat kreipia 
Amerikos lietuvių dėmesį, 
kad National War Fund, ku- 
rin įeina Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas, savo veiki
mą baigia 1946 metų gale.

Kad šimtai tūkstančių lie
tuvių nuo tada neliktų be pa
ramos, Amerikos lietuviai 
jau dabar raginami susirū
pinti ir padėti pagrindus, ku
rie leistų Bendram Amerikos 
Lietuvių Fondui tęsti savo 
išganingą darbą tol, kol jis 
bus reikalingas.

užgulta negirdė- s 
-tytos pabaisos. Jo- 1 

neperregima 1 i ei gaies rasKoios?^^ ne_, 
Reikalu pačios pabaisos ;

■ ten darosi, nieks 
Amerikos lietuviai, kai*^ žmonių dug. 

ištikimi piliečiai, visas ka’L vaitojimo. Tik 
pastangas rėmė didžiausį ^ugerio darbų 
nuoširdumu: aukojo Raud> ten gali būtit 
najam Kryžiui, National W> v * 
Fund ir kitoms organizac-jji išblaškyti, išva- 
joms; ypač pirko labai daigus rytus, į vaka- 
karo Bonų ir geraširdišku šalis. Jie, lyg 
leido savo sūnus į aktyviu meškos glėbio iš- 
pareigas kovai už gėrėsi tebedreba išgąsčio 
žmonijos ateitį. širdys nenusto-

Nors tikrų davinių netuif^? skausmo dėl 
me (ir gal niekad jų neturį?? 
sime), bet apytikriai galini^_zu" 
sakyti, kad karo Bonų ^mįjdėl neaiškios tevy- 
rikos lietuviai išpirko 
$100,000,000 ir kad karų lai Lietuvoje du drai
kuose žuvo nemaža tūkstaį bendrai darbavosi, 
čių mūsų sūnų, žinome, ką tėvynės reikalais, 
namie pasilikusieji pasišveįiugėsi savųjų tarpe, 
tę dirbo karo darbuose. O k-a iškylų metu. Vie- 
dangi pradėjome gerai ir ve Andrius, studijų Tei
kėme gerai, tai Ameriki^sčiau buvo iškelia- 
Lietuvių Kongresas ragina jenin; antras, An- 
toliau šia linkme veikti, įvąį spėjo pasprukti iš 
riomis organizacijoms pagjjąužimant bolševi- 
išgales aukoti ir per dabyrą kartą, 
einančią, jau paskutinę Pe. įvykiai ir Lietuvos 
gales Paskolą kuo daugia^įį paveikė abu- 
sia bonų pirkti ir tuo būc* Antaną. Pasitaikė 
padėti mūsų vyriausybei dį^ Amerikos val- 
neužbaigtas karo pastangi ygkietijos vienam 
sėkmingai baigti. gad ir labai pasikei-

~ , į savo išvaizda, bet
Del Tremtiniu ž draugą pažino ir

g turėjo vienas an- 
papasakoti, turėjo 

Lietuvių tremtinių Sibiro pasidalinti žinio- 
likimas tebėra toje pačioptimis ir skausmais, 
tragingoje padėtyje, kaip bi įskaudusios sielos 
vo prieš ketverius su viršum minčių daugybes, 
metų. a išgyventus skaus-

Padėtis pasikeitė tik 
prasme, kad anksčiau ištrenk 
tieji baigiami išmarinti, o j"*“’ a.t8t?° 
vieton gabenamos naujos J?.8?2 3
kog J ^sielos, kiek žuvo sa-

i apskritai lietuvių, 
Visi mėginimai tremtjtota turtų, kaip ište- 

niams padėti ir su jais sustoji Lietuva! 
siekti nedavė jokių pasekmųfriem nėra galo kal- 
nes jie yra labai suvaržyti.jndrius, mažiau nu- 

Visuotinis Amerikos Li$ nęnuat°j° minties 
tuvių Kongresas, susirinkę®11® eūergijos; Bet 
Chicagoje 1945 m. lapkriči1516^ baisių įvykių 
29, 30 ir gruodžio 1 dienomis skausmų sugelta, 
žmoniškumo vardan šaukias1 judrumą, atrodė na
šavo vyriausybės paveiki Sudauš likimo 
Sovietų Rusijos vyriausytfF^- 
ta prasme: W tai pastebėjęs,

-< 1 n , -r , • . • s jo sielos niūrią pa-
1. kad butų leista į Sibiru prabiaivinti. jį.

vykti rūpintis lietuviai^ darbą turėjo ko 
tremtiniais Raudonojo Kry^ bet 
ziaus ir UNRRA atstovam^ atrodg kaip 
lr s, be tinkamo apdaro

2. kad būtų daromi žygiai kaip nustojęs savo 
lietuviams tremtiniams iš SMaitia. Nusivedė An- 
biro išimti ir pergabenti 
jiems saugią teritoriją.

skaitykit savaitraštį -am ik i ką"
Mūsų laikais be galo svarbu kiek galima stipriau paremti 

savą, katalikišką ir lietuvišką laikraštį.
Lietuvoje rusai panaikino visus lietuviškos dvasios laikraščius, 

tarp jų ir visą katalikų spaudą. Čia pat, Amerikoje, lietuviškų ko
munistų laikraščiai kasdien skelbia komunistinę propagandą prieš 
Lietuvą ir tikniosius jos sūnus, kurie savo šaliai nori laisvės ir 
gerovės.

Todėl svarbu palaikyti tuos laikraščius, kurie stovi už lais
vą Lietuvą, už demokratinę tvarką, už katalikų teises.

“Amerika” kaip tik yra toksai laikraštis. Jis jau dešimt su 
viršum metų ištikimai tarnauja lietuviams katalikams ir Lietuvai.

Be straipsnių, be žinių iš plataus pasaulio ir be įdomių pasi
skaitymų, kiekviename “Amerikos” numeryje rasite pranešimų 
apie tai, kas darosi mūsų apylinkėje arba artimesnėse lietuvių 
kolonijose šioje šalyje.

Turime pasakyti, kad “Amerikai” rašo eilė pasižymėjusių lie
tuvių, gyvenančių tiek šiame krašte, tiek ir vargstančių ištrėmi
me Europoje. Už tai šiame laikrašty kiekvienas skaitytojas su
žinos, kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pasaulyje, kaip eina 
jų šalpos darbas, koki vargai ir rūpesčiai juos labiausiai slegia.

Jūs suprantate, kaip šiuo laiku svarbu skaityti ir platinti ge
rą lietuvišką laikraštį.

Tą darbą jūs atliksite, užsisakydami šios apylinkės lietuvišką 
katalikišką “Ameriką”.

Laikraštis metams kaštuoja 3 doleriai.
Užsisakykite šiuo adresu:

“AMERIKA”
222 So. 9th Str., Brooklyn 11, N. Y.

Užsisakykite dabar, nieko nelaukdami, ir Kalėdoms jau tu
rėsite gražaus skaitymo. “Amerika” lankys jus kas savaitė per 
ištisus metus.

“AMERIKOS” LEIDĖJAI.

sėkmingai baigti.

Sibire
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igeresnę vakarienę ir

iilgyk, drauguži, imk 
i Juk bebėgdamas iš 
nepaėmei su savim 

Taikai atėjus, kiekvieni^ maist0, — ra" 
Amerikos lietuvio pirmuoju?118, .. , .
rupesciu buvo gauti žinią i^ 
savųjų ir suteikti jiems pafH JT Antanas. 
galbą * dalykai ne galvoj,
s npima nenuilstantie-

Bet Raudonasis Kryžius^ ir rūpesčiai.
buvo priverstas sustabdyt} nemaloni tyla. And- 
savo humanitarinį darbą Liejosi šį momentą tuos 
tuvoje kaip tik tada, kad®s paliesti, matyda- 
jis buvo labiausiai ten reika^aą draugo nuotaiką, 
lingas. 3 nerado tinkamų žo-

Antai 
iria r 
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sielos 
bes, i 
tuvių 
dies 
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Todėl prašome U.S.A, vy\ W108^11 
riausybės imtis žygių, kadJP08|^os P^bilo: 
Raudonasis Kryžius praplės-j^^audu priminti 
tų savo veiklą į sovietų oku-!®clus Fi^us. bau- 
puotą Lietuvą. W apie tėvynės pa-

 *1 drauguži, gyventi
Padėka' Lietuviu

Laikraščiams i šviesų darbą, į

ietį 
ir n 
gus

gen 
tu i 
varj 
tą i 
kar

genimą...
Visuotinis Amerikos Lietu-!^ją gyvenimą! — 

vių Kongresas, susirinkęsi'^ęg Antanas. — 
Chicagoje, 1945 m. lapkričio^ $eDagįg gyvenimas 
29, 30 ir gruodžio 1 dienomis,^; pradėti nau- 
iš širdies dėkoja visiems lie-fcdienviešpatauja mir- 
tuviškiems Amerikos laikraš-avo pasiuntinius — 
čiams, kurie visu nuoširdumu ba(d^ vargą, U- 
rėmė ir remia Amerikos Lie‘kitas baisenybes siun- 
tuvių Tarybos darbus, užleis-puse8 kad mirtis 
darni savo skiltis be jokio at-iį^ žiūrėti į žmo- 
lyginimo pranešimams ir bęjbir jU08 vėliau neš- 
jokių sąlygų pagelbėdami Mvo karalystę. Man 
Amerikos Lietuvių Tarybai * n-ra Kū_
tęsti savo^ vertingą darbą. iį dar gyvas, bet 

į amžiną ijtilsį. C
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*į amži

atv 
>ėti 
ata 
los 
kai

gar 
šio 
nėj 
rai 
tai

pa1 
bėj 
vic 
da’



AMERIKOS i W^-December 14’1945
REZOUt^IV DIENŲ lietuvių dvasia

AMERIKA

VLIKO Pirmininkui
Amerikos Lietuvių Kon- 

greses, susirinkęs Chicagoje 
1945 m. lapkričio 29, 30 ir. 
gruodžio 1 dienomis ir atsto
vaująs plačiuosius Amerikos 
lietuvių sluoksnius, su dide-1 
le rimtimi ir atjautimu klau
sėsi sveikinimo, atsiųsto Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininko.

Amerikos lietuviai per Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą siunčia karštus 
sveikinimo žodžius broliams 
lietuviams, kovojantiems dėl 
Lietuvos laisvės.

Amerikos lietuviai, būda
mi visa savo širdimi su ju
mis šioje laisvės kovoje, pa
sižada visomis savo jėgomis 

i kelti Lietuvos laisvės bylą, 
- kol iš mūsų tėvų žemės bus 

pašalinti agresoriai rusai ir 
Lietuvai bus suteiktos sąly
gos tvarkytis sava, nepri
klausoma demokratine vals
tybe.

I

r

i
s

L-

LATVIŲ TAUTOS PRAEITISkurių nemačiau iki šiol, gal 
geriau bus pasakius, kurių 
nesistengiau pažinti. Morali
nės kančios mane pakrikštijo 
į naują gyvenimą, ir man at
sidarė naujas pasaulis. Tie 
dvasios sopuliai, kaip jie ga
lingai veikia žmogaus sielą! 
Jie išranda naujas vertybes, 
kurių nepastebi pasaulis, da
lykus, kurių negalima rasti 
niekam, kaip tik skausmo ge
nijui.

Valandėlę pagalvojęs, An
tanas vėl prabilo:

— Mokslininkai patyri
mais, tyrinėjimais ir kitais 
būdais suranda vis daugiau 
ir daugiau gamtos paslapčių. 
Kentėjimai turi savotišką ga
lią atidengti paslaptis, kurios 
šiaip jau žmogui nematomos. 
Kenčiu nustojęs artimųjų, 
praradęs tėvynę, su ja — vi
sa, ką turėjau; kenčiu pikta
jam įsigalint pasaulyje. 
Skaudu matyti žūstančius ar 
vargstančius žmones; sopa 
širdį dėl skausmų tvano, dėl 
tų žmonių, kurie atrodo, lyg 
nebeturėtų pilnojo žmogaus 
pavidalo, lyg būtų kokios ne
žmoniškos būtybės žmonėms 
kankinti. Kilsta savaime 
klausimas, kam kentėti, dėl 
ko žmonės žudosi? Kenčia
ma,' bet kokia kančių pras
mė? Darosi neaišku, tave 
siaučia nežinios tamsuma. Ir 
ji pasiliks tokia tam, kuris 
nepatiria kančių. Pergyvena
mos kančios atskleidžia žmo
gaus gyvenimo paslaptį. Da
bar suprantu kryžiaus pa
slaptį. žmogau, nelėbauk, bet 
kentėk viršesniam tikslui 
dėl... tiesos. Kryžiaus moks
lą, tiesa, skelbia Bažnyčia, 
bet retas katras supranta jį. 
Verda manyje minčių ir jaus
mų gausybė ir lyg verdantis 
vanduo katile kunkuliuoja, 
taip kad sunku suvokti ir 
sutvarkyti jųjų antplūdį.

— Klausyk, Antanai, ar 
neišgersi vyno taurikės? — 
pertraukė draugas. — Matau, 
smarkiai jaudiniesi, ir kalbė
jimas tave pradeda varginti.

— Ne, nereikia. Tik van
dens stiklą, jeigu galima. Aš 
jaučiuos visai gerai, atrodo, 
kad galėčiau kalbėti ir kalbė
ti. Taigi vargo ir liūdesio sle
giamas pamėgau tyrinėti pa
saulio misterijas. Nemėgstu 
paviršutiniškumo, apsimeti
mo, melagystes. Vengiu takų, 
kuriais minia eina; užtat 
mėgstu paprastumą ir tuos, 
kurie dvasioje kenčia.

— Valio! Matyti, susekei 
kryžiaus paslaptį, — šūktelė
jo Andrius. Manau, esi sura
dęs ir daugiau paslapčių.

— Žinoma, — atsako An- 
tana§. — Juk mes ir mūsų 
gyvenimas, galima sakyti, 
paslapčių apsiaustas. Kaipgi 
nerasi, kai praregi. Kur 
žengsi, kur pažvelgsi, visur 
jų rasi.

— Ar taip! — Andrius kiek 
nustebo. — Kur ir kame ma
tai, sakysim čia, kalbamas 
paslaptis?

IŠ BERNARDO BRAZDŽIONIO EILIŲ RINKINIO

“SVETIMI KALNAI”ppuva užgulta negirdė- 
"matytos pabaisos. Jo- 
įpatauja neperregima 
aa, taip kad nieks ne-

^kas
- 

■ponijos vaitojimo. Tik 
Įpilusio kraugerio darbų 

kas ten gali būti.
km'Aviai išblaškyti, išva
lą ^olimus rytus, į vaka- 

visas šalis. Jie, lyg 
iš meškos glėbio iš- 

N tebedreba išgąsčio 
i ^jJųjų širdys nenusto- 

pijusios iš skausmo dėl 
si®l,b meškos prieglobsty- 
saljtiuiųjų artimųjų, dėl žu- 

■ rikos > ir dėl neaiškios tėvy- 
fcjmo.
tas® Lietuvoje du drau- 
fy&iu bendrai darbavosi, 

tėvynės reikalais, 
tęttįžiaugėsi savųjų tarpe, 
dainos iškylų metu. Vie
kas »Andrius, studijų rei- 
IkW|p,nksčiau buvo iškelia- 
totaįsienin; antras, An
ri® Įtik spėjo pasprukti iš 
išgite^s, ją užimant bolševi- 
Mįntra kartą.
galės ik įvykiai ir Lietuvos 
šia te: gerokai paveikė abu- 
pafeiĖČ gi Antaną. Pasitaikė 
nafeisitikti Amerikos val- 

Vokietijos vienam 
Kad ir labai pasikei

kiu savo išvaizda, bet 
3 draugą pažino ir 
o turėjo vienas an- 
papasakoti, turėjo 

^mo pasidalinti žinio- 
falntimis ir skausmais. 
W® suskaudusios sielos 
voĮfflio minčių daugybes, 

Kongresas išreiškia to“* 10 įgyventus skaus- 

tą padėką National War ta- m°n^k “į kisk
dui, kurio lesomis Bendras pnsv 
Amerikos Lietuvių Fondas tieji hį 

galėjo išplėsti tokią sėkmin-1 
gą paramos veiklą. 1

Kongresas prašo Amerikos 
visuomenę padidintomis jė-1 
gomis toliau teikti visokerio-1 
pą paramą Fondui, kad jis i 
galėtų savo gelbstinčią ran
ką ištiesti kiekvienam lietu
viui nukentėjusiam nuo ka
ro. ■

Kongresas taip pat kreipia 
Amerikos lietuvių dėmesį, 
kad National War Fund, ku- 
rin įeina Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas, savo veiki
mą baigia 1946 metų gale.

Kad šimtai tūkstančių lie
tuvių nuo tada neliktų be pa
ramos, Amerikos lietuviai 
jau dabar raginami susirū
pinti ir padėti pagrindus, ku
rie leistų Bendram Amerikos 
Lietuvių Fondui tęsti savo 
išganingą darbą tol, kol jis 
bus reikalingas.

Šalpos Fondo 
Reikalu

' Amerikos Lietuvių Kon- 
\ gresas, susirinkęs Chicagoje 
u 11945 m. lapkričio 29, 30 ir 

gruodžio 1 dienomis, dideliu 
rūpestingumu įvertino Bend
ro Amerikos Lietuvių Fon
do darbus, padedant lietu
viams, karo audrų išbalšky- 
tiems po įvairius pasaulio 
kraštus.

Kongresas išreiškia karš-
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UTRASTĮ “AMERIKĄ 
/arbu kiek galima stipriau paremti 

l laikraštį.
i visus lietuviškos dvasios laikraščius, 
lą. čia pat, Amerikoje, lietuviškų ko- 
kelbia komunistinę propagandą prieš 
ius, kurie savo šaliai nori laisvės ir

tuos laikraščius, kurie stovi už lais- 
varką, už katalikų teises.
i toksai laikraštis. Jis jau dešimt su 
jja lietuviams katalikams ir Lietuvai 

š plataus pasaulio ir be įdomių pas- 
įerikos” numeryje rasite pranešimi) 
apylinkėje arba artimesnėse lietuvių

Amerikai” rašo eilė pasižymėjusių lie- 
e krašte, tiek ir vargstančių ištrėmi- 
laikrašty kiekvienas skaitytojas su- 
seserys gyvena pasaulyje, kaip eina 
ir rūpesčiai juos labiausiai slegia.

10 laiku svarbu skaityti ir platinti gė

ižsisakydami šios apylinkės lietuvišką

tuoja 3 doleriai.

i:

ERIKA”
tr., Brooklyn 11, N. Y.
?ko nelaukdami, ir Kalėdoms jau tu-
Imerika” lankys jus kas savaitė per

gali apsakyti, kiek 
p arumpą laiką atsitiko 
Tnvykių, kaip sužalotos 

sielos, kiek žuvo sa- 
b8, ? apskritai lietuvių, 

yį stota turtų, kaip ište- 
jįmjražioji Lietuva! 
jiedviem nėra galo kal
ųjį Andrius, mažiau nu- 

s, nenustojo minties 
nė energijos. Bet 

siela, baisių įvykių 
®f‘a, skausmų sugelta, 
2S,M judrumą, atrodė nu- 

skaudaus likimo 
fflHii paveikta.
Sorgas, tai pastebėjęs, 
taftai jo sielos niūrią pa- 
.ukiek prablaivinti. Jį

jį. yęs darbą, turėjo ko
• „ir kuo apsirengti, bet

iš viso atrodė kaip
■ ® be tinkamo apdaro 
i11 :o, kaip nustojęs savo
■ Našlaitis. Nusivedė An-
■ Įjjjliijvalgyklą, užsakė kiek 
i įįj £ geresnę vakarienę ir 
i ^nekasi.
■ algyk, drauguži, imk 

M. Juk bebėgdamas iš 
•^s nepaėmei su savim

tų, nei maisto, — ra- 
įdrius.

Iširtų... maisto! — kar- 
slėgtų balsu Antanas. 

rūpesSie dalykai nė galvoj, 
gvųjrJ apima nenuilstantie- 
ggjį nnai ir rūpesčiai.

j nemaloni tyla. And- 
**pjosi šį momentą tuos 

b^us paliesti, matyda- 
jdną draugo nuotaiką, 

til$ i nerado tinkamų žo- 
jis^n paguosti.
liBg^ Timpos tylos prabilo: 
0'.esa, skaudu priminti 
.giriančius įvykius, bau- 
Į^lvoti apie tėvynės pa- 
yt, drauguži, gyventi 
■L/Ta pati kenčianti tė- 
r ,ukia mus iš bevilties 

fldų į šviesų darbą, į 
gyvenimą...
Įsnaują gyvenimą! — 
nuliūdęs Antanas. —- 

flps senasis gyvenimas 
P’di! Kaip pradėti nau- 

Aūdien viešpatauja mir- 
Ljjj'savo pasiuntinius — 
Jodžius, badą, vargą, li- 
jL^dtas baisenybes siun- 
..Lfaas puses, kad mirtis 
įgalėtų žiūrėti į žmo- 

ir juos vėliau neš- 
®\Uavo karalystę. Man 

gyvenimo nėra. Kū-
• lyFįesa, dar gyvas, bet 
■jo^i į amžiną Atilsį. O

siela, o dvasia šiam paviršu
tiniam gyvenimui užmušta. 
Mūsų buvusio gyvenimo pri
minimas širdį raižo skaus
mais iki apalpimui. Mielas 
drauge, veiklusis gyvenimas 
man neberūpi. Pusgyvis slan
kioju žemės takais, lyg gy
vas nabašninkas trinuosi 
tarp žmonių.

— Taip tai taip. Matau tu, 
Antanai, labai esi suvargęs, 
bet turėkim vilties, — And
rius kalbėjo, draugui nutilus.
— Dar gyvenam ir gyvensim. 
Lietuva dar nėra žuvusi ir 
nežus, šių dienų įvykiai, ken
tėjimai ir dejonės nėra jos 
gyvavimo paskutinieji aidai. 
Tikėkim ir gyvenkim.

— Tu sakai, Lietuva nežus,
— Antanas atsiliepė. — O 
man baisu, kad mūsų likimas 
nebūtų panašus į paskutinio 
iš Mohikanų likimą. Vargi
no mane vokietis, pabaigė 
mušti subolševikėjęs masko
lius. Mažai beliko manyje gy
vybės, taip pat ir Lietuva 
bolševiko baigiama smaugti. 
Ji, vargšelė, liko viena, be 
draugų ir kaimynų. Negi lai
kyti kaimynais tuos, kurie 
čia atvyko mūsų, mirusiųjų, 
vietos užimti ir laukia, kada 
bolševikas baigs mus naikin
ti. Lietuvos siela ir kūnas 
draskomas į kąsnelius, jos in- 
telektualės jėgos išbalškytos 
po visą pasaulį, gyvybės gi 
pagrindas skubiai žudikų 
griaunamas. O man kas be
lieka? Neminint atimtų tur
tų, netekau sveikatos, dva
sios gyvybės, praradau moti
nėlę. Kur yra tas, kuris ma
ne paguostų, skausmus nu
tildytų? Pasaulis pasidarė 
man beasmenis, be sielos gy
vūnas, kuris težino gerti gy
vųjų kraują.

— Yra, drauguži, — rami
na Andrius, — stipresnė ga
lia už pasaulį, yra asmenybė, 
kuri mūsų nepamiršta...

Antanas atidžiai pažiūrėjo 
į draugo akis, nulenkė galvą, 
nutilo. Andrius vis ragino 
daugiau valgyti, kad atgavus 
daugiau jėgų. Po vakarienės 
pasiūlė eiti į koncertą, kuris 
kaip tik šį vakarą buvo ren
giamas.

— Į koncertą! Ar ten ką 
gera išgirsi ? — užprotestavo 
Antanas.

— Kaipgi ne? — Nustebęs 
draugas klausė. — Juk muzi
ka švelnina jausmus, užmig
do skausmus, ji geriausiai 
veikia sugeltas širdis.

— Nevisada, — nenurimo 
Antanas, — žiūrint to, ko
kia muzika. Dabartinė, bū
tent šių laikų muzika — tai 
ištobulinta technika, garsų 
fokusai be sielos. Aš trokštu 
sielos, ne technikos, asmeny
bės, ne garsų. Tikėk man, lie
tuvių liaudies dainelė, iš šir
dies dainuojama kaimo mer
gaitės, ar našlaitės apie savo 
dalelę, nesulyginant labiau 
veikia mano sielą negu sim
fonijos ir puošnios operos. 
Vienas įkvėptas akordas man 
malonesnis už viso vakaro 
technikos muziką.

— Jeigu koncertas tavęs 
nevilioja, gal užeisim pas pa
žįstamus lietuvius, čia visi 
lietuviai — tremtiniai, kaip 
ir mudu, turim bendrus var
gus ir rūpesčius.

— Ačiū tau širdingai už 
gerą širdį, Andriau. Matau, 
tu nori mane nuraminti, bet 
vargiai berasi geresnę puo
tą ir draugystę, kaip ši va
karienė ir pats. Mudu galim 
atvirai ir širdingai pasikal
bėti, niekam nekliudant. Jau 
atskleidėm ne vieną savo sie
los lapą. Palikim visą šį va
karą vienu du.

— Gerai, palikim. Turim 
gana laiko, tai kalbėk. Dva
sios kančiose skausmai švel
nėja, kai pasitaiko kam atvi
rai išlieti suskaudusios nuo
taikos antplūdžius.

— Man neįdomus pasidarė 
paviršutinis pasaulis, — kal
bėjo Antanas, — užtat ieškau 
vidujinio pasaulio ir įžiūriu 
dabar daugybes paslapčių,

IŠ ALPIŲ KALNŲ IK KALVŲ
O kryžkelių Rūpintojėli, 
O Dieve senelių tėvų, 
Kada Tu pašauksi mus vėliai 
Iš Alpių kalnų ir kalvų — 
Pavasario vėjas kur supos 
Baltųjų alyvų žieduos 
Ir skendo nušvitusios lūpos 
Upely jaunystės maldos?
O kryžkelių Rūpintojėli, 
O Dieve senelių tėvų, 
Kada Tu išvesi mus vėliai 
Iš Alpių kalnų ir kalvų
Į ten, kur mūs žemės rytojus, 
Iš šimto ar šimtas begrįš, 
Kad dulkes nuplautų nuo kojų 
Pas tėviškės mielas duris . . .
Salzburg, 1944-X-28

ŽIEMOS KREGŽDĖS
O kur jūs, kregždės iš tėvų pastogės, 
Jūs mano mintys pakirptais sparnais? 
Ir čia žiema. Ii' nieko tau, pavogęs, 
Ir nieko negaliu nunešt kalnais:
Nei vėjo vasaros, nei tyrojo šaltinio,
Nei giedriai mėlyno be debesų dangaus, 
Nei tavo šventei vyno vynuoginio 
Ir nei varpų skambėjimo žvangaus.
O kur jūs, kregždės, ką jūs, mano mintys, 
Nunešit jai, paskendusiai varge? — 
Ir čia naktis juoda ir neregė.
Bet laukim, miela, laukim ryto šventės — 
Ji kaip liepsna šventos tėvų ugnies
Tavęs nušviest ateina ir manęs.
Greifenburg, 1944-XI-23

Antanas akimis apmetė 
kambarį ir žmones, kurie prie 
staliukų valgė ir ramiai šne
kučiavosi.

— Yra šioj vietoj ir šį mo
mentą, — atsakė Antanas. — 
Štai žmonės, matai, ramūs, 
sočiai valgo. Ar jie žino, kas 
jų rytoj laukia? Ar jie mato 
vienas kito sielos veidą, nors 
taip arti sėdi šalia? Ne, tik
riausiai nemato jie vienas ki
to, nes visi melu ir apsimeti
mu dangsto savo sielos pa
slaptis. Jie atrodo ramūs, bet 
jų viduje rengiamasi prie 
audrų, gal tragedijų... Ką tu, 
žmogau, gali žinoti! Pažvelk 
į sienas. Matai du paveiks
lu? Vienam atvaizduojama 
puošni su muzika puota, an
tram — moteriškė stovinti 
su užrištom akim. Tai šio 
momento paslapčių vaizdas: 
šiandien sotus, linksmas, bet 
nematai ir nežinai, kas toliau 
bus. Et, žmogus gyveni, rūpi
nies, valgai, juokauji, o pa
slaptys rengia tau nenumato
mą likimą. Tu, žmogau, lyg 
mažas vaikelis, ramiai mie
gi, o laumės, anot lietuvių pa
sakos, tau audžia laimingą, 
ar vargingą gyvenimą. And
riau, kur nėra tų paslapčių?

— Tiesa, — atsakė And
rius. — Išjudintos jūros iš-

LEIDŽIAMA NAUJA KNYGA — 
Apie

ŠVENTŲJŲ GYVENIMUS
Ruošiamasi netrukus išleisti visai naują vėliausią laidą apie 

šventjųjų gyvenimus lietuvių kalboje.

Knygą išleis Tėvai Marijonai Amerikoje.

Bus atskiras šventasis kiekvienai metų dienai, su gražiais 
paveikslais ir įdomiais, gyvais aprašymais.

Kadangi tokią knygą išleisti susidaro be galo daug išlaidų,

Kviečiame Stoti Į Spaudos Rėmėjus —
kviečiame visuomenę stoti į šios knygos Rėmėjus.

Kiekvienas, kuris paaukos po $5 ar daugiau, vėliau gaus kny
gą, o knygos viduje bus išspausdintas vardas ir pavardė.

Aukas prašome siųsti adresu:
LAIVAS
2334 S. Ookley Avė. 

Chicago 8, UI.
Sekite tolimesnius pranešimus “laive” dėl šios tikrai įdomios 

knygos. Vėliau bus pranešta apie knygos kainą ir kitas reikalin
gas smulkmenas.

meta ant kranto skaidrius 
gintarus, iš žemės gelmių iš
kasama brangakmeniai, iš su
jaudintos žmogaus sielos ver
žiasi paslėptos tiesos ir ver
tybės. Bet čia, Antanai, dėl 
rūkančių dūmų sunkus oras. 
Eikim į gatvę lauko oru pa
kvėpuoti, išsijudinti. ■

— Tiesą sakai. Eikiva.
Išėjo. Bežingsniuodami 

prisiartino prie teatro namų, 
kur žmonių eilės laukė bilie
tų.

— Matai, Andriau, tai žmo
nių eilės?

— Kur čia nematysi. Visa
dos randasi norinčių matyti 
vaidinimus, pasijuokti, iš
girsti šį tą.

— Taigi, taigi, vaidinimai... 
juokai... — Antanas balsiai 
mąsto. — Jie stovi, laukia 
savo eilės, patekę į teatrą 
žiūri, juokauja, ar gėrėjasi 
vaidinimo sugestijomis. Bet... 
ar jie žino, ko nori, ko sie
kia?

— Nori pramogos, links
mai laisvą valandą praleisti, 
— atsakė Andrius.

— Bet aš klausiu, — nenu
rimo Antanas, — ar jie su
pranta savo sielos paslaptis, 
ar mato jos gelmes, ar nu
jaučia virš tų regimų daiktų, 
girdimų garsų jėgą, pasaky
siu, misteriją, kuri žmogaus 
sielos galiomis ir jo likimu 
žaidžia, kaip pianistas žai
džia klevišais? Ar atjaučia 
galią, kuri neregimai valdo 
šio pasaulio įvykius, žmogaus 
sielą? Jie, akli ir kurčiai, ne
regi ir negirdi, kas yra virš 
jų ir juose pačiuose, žmo
gaus gyvenimo misterija ne
daugelio tenujaučiama.

— Tiesą sakai, Antanai, 
kad ir mes, kankinami lietu
viai, teparegėjom tuos daly
kus, kurie buvo paslėpti, iki 
nepatyrėm vargo. Pasirodo, 
nors vargas sudaro gyveni
mo neigiamą pusę, tačiau jis 
turi tam tikros tiesos, tam 
tikro pliuso. Antanai, ką pa
sakysi, jeigu pasiūlyčiau už
sukti į bažnyčią, kurioje šio
mis dienomis tėvas jėzuitas 
veda misijas, šiuo laiku būna 
pamaldos su pamokslu.

— Gera mintis. Eikiva. 
Malda — žmogaus paguoda.

Ir nuėjo draugai į bažny
čią, abu jausdami maldos ir 
paguodos reikalą.

Meškuitis

žiloje senovėje kuršiai ir 
žiemgaliai buvo sukūrę eilę 
smulkių kunigaikštijų. Tas 
politinio gyvenimo pasireiš-

nė bendradarbiavo su latviais 
kare prieš bolševikus pačioje 
Latvijoje, ir prieš bermonti
ninkus Lietuvos žemėje. Lie-

kimas kilo iš gyvo reikalo 
gintis nuo vikingų puldinėji
mų. Vikingai buvo sukūrę ke
lis prekybos punktus Daugu
vos ir Nemuno žiotyse, kur
šių ir žemaičių žemėje, pav., 
Apuolėje.

Kalavijuočiams įsikūrus 
Latvijoje, kuršiai, žiemga
liai, lietgaliai, žemaičiai ir 
lietuviai dažnai išvien kovo
jo prieš vokiškus ateivius; 
ypatingai geri santykiai bu
vo tarp žemaičių ir žiemga
lių.

Po pirmojo ir antrojo žiem
galių sukilimų 13 amžiaus 
gale, didelės minios žiemga
lių persikėlė Lietuvos gilu- 
mon, kur didieji Lietuvos ku
nigaikščiai jiems patikėdavo 
netgi vadovavimą kariš
kiems daliniams.

Pažymėtina, kad karalius 
Gediminas vadino save „Lie
tuvių ir Rusų karalium, žiem
galių didžiuoju kunigaikš
čiu”. Tai liudija jo rašytieji 
laiškai į Europą ir jo sutar
tys su Rygos miestu ir arki
vyskupu.

Dar 16 amžiaus vidury, 
kaip liudija Henningas, Žiem
galos centre gyveno daug lie
tuvių protestantų, kuriems 
reikėjo lietuviškų pamoksli
ninkų. Vėliau lietuviškas ele
mentas ten išnyko, bet išli
ko Latgalėje.

Anot kai kurių latvių 
mokslininkų (pav., Olinio), 
jei Mindaugo ir Gedimino lai
kais būtų suskurusi viena 
Lietuvos Latvijos valstybė ir 
jei lietuvių politinė ekspansi
ja nebūtų nukrypusi į rytus 
ir pietus, šiandien gal turė
tume vienlytę tautą, nes 
anais laikais kalbos ir būdo 
skirtumai labai žymūs nebu
vo.

Deja, latvių tautai buvo 
lemta kentėti kelių šimtų me
tų vergiją. Kai 1561 metais 
Livonijos valdovai pasidavė 
Lietuvai, vadovaujantieji 
Lietuvos sluoksniai jau nebe
galvojo lietuviškai, nesivado
vavo tautiniais sumetimais 
ir todėl, iš vienos pusės, lei
do vokiečiams dvarponiams 
engti latvius Kuršo ir Žiem
galos kunigaikštijoje, iš ki
tos pusės, nestabdė lietgalių 
bei lietuvių lenkėjimo, neska
tino tautiškojo susipratimo.

Po sunkios, neatlaidžios 
tautinio atgimimo kovos, lat
vių tauta atgijo 19 šimtmety- 
ir sparčiai rengėsi prie ne
priklausomybės. Latviai — 
kuršiai ir lietgaliai — daly
vavo Lietuvos sukilimuose 
1794 ir 1831 metais.

Lietuviškos spaudos už
draudimas lygiai palietė Lat- 
galę, nors ten draudimas ne 
taip stropiai buvo vykdomas. 
Visa Latvija sukilo 1905 me
tais, kaip ir Lietuva.

Pirmojo Pasaulinio Karo 
metu latviai sukūrė 37 tau
tinius šaulių dalinius, kurių 
eilėse buvo ir daug lietuvių. 
Galop, griūvant Rusijos ir 
Vokietijos imperijoms, sušvi
to proga politinei nepriklau
somybei atgauti.

Latvijos tautinė taryba ne
priklausomybę paskelbė dar 
1917 metais, kaip ir lietuvių 
konferencijos užsieniuose. 
Nepriklausomybės paskelbi
mą galutinai patvirtino Tau
tinė Taryba 1918 m. lapkri
čio 18 d. Valdžia buvo suda
ryta, ir pradėta organizuoti 
kariški daliniai. Po sunkios, 
nelygios kovos prieš bolševi
kus ir bermontininkus, Lat
vijos nepriklausomybė buvo 
patikrinta 1920 m. pradžioje, 
kai maskoliai buvo išvyti iš 
Latgalės. Tais pačiais metais 
buvo pasirašyta taikos su
tartis su Rusija, kuri „vi
siems amžiams” išsižadėjo 
savo seniau turėtų suverenu
mo teisių į Latvijos žemę ir 
tautą.

Šia proga pravartu pažy
mėti, kad lietuvių kariuome-

tuva, nors pati išteklių netu
rėdama, 1919 metais suteikė 
Latvijai trumpalaikę pasko
lą.

Pirmieji bandymai sukur
ti Baltijos Vienybę sunkiai 
vyko, dėl neįvertinimo tikro
sios prasmės Lietuvos kovos 
už Vilnių. Kultūrinis suartė
jimas nuolat darė pažangą. 
Politinis artėjimas pribrendo 
1924 metais, kai buvo pasira
šyta Baltijos valstybių ben
dradarbiavimo sutartis. Vi
sapusiškas savitarpio reika
lų supratimas ir nuolatinis 
bendradarbiavimas nepri
klausomybės atsteigimo ko
voje ypatingai sutvirtėjo šio 
karo metu. Latviai, lietuviai 
ir estai šiandien supranta 
reikalą vieningai kovoti už 
savo tautines, politines ir 
žmoniškas teises. Jungtinės 
talkos reikalą šiandien su
pranta ir plačios lietuvių, lat
vių ir estų masės.

LAIC.

EUGENE LYONS ATSAKO 
J. E. DAVIES

New Yorkas. — Keldamas 
į padanges Sovietų Rusiją, 
buv. Amerikos ambasadorius 
Maskvoje Joseph E. Davies 
per paskutinį Madison 
Square Garden parengimą 
New Yorke, tarp kitko, išsi
tarė, girdi, nėra kito krašto 
pasaulyje, kurs galėtų pasi
didžiuoti pranašesniu už So
vietų Rusiją nuopelnu taikos 
palaikymo pastangose bei 
jos sutvirtinime. Jis „neran
da mažiausios prieštarybės 
tarp Sovietų Rusijos užsie
nio politikos srityje padary
tų pareiškimų ir prez. Tru- 
mano Laivyno Dienoje pasa
kytos kalbos.”

Kaip tik į šiuos du J. E. 
Davies tvirtinimus atsako ži
nomas publicistas E. Lyons.

„Realistic Attitude Toward 
Russia Termed Vital”, taip 
pavadintas per visą Scripps 
Howard spaudą paskelbtas 
jo straipsnis.

Net dviejose straipsnio vie
tose įsakmiai minima Lie
tuva, Latvija ir Estija. Jos 
minimos, kai autorius pabrė
žia Trumano posmą, kur kal
bama apie Amerikos nusista
tymą nepripažinti jėga pri
mestų teritorinių pakeitimų. 
Tai sujungiama su 1940 m. 
Pabaltyje sovietų papildyto
mis piktadarybėmis, prade
dant 1939 metų spalių sutar
timis, kai Maskolija pareika
lavo įsileisti savo įgulas.

„Prosovietiniai šiame kraš
te rašytojai, — sako E. 
Lyons, — Laivyno Dienos 
kalboje įžiūrėjo ’Verbal Slap’ 
Sovietų Rusijos adresu už 
jos užgrobimą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos kraštų, kurių 
nepriklausomybę Amerika 
vis oficialiai tebepripažįsta.”

LAIC.

Baltijos Tremtiniai 
Rusų Pusėj e

New Yorkas. — Rašyda
mas apie benamių grąžinimą, 
Washington© Sovietų atsto
vybės biuletenis praneša, kad 
daugiau kaip 27,000 Baltijos 
kraštų gyventojų gavo dar
bus pramonėje ir daugiau 
kaip 30,000 gyventojų gavo 
darbus žemės ūkyje. Vienok 
nenurodo kur.

Sovietų paduodami skai
čiai daugiausia liečia gyven
tojus, atrastus jų okupuotoj 
Vokietijoj. Biuletenyje nuro
dytas santykis tarp grąžina
mų į pramonės darbus ir į 
ūkio darbus žymiai skiriasi 
nuo santykio, dirbusio ūkyje 
ir pramonėje Baltijos kraš
tuose. Jau vien iš to galima 
spręsti, kad bolševikai žmo
nes į anksčiau turėtas vietas 
negrąžina, o išveža Rusijos 
gilumom

“AMERIKOS” LEIDĖJAI
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mis jėgomis lig pat gyvos 
galvos.

2. Lietuvių jaunimas nu
baustas per 3 mėnesius prisi
rašyti prie Lietuvos vyčių 
draugijos, sodaliečių ar šv. 
Vardo draugijos.

Kooperatyvas Šelpti Europos Žmonėms DIDELME?uvojECI,0ij|!ESPONDENTU PR

LAUKIAM KARIŲ 
PERGYVENIMŲ

Jau spausdiname Philadel
phijos Žiniose kario J. R. per
gyvenimus iš karo lauko.

Laukiame daugiau karių, 
kurie parašytų savo įspū
džius ir atsiųstų juos „Ame
rikai” ar 324 Wharton St.

LAUKIA LIETUVIŲ KON
GRESO PRANEŠIMŲ

Philadelphijos lietuvių ats
tovai iš Chicagoj įvykusio 
kongreso sugrįžo labai pa
tenkinti ir pilni geriausių ži
nių. Dabar visi tik laukia, 
kada visuomenė išgirs jų pra
nešimus.

TEISMO NUTARIMAS

Tie įspūdžiai bus parengti 
mūsų spaudai, kad visi galė
tų susipažinti, ką mūsų lie
tuviai pergyveno karo lauke.

LAIŠKAS IŠ ROMOS

Neseniai čia gautas laiš
kas iš Romos.

DAUG PAMOKSLININKŲ

Šv. Kazimiero parapijos 
40 valandų atlaidams pa
kviesta daug pamokslininkų 
kunigų iš kaiminystės.

Išgirsime kunigų Alausko, 
Norbuto, Daumanto, Bagdo
no, Garmaus ir kitų pamoks
lus.

Tiems atlaidams jau visi 
rengiasi.

' SUSIDOMĖJO KATALI
KAIS

Gruodžio 9 dieną į šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią 
buvo atvykusių studentų pro
testantų ekskursijos grupė. 
Jie susipažino su bažnyčia ir 
ypač domėjosi lietuvių kata
likų veikimu.

Kai jie pamatė bažnyčią ir 
mūsų mokyklą bei vaikų dar
želį, buvo labai patenkinti ir 
stebėjosi, kad katalikai lie
tuviai taip gražiai moka lai
kytis.

Jaunimui labai patiko šv. 
Kazimiero gyvenimas. O 
apie šv. Pranciškų jie jau bu
vo skaitę laikraščiuose.

Jiems buvo parodyta baž
nyčia ir paaiškinta apie ka
talikų tikėjimą ir Lietuvą.

LAUKIA KALĖDŲ

Laišką atsiuntė vienas ku
nigas, neseniai ten patekęs, 
daug pergyvenęs ir daug ko 
matęs karo metu. Įdomesnes 
laiško vietas paduodame 
skaitytojams.

Karui siaučiant, tas kuni
gas buvo nuvykęs Gūdi j on, 
Minsko apylinkėn ir ten tar
navo katalikams, kurių ten 
buvo visokių tautybių, kelio
lika tūkstančių.

1940 m. jis buvo vėl su
grįžęs Lietuvon ir gyveno ne
toli fronto, kai rusai mušė 
vokiečius. Ten daug ugnies 
ir kraujo matė. Norėjo pa
siekti Šiaulius ir tą apylin
kę, bet dideli mūšiai sulaikė 
jį. Daugumas bėgo nuo rusų. 
Manė, kad netrukus galės su
grįžti laisvon Lietuvon. Bet 
dabar jau ir metai praėjo, ir 
dar nematyti, kad taip įvyk
tų.

Kunigas prisimena, kad 
baisiai pergyveno lietuviai 
komunistų žiaurumus.

Pagaliau jis laiške klau
sia, kokie lietuviai Ameriko
je yra, jei jie nenori demo
kratinės Amerikos laisvių, o 
ilgisi kruvino bolševikų siau
būno. Būtų gera, kad jie ga
lėtų paragauti komunistų su
kurto gyvenimo „saldybių” 
ir tada keiktų savo kvailumą.

Amerikos lietuvių philadel- 
phijiečių teismo, įvykusio 
1945 metais gruodžio 9 die
ną, šv. Kazimiero parapijos 
salėj,

Sprendimas
Vyriausias teismas, pasi

remdamas jury vienbalsiu 
nutarimu, kad kaltinami yra 
kalti, savo posėdyje vienbal
siai nutarė paskirti sekančią 
bausmę lietuviams amerikie
čiams veikėjams:

1. Didžiausiai nusikalto ne
organizuoti, ir juos teismas 
pasmerkia tuoj prisirašyti 
prie katalikiškų lietuviškų 
draugijų ir veikti jose viso-

3. Priklausančius prie lietu
viškų draugijų išteisinti. Ta
čiau teismas perspėja visas 
organizacijas ir jų veikėjus, 
kad jie ateityj sėkmingiau 
veiktų ir daugiau padarytų 
kultūros parengimų, koncer
tų, spaudos vakarų, vaidini
mų ir kitokio lietuviško vei
kimo. Pataria mažiau varto
ti svaigalų savo susirinki
muose ir platinti blaivybę. 
Ypatingu būdu ragina jauni
mą rašytis prie lietuviškos 
pašalpinės susivienijimo 
draugijos.

4. Teismas savo sesiją bai
gia ir visus patrauktus į teis
mą paleidžia laisvus, kad ga
lėtų toliau geriau veikti lie
tuvių naudai.

TOLESNI KARIO PERGYVENIMAI

Šiemet Kalėdų laukimas 
Philadelphijoj labai gyvas. 
Žmonių judėjimas nepapras
tai judrus. Dovanų pirkimas 
smarkus.

ATODŪSIAI Iš ŠVEICARI
JOS

Kaip žmonės rengiasi Ka
lėdoms dvasioje, tai gal tik 
vėliau bus galima pasakyti.

Lietuviai Kalėdoms ren
giasi savo lietuvišku būdu. 
Jiems Kūčios yra viena svar
biausių dienų prieš Kalėdas. 
Sugrįžtą kariai atneš 
džiaugsmo per Kalėdas.

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 
Direktorius 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Jaunas lietuvis iš Šveica
rijos labai jausmingai rašo 
iš savo pabėgėlio gyvenimo 
Šveicarijoj.

Jis dabar studijuoja, bet 
pergyventi įvykiai labai daug 
padarė. Rašo, kad dažnai pa
miršta savo paltą ir kitus 
daiktus universitete, — taip 
esti išsiblaškęs.

Jis prisimena savo vargus 
ir taiko visai Lietuvai, saky
damas Maironio žodžius: 
„Skausmuos jėgos suaugs, — 
Atgimimo sulauks, — Jau 
blaivosi orai aptemę, — Tik 
į darbą greičiau, — Tik my
lėkim karščiau, — Tik, vy
rai, pajudinkim žemę.”

Jis atjaučia ir visus kitus 
lietuvius pabėgėlus, kuriems 
Šveicarijoj nėra bloga gy
venti.

Jiems sunkiausia žinoti, 
kad kiti lietuviai Lietuvoj 
yra pavergti ir persekiojami. 
Tas skausmas juos labai 
spaudžia.

PAVYKĘS TEISMAS

S

Tel. POPlar 4110 $

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj

Philadelphijos lietuvių su
rengtas teismas, kurs įvyko 
gruodžio 9 dieną, šv. Kazi
miero parapijos salėj, pasi
sekė gerai. Vyriausias teisė
jas buvo Danielius Averka, 
jo pagelbininkai kun. Dr. 
Martusevičius ir Ona Ungu- 
raitė. Jie pravedė teismą vy
kusiai ir įdomiai. Kaltinto
jas F. Jurgaitis tikrai smar
kiai apkaltino ir teisingai vi
sus smerkė už menką veiklu
mą.

VI. Vaitkus ir Ožalas gynė 
lietuvius visomis jėgomis. 
Jiems pavyko. Liudininkai 
paludijo labai sumaniai.

Jury, kuri susidėjo iš vi
sų choristų, pripažino visus 
dalinai kaltus.

Štai sprendimas.

Rengiamės kelionei. — Pa
liekam Ameriką. — Laivas.
— Jūra.

Jau po kelių karinio gyve
nimo mėnesių Juozas Rim
gaila gauna įsakymą rengtis 
didesnei kelionei.

Viskas apsupta kariška 
paslaptimi. Bet jauna širdis 
smarkiau pradėjo plakti. Ji 
nujaučia, ką reiškia rengtis 
kelionei.

Kelios pirmosios valandos 
dar buvo lyg įdomumo per
sunktos. Ne vienas iš draugų 
ir džiaugėsi, kad galės plauk
ti laivu, pamatyti pasaulį, 
susirinkti daugiau įspūdžių 
ir galės smagiau pagyventi.

Bet tuoj viskas pasikeitė. 
Visi gavo karinius įsakymus
— paslaptis.

Nauji, pritaikyti drabužiai, 
įsakymas išsiųsti savo daik
tus į namus ir kiti įsakymai 
rodė, kad važiuos ne kur ki
tur, kaip tik frontan.

O ką reiškia karo frontas, 
jau visi buvo girdėję. Jie jau 
buvo bent dalinai patyrę ka
ro fronto pergyvenimų, kai 
darė manievrus.

Bet visi žinojo, kad tikram 
fronte bus dar baisiau. Įsa
kymų visi klausėsi ir rengėsi 
kelionei. Nedaug daiktų tu
rėjo, bet ir tuos pačius sudė
jo, surišo ir adresavo į na
mus.

Širdis smarkiau plakė, kai 
kuriems turėjo juos siųsti 
mamai ir tėčiui. Juk jie ga
vę, skaudžiai pergyvens...

Jis sako: „ Man nebuvo 
gaila nė su jokiu daikteliu 
skirtis. Kiek ilgiau lūkuria
vau prie savo asmeniškų 
brangenybių, tačiau ir jų ver
tė sumažėjo pagalvojus, kad 
gal viskas turės žūti. Keletą 
laiškų ir fotografijų skubo- 
mis peržvelgiau ir juos sudė
jau, kad geriau išsaugočiau 
namuose negu kelionėj ir ne
žinomoj ateityj. Mačiau, 
kaip kai kurie mano draugai 
susijaudinę rengėsi tai neži
nomai kelionei. Vieni dras
kė laiškus, kiti slėpė jiems 
brangius paveikslus, dar kiti 
nieko neveikė ir visiškai ne
sirengė, lyg jie ir nemanytų 
keliauti. Bet visų širdyse bu
vo tas pats nežinomybės ir 
laukimo jausmas. Kariniu 
gyvenimu stovykloj niekas 
nebesirūpino. Visi jau lyg 
gyveno keleivio gyvenimu.

„Pagaliau suskamba pa
skutinis įsakymas. Keliau
jam. Dar metam žvilgsnį į 
savo draugus, į savo gyve
nimo barakus, nervingai su- 
čiumpam savo kelionės mai
šą, pilną visokių daiktų, ka
rinių ir gyvenimiškų, gyvy
bės ir sveikatos daiktų. Da
bar mums aišku, kad čia su
dėtas visas mūsų turtas. Su 
tuo maišu mes būsim ilgai, 
ilgai. O kaip maža karys be
turi! Tik tiek, kiek pats 
lengvai gali panešti. Viską 
kita reikia palikti.

„Ar ne sunkiausia buvo ži
noti, kad mes turėsime palik

ti Ameriką... Vadinas, reikės 
svetur keliauti, pas kitus gy
venti ir gal savo jauną gy
vybę palikti. Kaip miela tuo
met atrodė Amerika! Norė
jom apkabinti, suspausti, ne
paleisti, niekuomet nepalikti 
savo mielos Amerikos ir jos 
laimingo gyvenimo.

„Bet įsakymas stiprus. Mes 
turime sakyti sudiev Ameri
kai. Tos valandos pergyveni
mo niekas negalėtų aprašyti. 
Mes palikom savo šalelę... Ke
liavom nežinoma kryptimi ir 
nežinomon ateitin. Kas ten 
mūsų laukia svetimoj šalyje, 
niekas nežinojom, tik spėti 
galėjom. Bet palikti Amerika 
buvo visiems jausminga, gai
la ir labai rūpestinga. Atsi
skyrimo valanda ilgai pasi
liks atmintina visų mūsų šir
dyje.

„Jau pirmomis valandomis 
laivas tapo visų mūsų mie
liausia vieta. Čia dabar suko
si visas jaunųjų karių gyve
nimas. Laive mes turėjom 
gyventi, kaip judamame na
me. Nepratę prie tokio gyve
nimo, pradžioj jautėmės ne
savi. čia tiek daug ir taip su
spaustai turėjom gyventi. 
Aplink tik laivai, lėktuvai ir 
ūžianti jūra. Tai darė keis
to įspūdžio. Vienas po kito 
perspėjimo ženklai, pasiren
gimas kristi į jūrą ir saugoti 
savo gyvybę, jei priešas ga
lėtų pasirodyti ir pataikyti į 
laivą.

„Mums laivas pasidarė la
bai brangus, nes nieko kito 
gero aplink, be laivo, čia ne
turėjom. Dabar mes brangi - 
nom laivą ir saugoj om jį 
kaip savo brangiausią daly
ką. Mes žinojom, kad nustoti 
laivo reikštų ne vienam at
sisveikinti su gyvenimu ir 
šio pasaulio laime. Po kelių 
dienų mes jau pripratom, ir 
laivo gyvenimas pasidarė ne
toks keistas. Mes jautėmės, 
kaip visi vienos didelės šei
mos nariai, keliaują apžiūrė
ti kitų kraštų. Kelionė buvo 
ilga ir pavojinga, nes plau
kėm iš Amerikos į Europos 
vandenis, Viduržemio jūras 
ir atplaukėm visai arti prie
šo. Kai sužinojom, kur mes 
esame, tai vis baisiau darėsi. 
Mes žinojom, kad jau artina
si dienos, kai reikės atsisvei
kinti ir su laivu, reikės vėl 
gyventi ant žemės...

„Skaitytojams galėtų būti 
įdomu ir tai, kaip mes pa
sisveikinome su jūra. Dau
gumas mūsų pirmą sykį plau
kė atvira jūra ir ilgesnėj ke
lionėj. Jau iš pradžių mums 
buvo labai įdomu matyti tik 
mėlyną ir putojantį vandenį. 
Kur žiūri, vis ta rami ir ne
daug sakanti jūra. Bet ne 
taip pasiliko ilgesnį laiką. 
Kartais jūra pasijudina, pra
deda mėtyti mūsų laivą į vi
sas puses ant savo galingų 
bangų. Mes jautėme, kad jū
ra yra galinga ir gali daug 
daug netikėtų dalykų mums! 
parodyti. Ne vienas mūsų pa-;

Amerikos šalpos organiza
cijos turėjo bendrą susirinki
mą National Art klube, New 
Yorke. šiame susirinkime 
dalyvavo 22 žymios šalpos į- 
staigos, kurių tarpe Bendrą
jį Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondą atstovavo BALF pir
mininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius.

Susirinkimas įsteigė ko
operatyvą badaujantiems 
Europos žmonėms šelpti. Šis 
kooperatyvas jau įregistruo
tas Washingtone ir turi pilną 
mūsų valdžios pritarimą. Be 
šalpos organizacijų įgalioti
nių, susirinkime dalyvavo 
Department of State ir UNR- 
RA atstovai. Karo departa
mentas pasižadėjo šį koope
ratyvą remti.

Šiame kooperatyviniame 
susirinkime priimta konsti
tucija, kuri susideda iš 10 pa
ragrafų. Konstitucija nusta
to kooperatyvo taisykles ir 
pagrindinius dėsnius. Kiek
viena šalpos organizacija su
tiko įnešti nario mokestį nuo 
$2,500.00 iki $135,000.00. Į- 
neštas kapitalas bus grąžin
tas kooperatyvą likviduojant 
ir, jei kuris nors narys pano
rės atsisakyti, galės tai pa
daryti po metų laiko ir įneš
toji suma bus sugrąžinta.

Kooperatyvo susirinkimas 
išrinko direktorius.

Į direktorijatą išrinktas ir 
BALF pirmininkas kun. Dr. 
J. B. Končius; valdybos pir
mininku išrinktas Mr. Mur
ray D. Lincoln — Coopera
tive League of the United 
States of America atstovas; 
vyriausiu administratorium 
pakviestas, ir dalyvavo, Mr. 
Donald Nelson, buvęs Ameri
kos WPB (War Production 
Board) pirmininkas. Jis su
tiko pasišvęsti šiam labdaros 
darbui ir jam vadovauti. Ko
operatyvo veikla numatoma 
pradėti apie šių metų gruo
džio 8 d. Visoje Amerikoje 
bus organizuojama maisto 
rinkimo ir siuntimo sistema. 
Kooperatyvo veikimo planas 
bus paskelbtas kiekvienam 
mieste ir miestelyje per šal
pos organizacijų skyrius, per 
spaudą ir per visą Amerikos 
visuomenę. Kooperatyvo ofi
cialus vardas: C.A.R.E. (Co
operative for American Re
mittances to Europe, Inc.).

Daugelio Europos tautų 
padėtis yra labai kritinga; 
jas gelbstint nuo bado, reikia

džiaugtis, kad žymūs Ameri
kos vadai ir pasižymėję as
menys pasišvenčia labdary
bei, o valdžia leidžia ir ko
operuoja.

Suprantama, ir mūsų lietu
viai gaus pagalbos iš šio nau
jai įsikūrusio kooperatyvo, 
nes BALF yra pasiryžęs su 
šia nauja kilnia organizacija 
pilnai ir glaudžiai kooperuo
ti.

AR JAU PASIUNTEI KALE 
DINĮ SIUNTINĮ LIETU
VIAMS TREMTINIAMS?

Jei dar ne — pasiskubink. 
Pirkdamas kalėdines dova
nas savo šeimai, nepamiršk 
ir tų, kurie kenčia ir alksta 
toli nuo Tėvynės, tarp sveti
mųjų, ištrėmime.

Pakietai neturi sverti dau
giau kaip 11 svarų. Juose pa
geidaujama: kava, cukrus, 
kondensuotas pienas, kenuo- 
tos daržovės ir mėsa, sūris, 
siūlai, adatos, dantų pasta, 
kojinės, pirštinės, šilti, apa
tiniai, ypač vaikučiams, bal
tiniai ir visa kita, kas pa
čiam būtų reikalinga, jei šuo 
metu anoje pusėje ir sąlygo
se būtum.

Pridėk užrašą su savo var
du ir adresu prie kiekvieno 
dovanų pakietėlio, sąrašą 
įdėtų daiktų ir siųsk į BALF 
sandėlį:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. Ware
house.

101 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EV. 8-6203.

LIETUVOJ MOBILIZUOJA 
BERNIUKUS IR MERGAI

TES 14-18 METŲ

si jutom per silpni kovoti su 
jūros galybe. Mūsų jaunieji 
kariai retėjo. Viens po kito 
užsidarė savo kambaryje, 
gulėjo savo lovoje, nes jūra 
pasidarė per aštri, ir mes ga
lėjom tik lovoj ramiau išsi
laikyti. Tuomet mes pajutom, 
ką reiškia jūros galybė ir 
kaip ji galėjo mus pagiildyti. 
Pasirodė, kad nereikėjo nė 
priešo submarinų, kad mus 
išguldytų. Jūros dovana, jos 
atsiųsta liga daug mums bai
mės ir nemalonumų įvarė. 
Bet kaip jauni, greit atsiga
vom ir vėl galingai galėjom 
šaukti: — Sveika jūra, mes 
tave nugalėjom ir galutinai 
laimėjom! Dabar sudiev jū
rai, o mes vėl ant žemės 
vaikščiosim!”

(Bus daugiau)
Kun. Stan. Raila

VISŲ LIETUVIŲ MYLIMAS 
ir

SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS
MISIJONIERIUS

Kun. Jonas Bružikas
Įdomiai rašo iš

TREMITNYSTES
Jo jaudinantieji laiškai yra 

spausdinami

Skubėkite užsisakyti 
„ŽVAIGŽDĘ” 
Kaina $1.00 metams 

“ŽVAIGŽDES” Administracija 
488 E. Seventh Street
So. Boston 27, Mass.

skelbia, 
Sovietų 
prie jų

New Yorkas. — Jau iš 
anksčiau buvo žinoma apie 
sovietų įstatymą, pagal kurį 
paaugantieji jaunuoliai ir 
jaunuolės gali būti mobili
zuojami priverstiniam apmo
kymui amatų ir techniniams 
darbams.

Po apmokymo jie gali būti 
keletui metų nuskirti darbui 
į bet kurį plačiosios Sovietų 
Sąjungos kraštą.

„Pravda” Nr. 210 
kad šiemet visose 
Sąjungos žemėse, o
jie priskaito ir Lietuvą, tokia 
paauguolių mobilizacija bus 
vykdoma nuo rugsėjo 15 d. 
iki lapkričio 15 dienos. Iš vi
so numatyta Sovietų Sąjun
goj šiais metais sumobilizuo
ti 455,000 berniukų tarp 14 
ir 17 metų ir mergaičių tarp 
15 ir 18 metų.

Ta mobolizacija bus vyk
doma tiek miestuose, tiek 
kaimuose. Nėra abejonės, 
kad tos mobilizacijos pasė
koje keletas tūkstančių Lie
tuvos jaunimo, netekusių 
laisvės, bus patalpinta į rusi
nimo ir komunistinimo įstai
gas. LAIC.

laikraštis „Izvestija” Nr. 1< . j t 

praneša, kad Vilniaus apj^l“? J* 
linkėse „raudonosios gurgu-----
lės gabena naujo derliau is kariuomenės 
grūdus”. ponija pasidarė žy-

Vien tik Rudaminos val^ė, nes vis Jau
čiaus ūkininkai į Vilniai^ iš karo frontų 
elevatorių turėjo atgabeni Sekmadieniais 
kelis tūkstančius pūdų (pi^įos būriai susiren- 
das — 40 svarų) grūdų, pasikalbėti.

Ilga vežimų gurguolė sformuoti, su at- 
grūdais atvyko iš Mickūnj ženklais, kiti jau 
kaimo. Jašūnuose yra grūd jpsirengę. Tėvų ir 
sandėlis, ir valstiečiai, vyljpas geras. Visi 
dydarni jiems uždėtas pylii 
vas, tolydžio atvyksta s^jį visaip tvarko- 
grūdų vežimais. šokosi, lankydami

Kantrūs ir darbštūs Lietines mokyklas, kiti 
vos ūkininkai net ir po vigeliams metams 
ką naikinančio karo įstengę specialines mo- 
nemažai javų išauginti, bt^yti. Kiti atsidaro 
juos sistemingai apiplėšą bando prekyboje 
okupantai. Kaip okupantu 
tyčiojasi iš gyventojų teiskpavasarį šio iaįk- 
ir jausmų, galima spręsti įe buvo aprašy- 
tolimesnio to paties MaskvcL^jaunas 
laikraščio pranešimo, esį^ ’ Jurkus, su 
Ukmergės apskr. valstieči: g.17 lėkdamas 
buvo priversti pasižadėti iL Vokietij0s, aš- 
spalių revoliucijos sukakti^ buvo pašau. 
pristatyti skirtus kiekiu^ jgulog nu. 
grūdų, bulvių, daržovių Jig tik vienas iš 
mėsos bei pieno produktų. ūegužeig.

Sunku rasti tokį skaitytį atžymėjimui 
ją, kurs tikėtų, kad vards'į opaleigtag iš 
jiems svetimos pnespaud. padėkos 
Lietuvos ūkininkai laisvu nį^ įšgi lbė. 
ru duotųsi save apiplėšti! į

L Didesnė jų dalis . 
NEPASITENKINIMAS BI*" ^“dKantį 

SŲ KARIUOMENĖJE Į^. nesu-
,T t r- a nustebo ir giliai ;New Yorkas. — Vienas n,..° 0 1 . v. . . . , jh išgelbėjo, po 3 (sų inžinierius emigrantas n“*..®. A; f ■ cių buvo išvežtas darbams*™“ 1 

Vokietiją. Dirbo KaraliaiJ“ ' 
v. TTv- . ®men, visi jie suciaus apylinkėse. Užėmus tf... - • T „ •... .... umireio Leoną ir ,sritis rusams, jisai susipaz, J ‘ .. , ,. . J . . . . r, iiuos melstis, kad ; no su sovietų karininkais, bV 
vo patekęs net į Rusiją, kr\, 
išbuvo apie tris mėnesius, b^a intencija w 
vėliau jam pasisekė ištrūkt20'J03 21 metų, !

Žurnalas „SocialisticeskW^03 iskdmm- 
Viestnik” Nr. 17-18 apraš1 
jo įspūdžius. Jis liudija, ka Akulionis, buvęs 1 
raudonosios armijos karinio karo veiksmuose 
kuose yra žymių stipraus novų grupėje kaipo 
pasitenkinimo ir opozicij<rirovėjas, sveikas 
prieš dabartinį režimą. Jbgrapė padarė dau- 1 
net kartkartėmis prasitariau] - bombarda- i 
kad taip „ilgai būti negalit 500), negu kita 
kad „turi viskas pasikeistisė toje vietoje, ir

Karininkai būtų linkę, kaitžymėti per visą 
ta permaina įvyktų ramiazjbį, spaudą ir ap- . 
be kraujo praliejimo. Daugurbės ženklais. Grį- ; 
lis raudonosios armijos eila jau pradėjo savo 
nių žymiai griežčiau nusitek - namų dažy- 
kę prieš dabartinį režimą Ri 
sijoj. Yra žinių, kad kai ki^Italijos glau. 
riose vietose esąs prasidėję^ Bunis. Ji 1 
priešingas veikimas ir mitintųjų Ame- 1 
sovietų miškuose esą partį išlipusių šiau- 
zanų. įįoje. Jai teko gar-

Sovietų dvarų gyvento j aait4gaugžemįko. 
kolchozininkai, esą nepateiį^ jomg piau. 
kinti ūkio sistema, ir poziciją į Afriką, 
ja jų tarpe auganti. stombarduotas, ir

Cerkvės kaimuose esai^^ geibėji- 
čios perpildytos, tik trūkstą plaukiojo Vi- 
šventikų. Kai nebūna pama^^ pa. 
dų, valstiečiai išneša į šverMostą Alžirijojc, 
torių ikonas, ir per dieną at^ 
virame ore žmonės meldžias. „ , . 
be šventiko. Net ir šiokiom® 
dienomis cerkves gausiai lai^. j

omos* * h ligoninė buvo
New Yorkas. - Laiškas P

Sibiro pasiekia USA tik
4 menesius. ilfa / j

Kad lengviau praeitų p^.. 
rusų cenzūrą, laiškus geria* . {Ų A"„ 
rašyti rusiškai. Praktiškiaik? ? angliška 
šia siųsti registruotus. Rašy'™11113 ^en0; 
ti tik vienoj lakšto pusėje. rePorteriai

J r -i vėliau paraše il-
fesišjosnupasa- 

baisenybių. Bet 
gyvenimų ji grį- 
’įveika. Vasario 17 
^kai bus atleista 
Gi buvo savanorė.

gydytojas Al.
’itsidarė savo ka- 

__ pat grįžo advo-
pgtriįjg įr va.

'^We įvairiems

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Bay
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Reporteris •( /
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Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO. 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304-16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. ma-
ftooja.

W.^Cowper
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iuropos Žmonėms 
augtis, kad žymūs Ameri- 
s vadai ir pasižymėję as- 
mys pasišvenčia labdary- 
i, o valdžia leidžia ir ko- 
eruoja.
Suprantama, ir mūsų lietu- 
ii gaus pagalbos iš šio nau- 
i įsikūrusio kooperatyvo, 
s BALF yra pasiryžęs su 
i nauja kilnia organizacija 
Inai ir glaudžiai kooperuo-

^io-December 14, 1945 AMERIKA

Ą3RESPONDENTU PRANEŠIMAI i 

fe^izabetli, N. J. 
grūdu?” - - - - - - - - - -

Vjffi..ta iš kariuomenės 
čiaos kolonija pasidarė žy- 
elevaljyyesnė, nes vis dau- 
kelis tfe4žta i® karo frontų 
das J^ių. Sekmadieniais 

n jnyčios būriai susiren- 
fJ‘^imatyti, pasikalbėti. 
į^Aj uniformuoti, su at-

*ai apsirengę. Tėvų ir 
vas uPas geras. Visi 
^^antieji visaip tvarko- 
Jr^ii mokosi, lankydami 
,08 Raikės mokyklas, kiti 
są keierįems metams 
nema^lnes specialines mo- 
į?® ^lankyti. Kiti atsidaro 
otaMres, bando prekyboje 
Wijs.
Įlietų pavasarį šio laik- 
T^skiltyse buvo aprašy- 

TZ^tias įvykis, kur jaunas 
Leonas Jurkus, su 

^Riu B-17 lėkdamas 
spi)išduoti Vokietijos, aš- 
pnstoitą kartą buvo pašau
ktu 10 narių įgulos nu- 
mėsosteijūrą. Jis tik vienas iš 
Statulos likosi nesužeis- 

jįtasi įvykio atžymėjimui 
jiems re kai buvo paleistas iš 
Lietabs, užprašė padėkos 
ni todėl laimingo išsigelbė- 

už tuos, kurie drauge 
-ouvo. Didesnė jų dalis 

NMisiškai netikintys ir 
Sęiyavo besimeldžiantį 

Bet kai jis buvo nesu- 
visi nustebo ir giliai 

^kad jį išgelbėjo, po 3 
jjjjInujLvimo juroje, tik tvir- 
Voįįjįįda ir tikėjimas. Kai 

ligoninėn, visi jie su 
žiūrėjo į Leoną ir

MK1?., įU0S meIsti3’ kad 

j-^ęid gražia intencija ir 
Jauno, vos 21 metų, 
užprašytos iškilmin- 

wlios-
.•0 j^s Akulionis, buvęs 
ranWm^° ^ar0 veiksmuose 

-jiktuvų grupėje kaipo 
■Jį prikrovė j as, sveikas 

.u. Jo grupė padarė dau-
Pnes, Jridimų — bombarda- 
J^Ljvirš 500), negu kita 
“J “-grupė toje vietoje, ir 

atžymėti per visą 
žinybą, spaudą ir ap- 
garbės ženklais. Grį- 

to^Tinas jau pradėjo savo 
lis^darbą — namų dažy- 
niyip

grįžo iš Italijos slau- 
sjjoj'®.. Antonija Bunis. Ji 
rioseĄrp pirmutinių jų Ame- 
pries^laugių, išlipusių šiau- 
sovietpAjfrkoje. Jai teko gar- 
zaiių. lutinei tą sausžemį ko- 
Sfl^palytėti. Joms plau- 

kolcho^iš Anglijos į Afriką, 
kinti & buvo bombarduotas, ir 
jgjlĄpė 8 valandas gelbėji- 

Cer$Aveliuose plaukiojo Vi- 
įjogĮg^iio vandenyse, iki pa- 
gy^brano uostą Alžirijoje, 
dlj ^.i nuvargę.
toriijAlyvavo gen. Clark in- 
viraine?e Italijon ir ten išbu- 
^štfškuacinėje ligoninėje il- 
(ĮjgKH^aiką. Ta ligoninė buvo 
ĮjO0 kartus bombarduota, 

Ziugė buvo nesužeista.
j^ėsi poilsiui Paryžiuje, 

Sibii«^e’ Vatikane. Buvo Šv. 
4inįaudijencijoje. Apie ją 
surašė vietinė angliška 

Įįjį. Paskutinėmis dieno- 
’v^ai grįžus, reporteriai 
^L'ją ir vėliau parašė il- 

Xraipsnius iš jos nupasa- 
Lj^isokių baisenybių. Bet 

ų pergyvenimų ji grį- 
siui sveika. Vasario 17 

TeL Ste 3208 jį visiškai bus atleista
TONAS DA^OS’ J* buvo savanorė. 
J ,o dantų gydytojas Al.

Lietuvis Graboriu^^1-^^-™^- 

1025 MT. VERNON SI., Jonas Patrikas ir va-
fr|a vakaruose įvairiems

Bayonne, N. J
Krikštai

Lapkričio 11 d. mūsų baž
nyčioje buvo pakrikštyta Ma
rija Bubnis, Richardas Wierz- 
beki, Antanas Navickas ir 
gruodžio 9 d. Elzbieta Mar
kowski.R JAU PASIUNTEI KALE 

)IN Į SIUNTINĮ LIETU
KAMS TREMTINIAMS?

8=7
\ fl* ir

l.VAfii

Pagrabai
Lapkričio 23 d. buvo pa

laidota Elena Miskus. Mišias 
laikė trys kunigai.

Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse.

Lapkričio 30 d. palaidotas 
N. Martinaitis šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Vedybos
Lapkričio 24 d. mūsų baž

nyčioje J. Lancos susituokė 
su F. Juodžikyniūte.

Puota buvo mūsų parapijos 
salėje.

veiklios įvairiuose parengi
muose. Parapija gali daug iš 
jų tikėtis ateityje. J.

Bridgeport, Conn.
Jau tenka sutikti daug pa

rapijos jaunimo, grįžusio iš 
karo lauko. Vieni turi vieno
kius, kiti kitokius požymius, 
bet teko matyti ir kryžiaus 
požymį vieno kario, grįžusio 
iš Europos.

Šiuo laiku šie jaunuoliai 
yra grįžę: J. Barnotas, slau
gė Lt. Barnotaitė, J. Balčius, 
A. Loris, A. Balsys, J. Kil- 
kaitis, L. Mateika, Ed. Na- 
vardauskas, broliai Ragaus
kai, Ed. Tamušiūnas, broliai 
Rakauskai, J. Cibulskis, J. 
Zokas, J. Stankaitis, A. Ja
nulis, V. Svirskas, J. Skaru
lis, J. Micius, J. Ramanaus
kas, Ed. Dziodalis, Al. Zika
ras, J. Žiobas, J. Urbonas, Ed. 
Andriuškevičius.

Yra grįžusių ir laikinai.

Baltimore, Md. ŠYPSENOS

Jei dar ne — pasiskubink, 
irkdamas kalėdines dova- 
as savo šeimai, nepamiršk 
• tų, kurie kenčia ir alksta 
Mi nuo Tėvynės, tarp sveti- 
lųjų, ištrėmime.
Pakietai neturi sverti dau- 

iau kaip 11 svarų. Juose pa- 
eidaujama: kava, cukrus, 
ondensuotas pienas, kenuo- 
os daržovės ir mėsa, sūris, 
iūlai, adatos, dantų pasta, 
:ojinės, pirštinės, šilti, apa- 
iniai, ypač vaikučiams, bal
iniai ir visa kita, kas pa
lam būtų reikalinga, jei šuo 
netu anoje pusėje ir sąlygo
je būtum.

Pridėk užrašą su savo var
iu ir adresu prie kiekvieno 
lovanų pakietėlio, sąrašą 
dėtų daiktų ir siųsk į BALF 
sandėlį:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. Ware
louse.

101 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EV. 8-6203.

LIETUVOJ MOBILIZUOJA 
BERNIUKUS IR MERGAI

TES 14-18 METŲ

New Yorkas. — Jau iš 
anksčiau buvo žinoma apie 
sovietų įstatymą, pagal kurį 
paaugantieji jaunuoliai ir 
jaunuolės gali būti mobili
zuojami priverstiniam apmo
kymui amatų ir techniniams 
darbams.

Po apmokymo jie gali būti 
keletui metų nuskirti darbui 
į bet kurį plačiosios Sovietų 
Sąjungos kraštą.

,,Pravda” Nr. 210 skelbia, 
kad šiemet visose Sovietų 
Sąjungos žemėse, o prie jų 
jie priskaito ir Lietuvą, tokia 
paauguolių mobilizacija bus 
vykdoma nuo rugsėjo 15 d. 
iki lapkričio 15 dienos. Iš vi
so numatyta Sovietų Sąjun
goj šiais metais sumobilizuo
ti 455,000 berniukų tarp 11 
ir 17 metų ir mergaičių tarp 
15 ir 18 metų.

Ta mobolizacija bus vyk
doma tiek miestuose, tiek 
kaimuose. Nėra abejonės, 
kad tos mobilizacijos pasė
koje keletas tūkstančių Lie
tuvos jaunimo, netekusių 
laisvės, bus patalpinta j rusi
nimo ir komunistinimo įstai
gas. LAIC.

Novena
Novena, buvusi devynias 

dienas mūsų bažnyčioje, pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

Pamokslus sakė vienuolis 
pasionistas kun. Geraldas 
Matejūnas. Jis savo pamoks
lais visus klausytojus žavėte 
žavėjo.

Novenoj lankėsi per 5,000 
žmonių. Buvo ne tik vietinių, 
bet ir iš Elizabeth©, Rosedale, 
Jersey City ir net Brooklyn©.

Žmonės bažnyčią išpuošė 
gėlėmis ir žvakėmis. Iš viso 
degė 400 žvakių. Todėl kiti 
mūsų bažnyčią ima vadinti 
„žvakių bažnyčia”.

Ta proga primenam, kad 
mūsų bažnyčioj trečiadie
niais būna nuolatinė nove
na.

Pamaldos esti 9 vai. ryto, 
2 vai. po pietų, 7 vai. vakare, 
7:45 v. v. ir 8:30.

7:45 vai. pamaldos 
lietuviškai.

Šalpos Fondo vietinis sky
rius savo vajų baigė sėkmin
gai ir į Brooklyną nusiuntė 
61 dėžę maisto ir drabužių.

Dabar kurie galite, patys 
šeimose sudarykite atskirus 
dovanų pakietėlius. Galite 
pridėti savo vardą ir adresą. 
Pakietėlis neturėtų būti sun
kesnis kaip 11 svarų. Kurs 
gaus tokią dovanėlę su an
trašu, pats atsakys aukoto
jui.

Kurie tik galite, sudarykite 
tokias Kalėdų švenčių dova
nėles lietuviams, išblašky
tiems po Europos kraštus.

Tokius pakietėlius sudarę, 
pasiuskit į Šalpos Fondo san
dėlį 101 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y., iš kur juos pasiųs 
vargstantiems lietuviams už
jūryje.

Aukokite tokius daiktus, 
kaip kenuotas maistas ir šil
ti drabužėliai mažiems vai
kučiams.

būna

Parengimas
Šeštadienį, gruodžio 15 d., 

tretininkės rengia kortų par
tiją.

Pranešimai iš Kongreso 
Sekmadienį, gruodžio 16 d. 
vai. po pietų parapijos sa

lėje BALF pastangomis šau
kiamas susirinkimas.

Tame susirinkime klebonas 
kun. M. Kemėžis padarys pra
nešimą apie Lietuvių Kongre
są, įvykusį Chicagoje.

4

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Parapijos choras jau ren
giasi šventėms. Mokosi mi
šias ir lietuviškas Kalėdų 
giesmes. Ir solistai yra pasi
rengę su naujais kūrinėliais.

O.

Hartford, Conn.

Žinutės
— Zakristijono Antano 

Ivoškos žmona grįžo iš ligo
ninės. Tris savaites išbuvo 
Maryland General ligoninėje. 
Po operacijos jaučiasi daug 
geriau, bet toli gražu iki bus 
visiškai sveika. Džiaugiasi 
Ivoškų šeima, sulaukusi savo 
mamytės.

— Rinkliava raupsuotiems 
šiemet perviršija visus kitus 
metus. Per savaitę mūsų baž
nyčioje surinkta $4,023.00. 
Gauta aukų net iš kitų mies
tų.

— Sekmadienį, gruodžio 
16 d., Tėvas Marijonas kun. 
Antanas Mažukna pradės ad
ventines rekolekcijas mūsų 
parapijoj. Rytais mišios ir 
pamokslas 9 vai., vakarais 7 
vai. ir 7:30 vai. Visi pamoks
lai bus sakomi lietuviškai.

— Mirė Raimundas Urbus. 
Buvo vedęs tik vienus metus. 
Palaidotas šeštadienį, gruo
džio 8 d. Kadangi nebuvo ga
lima atlydėti į bažnyčią, tai 
kunigas buvo namuose ir ant 
kapinių. Pirmadienį, gruodžio 
10 d., buvo atgiedotos egzek
vijos ir atnašautos mišios.

— Teko kalbėti su mūsų 
klebonu kun. Dr. Mendeliu. 
Jis sako, kad šiemet bus iš
siųsta mūsų maldininkams 
daugiau negu 20,000 kalėdi
nių sveikinimų kortelių.

— Trečiadienį, gruodžio 12 
d., abudu mūsų kunigai daly
vavo konsekracijos apeigose 
naujo vyskupo Lauryno She- 
han. Buvo konsekruotas sa
vo parapijos šv. Patriko baž
nyčioje Washington, D. C., 
kur jis prabuvo nuo pat 
įšventinimo į kunigus, 23 me
tus.

— Karys gydytojas Urla- 
kis, grįžęs iš karo tarnybos, 
atidarė ofisą ant Washing
ton Blvd. Pereitą sekmadienį 
jis buvo prie šv. Komunijos 
drauge su šv. Vardo vyrų dr. 
Sveikiname laimingai grįžusį 
mūsų kolonijos naująjį pro- 
fesijonalą.

— Kas savaitę didesnis ir 
didesnis skaičius mūsų para
pijos jaunuolių grįžta iš ka
ro tarnybos. Miliauskienės 
du sūnūs jau namie. Laukia
ma diena iš dienos grįžtan
čio Juozo Strazdausko.

Tiesą pasakė
Ponia be galo susierzino 

matydama, kad juodukas 
nuolatos sėdi virtuvėje ir kal
basi su jos juoduke virėja.

— Sakei man, — tarė ji, — 
kad neturi vyrų draugų. Bet 
kiekvieną kartą, kai ateinu į 
virtuvę, vis randu šį vyrą.

— Tas juodukas, ponia, nė
ra mano kokis draugas, — 
tarė virėja paniekinamai: — 
jis... mano vyras.

Dovana
Darbininkas prie šaligat

vio iš vežimo ėmė maišus 
bulvių ir dėjo į savo vežimė
lį.

Netyčia vienas maišas iš
krito ir prispaudė jo koją.

Jis pradėjo smarkiai keik
ti.

Tuo sykiu pro šalį ėjo mo
teriškė ir, išgirdus keiksmus, 
atsisuko į nepažįstamą vyrą 
ir tarė:

— Žmogau! Kur išmokai 
tokios baisios kalbos?

— Kur išmokau?, — tarė 
žmogelis. — Hah!... Aš neiš
mokau... Tai dovana.

Vergija
Keliaunininkas, iš svetur 

atvykęs, vieną gražią dieną 
tinginiaudamas vaikščioja 
Georgijos valstijos miesto 
gatve. Beeidamas užkalbino 
vieną seną negrą:

— Manau, pats buvai irgi 
kada nors vergas. Ar ne? — 
jis tarė.

— Taip, tamsta, — senas 
negras atsakė.

— Ir po Amerikos civili
nio karo gavai savo pilną 
laisvę, — keliauninkas pri
dūrė.

Bet senis negras liūdnai 
pakratė galvą ir atsakė:

— Ne, tamsta. Visai ne. 
Negavau laisvės po civilinio 
karo, kadangi vedžiau.

VIETOS ŽINIOS
NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio 14 d., 
8 vai. vakare, grab, šalinsko 
(Shalins) patalpose, 84-02 
Jamaica Avenue, Wood
haven, N. Y.

Kitais metais bus pasiūly
ta pravesti nemaža naujų įs
tatymų, kurie tiesioginiai ir 
netiesioginiai palies namų sa
vininkų interesus. Vienas iš 
planuojamų įstatymų yra už
drausti juodųjų žmonių dis
kriminaciją, išnuomojant 
kambarius ar parduodant na
mus. Jeigu šis sumanymas 
taps įstatymu, tai bet kurio
je miesto apylinkėje ir bet 
kada bus galima tikėtis susi- 

| laukti kitokios spalvos kai
myno, nes įstatymu bus drau
džiama atsisakyti išnuomoti

kambarius arba parduoti na
mus vien dėl to, kad nuomi
ninkas ar pirkėjas yra kito
kios spalvos žmogus.

Netrukus New Yorke ir 
Albany įvyks vieši posėdžiai 
patirti piliečių opiniją naujų 
įstatymų klausimais.

Namų savininkams yra 
svarbu susipažinti su siūlo
mų įstatymų reikšme ir tin
kamai savo opiniją parodyti 
valdiškų komisijų posėdžiuo
se.

Minėtam lietuvių namų sa
vininkų draugijos susirinki
me kaip tik ir bus gera proga 
pasisakyti, už ką ir prieš ką 
namų savininkai yra nusista
tę. Kadangi tikimasi turėti 
ir svečių kalbėtojų, tad pa
geidaujama, kad susirinki
mas būtų gausus.

J. P. Mačiulis

SULAUKĖM DRABUŽIŲ IŠ AMERIKOS
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W. Cowper

Iškilmingas jaunesnės so- 
daliečių grupės priėmimas 
buvo švč. Panos Nekalto Pra
sidėjimo šventėje, gruodžio 8 
d., Sopulingosios Dievo Moti
nos bažnyčioje per pamaldas 
Švč. Panelės garbei 7:30 vai. 
vakare.

Pamaldos prasidėjo mišpa
rais.

Palaiminimo metu buvo 
priimta aštuoniolika mergai
čių į jaunesnių sodaliečių 
draugiją. Klebonas kun. L. 
Voicekauskas pasakė tai 
progai pritaikytą pamokslėlį. 
Jaunosios sodalietės sykiu 
sukalbėjo pasiaukojimo aktą, 
ir klebonas kiekvienai įteikė 
sodaliečių medalikėlį.

Gruodžio 9 d. 9 vai. ryte 
visos sodalietės, vyresnės ir 
jaunesnės, per mišias priėmė 
komuniją. Po mišių jos nu
vyko į šv. Vardo salę, kur vi
sos dalyvavo bendruose pus
ryčiuose.

Reikia čia priminti, kad 
šios jaunesnės sodalietės turi 
savo chorą. Jų balselius gali
ma išgirsti bažnyčioje sek
madieniais per mišias 9 vai. 
ryte ir taipgi per kitas pa
maldas.

Šios mergaitės dalyvaus 
ir Kalėdų programoje, kuri 
įvyks gruodžio 23 d.

Jaunosios sodalietės yra

Gruodžio 22 d. šv. Juoza
po katedroje 9:30 vai. ryte 
Hartfordo vyskupas suteiks 
kunigo šventimus Pranui J. 
Pranckui.

Pirmas iškilmingas mišias 
naujas kunigas laikys gruo
džio 23 d. šv. Andriejaus baž
nyčioje New Britain, 11 vai. 
ryte.

Pittsburgh, Pa.
Nuoširdi Padėka

Švento Pranciškaus Sese
rys ir kunigas J. V. Skripkus 
nuoširdžiai dėkoja kun. J. 
Balkūnui, Atsimainymo pa
rapijos (Maspeth, L. I., N.Y.) 
klebonui, kuris kvietė kun. 
J. Skripkų gruodžio 2 d. pa
sakyti pamokslus ir padaryti 
rinkliavą jo bažnyčioje nau
jos vienuolyno koplyčios sta
tybai.

Kadangi tos parapijos žmo
nės buvo iš kalno klebono pa
raginti, todėl gausiai aukojo, 
sudedami net'$850.86. Be to, 
kun. Pijus A. Lekešis aukojo 
100 dolerių, tapdamas amži
nu garbės nariu.

Tai yra gausi auka ir di
delė parama taip kilniam se
selių užsibrėžtam tikslui — 
statyti naują koplyčią ant 
Apvaizdos kalnelio.

Švento Pranciškaus sese
lės liks amžinai dėkingos kle
bonui J. Balkūnui, kun. P. 
Lekešiui ir dosniems šios pa
rapijos lietuviams už išties
tą ranką artimo meilės rei
kalams. Seselės savo gerada
riams atsilygins, kasdien 
melsdamos Aukščiausiojo, 
kad Jis suteiktų jiems reika
lingiausių jų gyvenimui ma
lonių.

Kun. J. V. Skripkus ir 
Šv. Pranciškaus seserys

Los Angeles, CaL

Paaiškėjo
Socialinė veikėja, lankyda

ma kalėjimą, paklausė vieno 
kalinio:

— Ar girtuoklystė atvedė 
tave į šią vietą?

— Visai ne, moteriške, — 
atsakė prasikaltėlis, — čio
nai negalima gauti jokių 
svaigalų.

Pranas Bekampis
Mes turime Los Angeles 

gabių jaunuolių. Genovaitė 
Gražiūtė Hollywoode kaip ar
tistė dirba, bet netingi groti 
vargonais šventadieniais ir 
dar atvyksta kas savatė į 
choro repeticiją, kad ne tik
tai choras mišias giedotų, bet 
kad mokėtų mūsų jaunimas 
giedoti ir lietuviškas kalėdi
nes giesmes, čia turiu pažy
mėti, kad mūsų choro šulas 
yra Br. Starkienė. Paskuti
niu laiku prisidėjo prie choro 
gražus būrys vyrų, iš kurių 
Juozas Žemgulis yra dar žy
mus smuikininkas. Antras 
jaunuolis yra Richardas Ma
sonas, Tėvų Jėzuitų kolegijos 
mokinys, kuris gražiai pa
skambina pianu per mūsų iš
kilmes.

Turiu pasidalinti su visais 
linksma žinia, kurią neseniai 
gavau iš Australijos nuo kun. 
J. Tamulio. Jis buvo Lietu
voje Jurbarko gimnazijos ka
pelionas. Prieš karą jis pate
ko Australijon. Mano rūpes
čiu jis gavo iš Los Angeles 
arkivyskupo leidimą atvykti 
pas mane už pagelbininką. 
Nuo tada mūsų darbas galės 
sparčiau eiti pirmyn.

Aš manau, kad nevienas 
norėtų manęs paklausti, kaip 
yra su naujos bažnyčios sta
tyba.

Nevienam buvau pasiuntęs 
loterijos knygutes, kad man 
pagelbėtų pasiekti mano tiks
lą — pastatyti didesnę baž
nyčią.

Buvau suradęs gražią vie
tą, kurioje buvo gyvenama
sis namas ne tiktai kunigams, 
bet kartu ir mokykla šventa
dieniais — Sunday School.

Buvo didelis garažas, kurį 
galima buvo perdirbti į salę 
ir didelis žemės sklypas, ant 
kurio galima pastatyti dide
lę bažnyčią.

Buvau suderėjęs už tai 15 
tūkstančių dolerių ir įmokė
jau rankpinigių 500 dolerių. 
Vyskupas nusiuntė savo de
legatą apžiūrėti tos vietos ir 
užgyrė mano sumanymą. Bet 
susikurstė bedieviai, kurie 
užprotestavo: esą, toje vieto
je yra restrikcijos, ir miesto 
valdyba man neleido bažny
čios statyti.

Bet nelabai aš esu baugus. 
Lietuvių katalikų bažnyčia 
bus Los Angeles. O tuo tarpu 
sutelpa ne tiktai lietuviai da
bartinėje šv. Kazimiero baž
nyčioje, bet dar ateina gra
žus būrelis kitų tautų kata
likų. O jiems taip patinka 
mūsų graži bažnytėlė, kad iš 
kitų tautų parapijų atvyksta 
čionai priimti moterystės sa
kramento ir gauti palaimini
mo.

Baigdamas viešai padėko
ju visiems, kurie prisiuntėt 
pinigus už loterijos knygeles. 
Ta gausi auka bus suvartota 
užpirkti vietą naujai bažny
čiai. O kurie dar neprisiuntėt 
atgal knygučių nei pinigų už 
knygutes, tai galite pinigus 
siųsti, bet knygutės šaknelės 
jau nebereikalinga, nes lap
kričio 25 d. buvo mūsų para
pijos bazaras. Pasibaigus ba- 
zarui, laimėjo loterijos dova
nas Jonas Ramcauska $100, 
Vincas Mitkus $50 ir B. Mar
tin $25, visi iš Los Angeles, 
California.

Prel. J. Mi iciejauskas

Čia spausdinam laišką, ku
rį gavo vienas Maspetho gy
ventojas iš Europos:

„Ilgai mes laukėme atei
nant drabužių iš Amerikos. 
Pagaliau sulaukėme ir jau 
paskirta komisija dalina.

Aš turėjau laimę ir 
džiaugsmą gauti Jūsų paau
kotą rudą su juostelėmis kos
tiumą. Ne tik malonu patai
sius buvo nešioti, bet ir di
delį džiaugsmą sudaro, kai 
žinai kam padėkoti.

Tad aš labai nuoširdžiai 
dėkoju už tokį didelį lietuviš
ką dosnumą. Jūs negalite įsi
vaizduoti, kokį malonumą su
daro, kai žinai, kad yra žmo
nių, kurie tave čia užjaučia 
ir supranta.

Mūsų visų likimas yra bai
sus. Visko nustojome ir da
bar reikia pradėti gyvenimą 
iš naujo.

Aš pats Lietuvoje buvau 
advokatas, o dabar nežinau, 
ką reikės pradėti dirbti, ypač 
kad čia sunku darbo gauti, 
nors aš moku prancūzų kal
bą. Mes manėme, kad po ka
ro prasidės naujas gyveni
mas, bet, pasirodo, Europa 
taip yra sunaikinta, kad vis 
dar negali pradėti atsigauti.

Mes čia jaučiamės kaip zui
kiai, kuriuos kiekvienas gali 
pabaidyti, skųstis nėra kam, 
o savų namų neturime. Rū-

pėsčių gi turime daug. Mūsų 
rūpesčiai iš vienos pusės yra 
maži, bet iš kitos pusės la
bai svarbūs, būtent: kaip nu
sipirkti bulvių ir kaip gauti 
sviesto mažam vaikui. Tokių 
žmonių Europoje yra keli mi
lijonai (displaced persons). 
Visi tie žmonės nenori grįžti 
į savo kraštus, nors jie nie
kam blogo nepadarė.

Dabar jie turi bastytis po 
svetimus kraštus, kaip nusi
kaltėliai. Jie žino, kad nevisi 
diktatoriai sunaikinti, kad 
Rusijoje 25 metus valdo tik 
viena partija ir kad 20 metų 
soste sėdi tas pat diktato
rius, nebekalbant apie Ispa
niją ir kt.

Aš manau, kad Tamsta esi 
labai kilnios sielos žmogus, 
nes tas, kas savo noru auko
ja kostiumą, turi būti supran
tąs kitų vargus ir turi turė
ti gerą širdį.

Tad dar kartą nuoširdžiai 
dėkoju ir linkiu, kad ateinan
čios Kalėdos ir N. Metai 
Jums būtų linksmesni negu 
pernai ir užpernai, linkiu kad 
pasisekimas Jus visur lydėtų, 
kad neturėtumėt jokių rūpes
čių ir vargų.”

Moters garbė yra jos ge
ras vardas.

Cervantes

Brooklyn© Lietuviai Graboriai
♦ T-, , ■

Tel. EVer green 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

j
EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisam uoto jas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦ ■ ■ 7-.-- --.r -------------------- ■ - —-
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“AMERIKA”—PUIKI KALĖDŲ DOVANA GRĮŽO IŠ PACIFIKO

Kalėdų švenčių išvakarėse, 
renkant savo artimiesiems 
kalėdines dovanas, neverta 
perdaug vargintis savęs. La
bai lengva pasakyti, kokia 
dovana yra geriausia.

Laikraštis, lietuviškas — 
katalikiškas laikraštis, yra 
viena geriausių dovanų. Tai 
dovana, kuri kasdien per iš
tisus metus primins jos at
siuntė ją.

„Amerika” yra toks laik
raštis, kuris yra viena bran
giausių dovanų. Jau dvylik

ti metai „Amerika” eina la
bai tvarkingai. Nė vienos sa
vaitės ji nepraleido nelankiu
si savo skaitytojų.

„Amerika” — praktiškiau
sia dovana Kalėdų šventėms. 
Ji kaštuoja tik 3 dol., o 
džiaugsmo, malonumo, įdo
miausių ir naudingiausių ži
nių teikia labai gausiai.

Atsiminki savo artimuo
sius Kalėdų šventėse, apdo
vanodamas juos metine ,,A- 
merikos” prenumerata.

GRĮŽĘS KARYS

Sgt. Vincas Baciuška

IŠĖJO J. ŽILEVIČIAUS 
KŪRINYS

Paragon leidykla New Yor
ke šią savaitę išleido kompo
zitoriaus J. Žilevičiaus para
šytą muziką dainai „Ratai”.

Daina turi lietuvišką ir 
anglišką tekstą.

Sąsiuvinio kaina yra 50ct.
Ta pati leidykla iš viso iš

spausdins 13 J. Žilevičiaus 
komponuotų dainų.

VAIDINTOJOS

Moterų S-gos New Yorko 
ir New Jersey apskrities su
rengto vaidinimo „Teisme” 
pasižiūrėti buvo atsilankę 
nemaža žmonių.

Vaidino A. Butkuvienė, R. 
Kašetienė, A. Zajankauskai- 
tė, E. Karpiūtė, A. Karpiūtė, 
M. Tamašauskienė, A. Nor- 
kevičienė, A. Rainienė, M. 
Brangaitienė, M. Vizbarienė, 
A. Panatauskienė, F. Plak- 
tonienė.

Režisavo artistė M. čižaus- 
kienė. Per vaidinimą pagel
bėjo J. čižauskas.

Vakaro pelnas buvo paskir
tas geriems tikslams. 25 do
leriai buvo pasiųsti į Lietu
vių Kongresą ir 10 dol. pa
skirta Tautiniam Karo Fon
dui.

PADĖKA

Reiškiame nuoširdų pa
dėkos žodį už užuojautas ir 
visokią paramą mus ištiku
sioje nelaimėje, mirus Jur
giui žamauskui.

Dėkojam už ligonio lanky
mą giminėms ir kunigams 
Masaičiui ir Petrauskui.

Ačiū seserims už atvykimą 
į laidotuves.

Nuoširdus ačiū visiems gi
minėms, draugams ir pažįs
tamiems už gėles ir mišias.

Dėkojam kleb. kun. J. Alek- 
siūnui, kun. J. Kartavičiui, 
kun. K. Malakauskui už mi
šias, taip pat vargoninkams 
už gražų giedojimą.

Ačiū kun. Masaičiui ir vi
siems žmonėms už velionies 
palydėjimą į kapus, o J. 
Garšvai ir Pauliukoniui už 
gražų patarnavimą.

Jurgio žamausko šeima

SUTIKTUVIŲ VAIŠĖS
Pereitą sekmadienį įvyko 

graži puota M. Padbielskie- 
nės namuose, 220 Me Key St. 
Floral Park, L. I. sutinkant 
jos sūnų Bronių, kuris šio
mis dienomis sugrįžo iš Flo
ridos. Važiavo automobiliu, 
tad su juo parvyko ir jo my
limoji, su kuria čia šiomis 
dienomis susituokė.

Padbielskių duktė ir sūnus 
puikiai vartoja lietuvių kal
bą. Tai motinos nuopelnas. 
Pasirodo, kad motina — ge
riausia mokytoja.

Pokyly dalyvavo Tamošai
čiai, Granatauskai, Ruškis, 
Brundzai ir duktė su žentu.

Linkėtina jauniesiems ge
ros laimės.

Apreiškimo 
Parapija

Organizuoja Veteranus
Rūpinantis klebonui kun. 

N. Pakalniui, šiuo laiku mū
sų parapijoj organizuojasi 
antro pasaulinio karo vetera
nai.

Šiam tikslui įvykdyti, jau 
keliomis progomis veteranų 
būrys buvo parapijos salėje 
susirinkęs ir taręsis aktua
liais reikalais.

Gruodžio 3 d. posėdyje bu
vo nutarta, kad veteranai sa
vo organizacijos tikslu lai
kys glaudesnį bendravimą ir 
tarpusavio pagalbą savo ei
lėse.

Tuo būdu organizacija nėra 
nei religinio nei politinio po
būdžio.

Taip pat buvo nutarta, kad 
įstatai būtų surašyti ir duo
ti nariams patvirtinti ligi šių 
metų galo, arba tuoj kitų me
tų pradžioje. Priėmus įstatus, 
bus galima jau išsirinkti ir 
valdybą.

Veteranai, kurie norėtų 
prisidėti prie šios organizaci
jos, gali tai padaryti, ateida
mi į susirinkimus, kurie esti 
Apreiškimo parapijos salėje 
pirmą ir trečią mėnesio pir
madienį 8 vai. vakare.

St. Serž. Justinas Jankus
Pereitą penktadienį, atleis

tas iš karinės tarnybos, grį
žo namo. Jis didesnę laiko 
dalį tarnavo Azijoje. Pake
liui į namus, jis buvo susto
jęs Afrikoje.

nėję buvo bendri pusryčiai, į 
kuriuos taip pat buvo atsi
lankęs klebonas kun. N. Pa
kalnis. Jis yra Moterų Sąjun
gos centro dvasios vadas.

Kuopa buvo dariusi laimė
jimą knygutėmis. Liko nema
žai pelno.

Daug mūsų kuopos moti
nų savo sūnus turėjo kariuo
menėje. Didžioji jų dalis jau 
grįžo. Narės Gagienės sūnus 
žuvo. Moterų Sąjunga nelai
mės ištiktai motinai įteikė 
raudonų rožių. S.S.

Angelų Karalienės 
Parapija
Susirinkimas

Pereitą sekmadienį, gruo
džio 9 d., mūsų parapijos 
Švento Vardo draugijos vy
rai susirinkime nutarė dėti 
pastangų, kad daugiau pri
rašyti naujų narių.

Kun. Masaitis žadėjo para
ginti parapijiečius, kad nė 
vieno neliktų nepriklausan
čio bet kuriai katalikų drau
gijai.

Juk parapijoje yra daug ir 
vyrų ir moterų draugijų. 
Kiekvienam yra gera proga 
prisidėti ir būti organizuoto
je draugijoje.

Pereitas Šv. Vardo balius 
pavyko.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirmin. — V. Žemantauskas; 
vicepirm. — S. Pažereckas; 
sekret. (užrašų) St. Lukoše
vičius; f in. sekr. J. Tumaso- 
nis; iždin. — M. Dailydėnas.

Šį sekmadienį, gruodžio 16 
d., mūsų parapijos sodalietės 
ir visos parapijos mergaitės 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu.

Visos mergaitės kviečia
mos gausiai dalyvauti.

Tik tie yra be klaidos, ku
rie stovi prieš Viešpaties sos
tą. Šv. Jonas

Iš Moterų S-gos darbų
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

per savo metinę sukaktį turė
jo užprašiusi mišias. Visos 
narės bendrai ėjo prie komu
nijos.

Po mišių parapijos svetai-

BALF REIKALAI

Grįžo iš Pacifiko. Ištarnavo 
virš 3 metų kariuomenėje. 
Garbingai atleistas. Dalyva
vo daugelyje mūšių prieš 
japonus.

GRĮŽO IŠ PANAMOS

161 No. 6th Street

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

ŠTAI KAIP
Į!

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Tel. EVergreen 8 - 9229

VALANDOS:
8 — 10 ryto
1 — 2 po pietų
6 •— 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Mūsų Apylinkėje

• Adv. Nadas Rastenis iš 
Baltimorės buvo atvykęs 
New Yorkan. Jis dabar eis 
BALF pirmininko pareigas, 
iki grįš kun. Dr. Končius.

• Jonas Navickas garbin
gai atleistas iš kariuomenės. 
Lankėsi apylinkėje ir buvo 
nuvykęs į Washingtoną.

• Dr. B. K. Vencius gavo 
žinių, kad jo sūnus yra su
žeistas Pacifike.

• Serž. Balys P. Laučka, 
garbingai atleistas iš kariuo
menės, šiuo metu vieši pas 
savo gimines Connecticut ir 
New Hampshire valst.

• Serž. Leopoldas Grigonis 
lankėsi New Yorke. Netru
kus tikisi sulaukti civilio gy
venimo.

• Kazys ir Elena Vilniš
kiai su dukrele buvo atvykę 
paviešėti New Yorkan.

• Ant. Mikalauskas išrink
tas nauju SLA 38 kp. pirmi
ninku.

• Jonas Valaitis gruodžio 
9 d. kalbėjo BALF Great 
Necko skyriaus veiklos vie- 
nerių metų sukakties minė
jime.

• Polyna Stoškiūtė šią sa
vaitę dainuoja miesto opero
je, N. Y. Music Center. Vai
dina „Gypsy Baron” operoje.

• Kun. J. Kidykas, S. J. iš 
Brooklyn©, kur sakė pamoks
lus, grįžo į Philadelphiją.

• Prof. K. Pakštas keliomis 
dienomis buvo užsukęs į New 
Yorką. Netrukus per Chica- 
gą ir Omahą važiuoja Kali- 
fornijon.

• Kun. V. Karkauskas iš 
Ansonia, Conn, lankėsi New 
Yorke ir „Amerikoje”.

• Juozo Ginkaus saldainių 
krautuvė puikiai išpuošta ka
lėdinėmis dovanomis.

Jis suranda laiko ir veiki
mui. Pereitą savaitę J. Gin- 
kus pasakė kalbą Pergalės 
Bonų parengime.

• Kap. P. Labanauskas pe
reitą sekmadienį pasakė kal
bą per Pergalės bonų paren
gimą.

S-Sgt. Jurgis Tumasonis
Šiomis dienomis parvyko iš 

Dėdės Šamo kariuomenės 
garbingai atleistas S-Sgt. 
Jurgis J. Tumasonis, Jurgio 
ir Marijonos Tumasonių sū
nus.

Jurgis įstojo kariuomenėn 
1940 m. vasario 11 d. sava
noriu į aviacijos skyrių ir 
tuojau iš Mitchell Field, L.I. 
buvo pasiųstas į Maxwell 
Field, Alabama, kur tarna
vo daugiau kaip metus.

Kiek vėliau jis buvo siun
tinėtas į kitas lėktuvų stotis, 
kaip technikos dalių prižiū
rėtojas.

Jis lankėsi Georgia, Flori
da, Tennessee, Louisiana 
Mississippi ir No. Carolina 
valstybėse.

Galop jis buvo išsiųstas į 
Panamą, prie kanalo zonos, 
į orlaivių stotį.

Kariuomenėje Jurgis išbu
vo 4 metus ir 10 mėnesių su 
viršum.

Jurgio laukė ypatingai jo 
tėvai, brolis Edvardas ir vie
nuolis brolis Kazimieras, 
pranciškonas, taip pat jo 
draugai. Jo laukia ir Lietu
vos Vyčių 4 kp. ir CYA jau
nimas, Amerikos Liet. Kata
likų šio karo veteranai, kurie 
šiuo metu organizuojasi prie 
Angelų Karalienės parapijos

Visi laukėme!

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCILS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

ana badaujantiems.
jįj pareiga.
jnvos garbė.
jelės šaltos.

eš Kalėdų šventes Ame- 
Senatas paskyrė dide- 
ją pasaulio badaujan- 
ižmonėms: buvo priim- 
įlijono 350 milijonų su- 
5KRA reikalams.

s visų kraštų ateina

aus suteikta, šimtai 
ančių žmonių mirs ba-

pavijoje trys milijo- 
-a likę be maisto. Veng- 
(vyrai, moterys ir vai- 
<rs badu šią žiemą, jei 

nesulauks pagelbos.
įijoj pusei Hagos gy- 
•;y badas žiūri į akis.

Minėje Europoje ir Ru-

■ žmonės tegauna mais- 
jpusę tiek, kiek norma-1 

Missouri valstijoje vien^*a- l šią grupę įeina

SUŽVEJOJOSerga šie žmonės: senatvės 
ir ligos prispausta sunkiai 
serga Megelinskienė; ilgai ir 
sunkiai savo namuose serga i vyras, bežvejodamas, sau^08 gyventojai. 
Gabalienė. Jatkauskienę be- ranką suvarė didelį vašį. Jjiuose kraštuose atsi- 
vežant į ligoninę, į jų auto- nuėjo pas gydytoją, kurį tariniai ir pabėgėliai 
mobilį įvažiavo kitas auto
mobilis 
kaulių.

ir įlaužė keletą šon-

Grįžo kariai 
iš kariuomenės M.Grįžo

Vasiliauskas, B. Varnas, A. 
Kavaliauskas, broliai Ado
mavičiai, B. Barosnevičius ir 
Lukša.
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MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel. MArket 2-5360

Lietuviul Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.

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

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

J. P. GINKUS V. UBARAVTČIUS
495 Grand St. A®* JEZA VITAS Pranešimų Dir.

ft Brooklyn, N. Y. Muzikos Dir. CHARLES MARMA Z
EV. 4-7142 Programos Dir. |

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 
tuojau po vakarinių pamaldų, 
4:30 vai. p. p. yra šaukiamas 
BALF — Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo mūsų para
pijos 75 skyriaus svarbus 
susirinkimas.

Susirinkiman yra kviečia
mi visi nariai ir visi parapi
jiečiai, vyrai, moterys, jau
nimas.

Bus svarbių pranešimų. 
Susirinkimas bus parap. sa
lėje.

Vaišes
Pereitą sekmadienį para

pijos tretininkės buvo suren
gusios arbatėlę parapijos sa
lėje po vakarinių pamaldų.

Apie 4 vai. susirinko gra
žus moterų ir kelių vyrų bū
relis. Susėdo prie gražiai pa
taisytų stalų, ant kurių buvo 
užkandžių ir skanios kavu
tės.

Klebonas kun. J. Aleksiū- 
nas pradėjo vakarėlį malda.

Kalbėjo klebonas ir daug 
kitų. Visi sveikino tretinin
kus ir linkėjo jiems pasise
kimo.

Gruodžio 16 d. po vakari
nių pamaldų bus metinis su
sirinkimas. Narės prašomos 
dalyvauti.

Maspetho Žinios

Didelė auka
Baigiantis 40 valandų at

laidams, mūsų bažnyčioje bu
vo padaryta rinkliava šv. 
Pranciškaus seserų vienuoly
no koplyčiai Pittsburghe.

Bažnyčioje aukų buvo su
dėta 850 doleriai 86 et. Be to, 
kun. P. Lekešis paaukojo 100 
dolerių.

Dabar eina kenuoto mais
to vajus — nuo gruodžio 9 
ligi 16 d.

Ši rinkliava daroma su
šelpti Europoje nuo karo nu- 
kentėjusiems žmonėms, ir ji 
yra pravedama per visas ka
talikų parapijas Amerikoje.

Maspetho lietuviai prašo
mi kenuotą maistą sunešti į 
kleboniją, iš kur jis bus pri
statytas į centrą.

Šv. Jurgio Parapija
Mirė

Keletą mėnesių sunkiai sir
gęs, turėjęs dvi vidurių ope
racijas mirė Antanas Dau
kantas, kuris buvo palaidotas 
gruodžio 7 d. su trejomis mi- 
šiomis.

Velionis buvo tikrai pavyz
dingas katalikas ir parapi
jietis. Jis nepraleisdavo va
karinių pamaldų: gegužės, 
gavėnios, rožančiaus ir visų 
novenų.

Kada tik galėdavo, jis lan
kydavo bažnyčią šiokiomis 
dienomis rytais, kad išklau
sius šv. mišių.

Aprūpintas keletą kartų 
šv. , sakramentais jis laukė 
greičiau mirties, nes jautė, 
kad iš šios ligos neatsikels.

Velionis galėtų būti pavyz
džiu ne vienam parapijiečiui.

Jis paliko nuliūdime savo 
žmoną Uršulę, kuri, kiek ga
lėdama, rūpinosi juo ligos 
metu; paliko dukterį Oną ir 
žentą inžinierių J. Vrubliaus- 
ką, sūnų Antaną ir marčią 
bei anūką.

Kaskart įeina gražus ka
talikų tarpe įprotys užprašy
ti už mirusį mišias. Ir a. a. 
Daukantas turėjo savo drau
gų, tad ir mišių buvo užpra
šytų apie 30.

Tegul ilsisi jo siela amži
noje ramybėje.

Ligoniai
Paskutiniu laiku padaugė

jo ligonių.

Aukos
Juzė Jasolskienė BALF au

kojo $2.00 kenuoto maisto 
nupirkti ištremtiems iš Lie
tuvos žmonėms. Matas ir Ma
rijona Kučinskai aukojo $5.

Aukos labai reikalingos ir 
laukiamos. Būtų gražu, kad 
šiais metais mažiau dovanų 
Kalėdų proga pirktume sa
viškiams, o kitą dalį paau
kotume savo broliams, nete
kusiems tėvynės ir išblašky
tiems 
kurie 
gą.

po svetimus kraštus, 
kenčia didžiausią var

Bazaras
Geriau sakant „bazariu- 

kas”, kuris įvyko pereitą sek
madienį ir kuris buvo rengia
mas jaunamečių vardu, gra
žiai pavyko ir liko gražaus 
pelno.

Be naudos 
landos mus 
skriaudžia.

praleistos 
labiausiai

va-
nu-

E. Young

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater
Metropolitan area
309-11 Fifth

New York 16,
Avė.
N. Y.

Prakalbos ir Judamieji 
Paveikslai

Šį sekmadienį, gruodžio 16 
d., parapijos salėje įvyksta 
Liet. Auditorijos Bendrovės 
ruošiamas parengimas.

Kalbės kun. J. Balkūnas ir 
J. Tysliava.

Pradžia 5 vai. vakare.

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

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jus patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

I
STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS I 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūriniu namų sienų R- $ 
lyginimu, plasteriavimų, šaUgat- S£ 
viu cementaviina ir Irt. darbus. $

293 MAUJER ST., g
BROOKLYN 6, N. Y.

9

pat sugavo už savo vaši06*™- Fems bū- 
Abu juos atkabino kitas g-^ukta parama, jie lik- 
dytojas. x duonos kąsnio,

i • ★
————-—- ——-^merikietis per mėnesį būi 

Pardavimai loja dešimt svarų mė- ‘ 
------------- akas savo šalyje mato i Ye 

Williamsburge — 3 šeimyj^ su nuse.
mūrinis, kampinis namas su . ^kaj ž j reikia 
kambarių, maudynėm, dvie, .. 7- D
karam garadžius. Blokas iki 8 ^onJU Per dieną. Be- 
Ave. Subway, 3 blokai iki B.M.-ia Europa jau eilė me- 
Įmokėti $1,200, kaina $5,500.pna daug mažiau. Vie-

Cypress Hills — 2 šeimy?11 olandas tetur^° 450 
mūrinis namas su 11 kambarį,? P^r dieną. Tuo tar- 
Lotas 40x100. Garo šiluma, gogelis amerikiečių su- 
radžiai. Kaina $8,750. ^valgyti 3,000 kalori- 
. Dėl platesnių Mormacij ikiečiui kareiviui 
saukite REpublic 9-1506. .... , , ..
_______________ ____________________na 4,000 kalorijų.

"Eikos vyriausybė nesi-

PARDUODAMA avo lėšų pasaulio alks- j 
as žmonėms.

Geri, pigūs, patogūs nam^ nepamirškim, kad 
Gerose vietose. Patarnavim,^ vyriausybės, bet 
teisingas. pareiga — pri-

Apdraudžia viską, kas tik I nuogus, papenėti alks- 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ^priglausti tuos, ku- 
žmones. -pastogės, o tokių yra

Kreipkitės: ilijonai.

šal
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lai] 
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Joseph Vastunas žne^me rastl ?ra’
1 j Kalėdų dovanos, kaip

Real Estate Insurance ą tiems, kurie iš skur- 
496 Grand St., Brooklyn, N. W žiūri į mus, gy-

Tel. EVergreen 7-1670 ™ kur aru0‘ 
ai grūdų, ganyklos gy- 

/ ......................=>itnvės prekių ir na-
žtyiios maisto.

* » t
aašty „Worcester Te
is" gruodžio 10 d. Clark

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
41-40 — 74th Street fflIKOS POLI!
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Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9 - 5972 SI11110 SoStlIlC

- - - - - —~ beriko j

Saugok Savo Akišį;cij^“į
aną turėti Jungtinė-

Teikiamas geriausias akių.^ 
patikrinimas, prižiūrėjimas.,' ... . . ,\ „t- TT . _ . . . . J paskutines valandosAKINIAI prieinamiausiomis • . . , , .
. . . i prancūzai, belgai,kainomis pagal jų rūšis. , F . . ’.. , ,H l vare akciją, . kad

SI Įstaiga Įsteigta prieš 40 metu įy Tautų Organizaci- 

o o o ^tu Europoje.Stenger & Stengei^ nepasisekė _ 30

OPTOMETRISTAS — OPTIKAS
ae jų prisidėjo ir ki- 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y.jįnutarimas būtų vien-
_______

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y,
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:lirių Amerikos mies- 
vietą tapti Jungti

mi} centru užimi San

ir Bostonas, o po 
U Philadelphia.

Bostoną stovi anglai, 

' yra Europai arčiau- 
-■šlis Amerikos mies-

Sėliai Paskelbė
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^®as, — Per Maskvos 

l pranešta, kad sukilė- 
^baidžano provincijo- 

________________________________ .Azerbaidžano ira- 

HAvemeyer 8 - 0259_’ **’■ Tai jie
RATPW K R TT C H ii’1“'™ Parama- 
RALPH K BU C H vyriausybė įsikūrė 

FOTOGRAFAS K Azerbaidžano pro- 
65-23 GRAND AVENUE :UostiDeie> ir jaįYa' 

Maspeth, N. Y. T aSentas Plae-
s____________________ _
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