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Prof. P. Sorokinas, vienas 
miųjų mokslininkų šiais 
ikais, savo veikale „The 
risis of Our Age” duoda įdo-
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ss 
lot Chocolate 
Geriausias pasirinkt 
;metonos, ALUS H 
kymai. KREIPKTT

IS
Brooklyn, N,

ausiu laikų.
Nuo 500 metų prieš Kris- 
ligi 1925 metų jis priskai- 
967 didelius karus — se

lves Graikijoj, Romoj, Va
irų Europoje.
Žiūrint žuvusių žmonių 
laičiaus, prof. P. Sorokinas 
iii jonui gyventojų nustato 
kį kritusių rodiklį. Penk
in amžiuj prieš Kristų 
raikijoj tas rodiklis buvo 
i, 4 amžiuje apie 40, trečia- 
e apie 25, antrame apie 3. 
Romai tas rodiklis 4 am- 
uje prieš Kristų buvo 12, 3 

pirmame prieš

SUNAIKINO NEŽINOMO KAREIVIO 
KAP y KAUNE 
 <$>-------------------------------

Sekretorius Byrnes 
Londone

Valstybės sekretorius By r-

Mikas, Jurgis, Ji 
ūnūs Jono ir Onos, 
koje.

Asvaldas, Adolfas,
>. Asvaldas, Adolfas
Antano, kilę iš Nį nziuje 63, p±A jux ivo

JO valsč., Biržų a[ rįsįų 33 įr pirmame po 
stone. Viktoras, su . r
Gaigalų km., Biržę flStaUs 5.
Chicagoje. ★ • ★

ričiai, Jonas, Pranai
niesteSo110’ AukŠtOi u j e tas rodiklis buvo neto- 
Pranas, kilęs iš ( 3, tryliktame apie 4, ketu- 

etingos apskr. Gyvt Miktame apie 7, penkiolik-
ienė-Kalasauskaitė,

ristaus 5.
Vakarų Europoje 12 am-

. _ ................me apie 10, šešioliktame
luiiu-MiaiaoaujiuuiVj . . 1 • 1 j

os vyras. Gyveno i ,ie 15, septynioliktame 40,
vynioliktame 17 ir už pir- 
uosius šio amžiaus 25 me- 
s tas rodiklis yra 52.
Jei prie karų, buvusių Eu-

Fėde, gyveno 6th 
ar New Jersey.

Domininkas, sūnus j 
uskų km., Skapiški 
pskr. Amatu kriaui pOje jįgį 1925 metų, pridė
igoje.
is, Povilas, kurio 
nauskaitė. Gyveno

vėlesnius karus su antruo- 
pasauliniu karu ir dar tuo- 
is ginkluotus konfliktus, 
irių galės būti ligi šio ain
ius galo, tai 20 amžius sa- 

žmonių aukomis karuose

čienė-Janušauskail
si iš Kauno, gyveni 
emunėje.

ar Valauskas, . , _
gojeVeS 1Š Prancūzi alenks visus ankstesniuo- 
ji asmenys arba a; 1S Šimtmečius nUO pusės 
tieji prašomi skuti kstančio metų prieš Kris-

New Yorkas. — Kaip pra
neša Vilniaus radijas, kiek
vieno lietuvio širdžiai bran
gus Nežinomojo Kareivio ka
pas ir Laisvės statula Karo 
muziejaus sodelyje Kaune, 
okupantų įsakymu, buvo su
naikinti.

Vilniaus Antakalnio kapi
nėse yra atskirta speciali da
lis, kur palaidoti raudonosios 
armijos kariai, žuvę ties Vil
niumi. Peretą rudenį ten pa
statytas juodo granito pa
minklas.

Okupanto patvarkymu, ne
žinomo lietuvio kareivio ka
pas išardomas, Lietuvos lais
vės paminklai griaunami, o 
jų vieton statomi paminklai 
svetimų atėjūnų aukoms pa
gerbti.

Siekiant Lietuvą kaip ga
lint greičiau sukomunistinti, 
Vilniuje įsteigta komunistų 
partijos mokykla.

Joje mokėsi 150 studentų, 
jų tarpe 30 moterų. Mokslas 
paskirstytas penkiomis ša
komis : organizacinė — parti
nė, propagandos, sovietų 
komsomolo (komunistinio 
jaunimo) ir spaudos.

Amerikos Kareiviai 
Protestuoja

Tarp Amerikos kareivių, 
esančių užjūriuose, prasidė
jo neramumų banga.

Maniloje buvo susirinkę 
12,000 kareivių protestuoda
mi, kam jie tuoj nevežami 
namo.

Panašūs protestai jau bu
vo surengti Paryžiuje ir Ha
vajų salose.

Karo Departamentas nese
niai pranešė, kad karių grą
žinimas namo bus sulėtintas, 
nes daug vyrų reikia įvai
riuose kraštuose, norint pa
laikyti okupacinę tvarką ir 
išsaugoti taiką.

Tokį nusistatymą antra
dienį parėmė ir prezidentas 
Trumanas.

IŠ RUSIJOS SUGRĮŽO 
KUN. BRAUN

Prieš Naujus Metus sugrį
žo iš Rusijos vienatinis bu
vęs kunigas Braun, išbuvęs 
12 metų Maskvoje, katalikų 
bažnyčioje klebonu.

nes šios savaitės pradžioje 
išskrido Londonan dalyvau
ti Jungtinių Tautų organiza
cijos pilnaties posėdžiuose.

Pirmas jo darbas Londone 
buvo suderinti Amerikos de
legatus, kurių tarpe buvo pa
sireiškę nesutarimo dėl ato
minės bombos klausimų.

Byrnes pareiškė, kad Ame
rika atominės bombos paslap
ties neišduos.

Apdovanojo FBI 
Viršininką

J. Edgar Hoover, FBI vir
šininkas gavo 1945 metų 
Čampijonų klubo dovaną nuo 
Katalikų Jaunimo organiza
cijos.

Dovaną įteikė būsimas kar
dinolas, arkivyskupas Spell
man.

Priimdamas dovaną, savo 
kalboj Hoover pasmerkė ko
munistinio jaunimo organiza
cijas šioj šaly.

Marshall Taikina 
Kinus

iaujos Žinios iš Lietuvos - - - - - -
„Amerikos” bendradarbis 

vakarų Europoje šiomis die
nomis buvo susitikęs su vie
nu asmenim, kurs išvyko iš 
rusų komunistų trempiamos 
Lietuvos 1945 m. lapkričio 
28 d. Po šio susitikimo, mūsų 
bendradarbis tuojau atsiuntė 
mums tokias žinias, kurios 
visai šviežios, nes jas per
duoda žmogus, buvęs Lietu
voje tik ką praėjusio lapkri
čio mėn. gale. Pasiklausyki
me jo pranešimo iš tėvų že
mės:

Ekonominė padėtis
30% žemės neapdirbta. Ba

do nėra ir per šią žiemą at
rodo dar nebus. Algos, kaip 
ir 1941 metais. Spekuliacija 
— didžiausia, iš komunisti
nio režimo pusės — toleruo
jama, nes praktiškai su kor
telėmis nieko gauti negalima. 
Geriausius davinius — di
džiausias normas — gauna 
su vadinamomis literalinėmis 
kortelėmis komunistų parti
jos ir režimo nariai — rams
čiai.

Visas ekonominis gyveni
mas griežtoj Maskvos kon
trolėje, išskiriant tik smul-

įrašoma jiems Lietuvos tau
tybė, bet ir sulietuvinama 
pavardė, pav., kažkoks nuo 
Leningrado kilęs Subžniko- 
vas, per Kremliaus sutvarky
mą, „atgimė” šapalu. Tą pa
tį principą vartoja ir „drau
gai” komisarai, pav., iš Ru
sijos gilumos atgrūstas vie
tinės pramonės komisaras, 
nemokantis nė žodžio lietu
viškai, vadinasi Laurinaitis. 
Kitas vėl — Bertašiūnas, tre
čias Banaitis ir t.t.

Engėjai
Kaip 1941 m. Lietuvą val

dė Pozniakovas, taip dabar
tiniu metu visu žiaurumu 
siautėja Suslovas. Šiauriau
si komisarai — Gedvilas, 
Žiugžda, Paleckis. Visi komi
sariatai Vilniuje, tik vietinės 
pramonės komisariatas Kau
ne.

Lietuvos engėjas Sniečkus 
— kol kas dar gyvas. Guze- 
vičius ir sveikatos komisaras 
Girdzijauskas pakliuvo į ne
malonę — atstatyti. Visas 
susirašinėjimas tarp komisa
riatų, vykdomųjų komitetų 
ir bendrai įstaigų eina vien 
tik rusų kalba, nes visų įs-

Bortkevičienės laidotuvių 
keblumai

Senutė Bortkevičienė spa
lių gale mirė. Nemažą neri
mą sukėlė rašytojas Kazys 
Jakubėnas, pasiūlęs Bortke- 
vičienės mirtį pagerbti atsi
stojimu. Vietiniai komunis
tai, kratydamiesi atsakomy
bės ir nežinodami, kaip Bort- 
kevičienę laidoti, užklausė 
Vieko Maskvoje. Nesulaukus 
atsakymo, žmonės pradėjo 
rinkti aukas, kurios GPU ir 
NKVD grasymu buvo nu
trauktos. Rezultate: buvo 
duota 3,000 rublių karstui ir, 
išvežus sunkvežimiu, Troš
kūnuose palaidota. Kaune lai
doti uždraudė.

Menka spauda
Kūrybinių entuziazmo nė

ra. Nors laikraščių daug, bet 
visi skysti. Kadangi niekas 
nerašo, knygų nespausdina.

Žemės Ūkio Akademija 
Dotnuvoje susprogdinta. Ten 
veikia tik paskutinis kursas. 
Likusieji kursai veikia buvu
siose Žemės Ūkio Ministeri
jos Rūmuose, Kęstučio gatvė
je. Vadovauja: Bitelė — 
Krikščiūnas. Bugailiškis ve-

LIETUVOS MINISTERIO TELEGRAMA

?F Pr°f- P- Sorokinas sako, 
d mūsų šimtmetis yra kru- 
liausias iš visų minėtų am-

North La Salle St 
hicago 2, Illinois

IDUOD

da etnografijos skyrių ir yra 
etnografijos laikraščio re
daktorius.
Išžudė apie 30,000, išveža po 

4,000 per mėnesį.
Apie 30,000 nužudytų. Da

bartiniu metu per mėnesį iš
vežama tarp 3,000 — 4,000. 
Areštuojama tarnybose, dar- . .. 
bovietėse......

Iš kalėjimų surinktos au
kos pervežamos į šiaurinį 
Uralą — Vorkula ir Pečiori 
sritis.

Iš 1941 m. išvežtų — te- 
grįžo 1%. Tarp žymesnių grį
žusių randame buv. Sporto 
Rūmų direktor. Augustaus- 
ką, Dr. D. Cecevičių, Dr. Am
brazaitį, kun. Vailokaitį. 
Kun. Vailokaitis buvo grįžęs 
ir vėl išvežtas. Tas pat yra 
ir su Dr. L. Bistru.

Dabartiniu metu kalinami
— Zaleskis, Vaišnoras, Dzi- 
das Toliušis, Liudas Bieliu- 
kas, Jurskis, teisininkas Jur
gutis, prof. Žvironas.

Keliuotis katorgoje
Keliuotis — nuteistas 3 

metus katorgos, adv. Urbai- 
tis — 12 metų, adv. Šerkš
nys irgi 12 metų katorgos. 
Apie kitus kol kas žinių ne
turiu.

Gineitis kalėjime išėjo iš 
proto. Buvo suimtas ir Tadas 
Petkevičius. Paleistas. Prof. 
Ivanausko sidabrinių lapių 
farmoje bernavęs mūsų pa
siuntinys Paryžiuje P. Kli
mas spalių gale suimtas. Pa
staruoju metu jis vadinosi 
Klimavičius.

Partizanų veikla stipri
Tik dėka partizanų — Lie

tuvos kaimas nesunaikintas. 
Dabartiniu metu mažesniais 
būriais, į kovojantį Lietuvos 
kaimą įžengti ar įvažiuoti, 
nei 150-200 istribitelių niekas 
nedrįsta. Istribitelius sudaro
— NKVD burliokai ir išga
mos lietuviai. Pav., rudens 
mėnesį rusai buvo nusistatę 
likviduoti Suvalkijos partiza
nus.

Paleido tris pėstininkų di
vizijas su tankais ir žvalgy
biniais lėktuvais. Pagavo ke
turis partizanus. Kiti išsibė
giojo. Dabar ir vėl veikia. 
Partizanų tarpe didžiausia 
tautinė vienybė. Vadovaują 
idėjiniai žmonės.

Rusai norėjo 30,000 mobi
lizuoti. 3,000 buvo paimti ar
ba žuvo.

kias įstaigas, kaip batsiuviai 
ir kirpėjai. Visa gamyba, 
kaip ir žemės ūkio produktai, 
išvežami į Rusiją.

Susisiekimas nepaprastai 
blogas. Į Vilnių ir Šiaulius 
traukiniai eina tik kas antrą 
dieną, bet ir tai tik su ko
mandiruotėmis, kurias tik 
komunistų partijos nariai te
gauna.

Didžiausias rusinimas
Dabartiniu metu Lietuvoj 

vyksta plačiausiu mastu ru
sinimas. Jau spėta priveisti 
nemažas skaičius raudonųjų 
burliokų, pav. Kaune — 20,- 
000, o Vilniuje net ligi 40,000 
rusų palankiausiomis sąlygo
mis įkurdinta.

Lietuvoj įkurdinami rusai 
susideda iš demobilizuojamų 
raudonarmiečių ir vokiečių 
okupacijos metu atvežtų rusų 
likučių. Kadangi demobili
zuojamiems raudonarmie
čiams didesnių miestų srity
se, kaip ir pačiuose miestuo
se, apsigyventi draudžiama
— kaip Charkovas, Maskva, 
Leningradas, Kijevas ir t.t.
— daugumas, pagal duotus 
„patarimus”, renkasi Pabal- 
tyje. Demobilizuojant išduo
dami pasai, kuriuose ne tik

taigų bei įmonių direktoriai, 
skyrių viršininkai ir vyresni 
valdininkai yra išimtinai ru
sai.

Generolas Marshall tarpi
ninkauja tarp kinų centro 
vyriausybės ir komunistų, 
mėgindamas juos sutaikinti.

Karo veiksmai tarp abiejų 
pusių jau sustabdyti.

Buvo manoma, kad susita
rimo pasieks šią savaitę, bet 
paskutinėmis dienomis atsi
rado naujų klišių ir susi
taikinimas vėl nusitęsė.

Amerikos vyriausybės tvir
tas ikišiolinis nusistatymas 
šiame reikale nėra pakitė
jęs”.

Valst. Departamento 
Pareiškimas

Washingtonas. — Ryšium 
su paskleistomis žiniomis, 
kad Lietuva galinti būti šie
met pripažinta Rusijai, Val
stybės Departamentas prane
šė, kad Jungtinių Valstybių 
vyriausybė nėra pakeitusi 
savo nusistatymo. Baltijos 
kraštų atžvilgiu.

Ar Sovietai Turi 
Atonuj Bombą

Paskutinėmis dienomis bu
vo paleista žinių, kad Rusija 
jau turinti atominę bombą, 
daug galingesnę negu ameri
kiečių.

Prezidentas Trumanas ta
čiau šią savaitę pasakė neti
kįs, kad rusai galėtų turėti 
atominę bombą.

Sausio 1 d. iš Washingtono 
buvo paleista žinių, kad Ame
rika ir Anglija šiais metais 
galinčios prpažinti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją Rusijai.

Ta žinia buvo paremta šal
tiniais iš diplomatinių sluoks
nių.

Išaiškėjo, kad tie diploma
tiniai sluoksniai’ nebuvo nei 
anglų, nei amerikiečių.

Nėra abejonės, kad kaip 
seniau, taip ir šiemet rusai 
iš kailio nersis, kad gautų 
pripažinimą savo agresijai, 
įvykdytai Baltijos kraštuose.

Bet Amerikos vyriausybė 
savo nusistatymo nėra pakei
tusi. Tuo reikalu iš Lietuvos 
ministerio Washingtone pulk. 
P. žadeikio buvo gauta tokia 
telegrama:

„Trijų paskutinės konfe
rencijos proga spaudoje ir 
per radiją skleidžiamos spe
kuliacinės žinios, kad Sovie
tų agresija Baltijos kraštuo
se susilauksianti vakarinių 
galybių pripažinimo, yra in
teresuotos pusės inspiruotas 
grynas prasimanymas.

Kultūrinis gyvenimas
Mokyklų lygis žemas, nors 

jų ir yra. Mokytojų trūksta. 
Rusų mokyklų daug, ir net 
trys rusų mokyklos atidary
tos Klaipėdoj. '

Į universitetą įstojo 1,200. 
80% — moterys, nes vyrai 
dėl NKVD ir GPU siautėji
mo diena iš dienos papildo 
partizanų eiles.

Opera veikia. Statomos 
trys: „Faustas”, „Eugenijus 
Onieginas” ir „Traviata”.

Tarp rašytojų
Rašytojų draugija, kuri 

įsikūrusi Tūbelio viloje, ir to
liau tebevadovaujama Cvir
kos. Visi plunksnagriaužiai 
privalo būti draugijos na
riais, ko rezultate Rašytojų 
Draugijoj randame ir kun. 
Sabaliauską. Salomėja Neris 
mirė nuo kepenų vėžio. Liu
das Gira — paraližuotas gu
li Vilniaus ligoninėj. Čiurlio
nienė bando užimti Salomė
jos Neries vietą. Didžiausias 
dramaturgas pasidarė Bori
sas Dauguvietis.

ašydamas apie Byrnes 
Ibą per radiją, kai Valsty- 
s sekretorius aiškino Mask- 
s konferencijos nutarimus, 

__  vxoxxci, he Tablet” sausio 5 d. nu- 
įdraudžiu (insuri eryje sumini, ko Bymes vi- 

i nepalietė.
Vienas iš praleistų dalykų 
•a Lenkija. Jai buvo žadė- 
demokratija, keturios lais- 

is, Atlanto čarteris, o tuo 
rpu tą šalį kaip valdė, taip 
valdo Maskvos pastatyti

dgūs, patogūs
zietose. Pa

džia viską, kas

tės:
ph Vastun
Estate Insurant“’ ----- .. .. .

d St., Brooklyn, - ----- -- . . .-.
EVergreen 7-1& >munistai.

^Antroje vietoje — Byrnes 
-1454 L _
tAŽYS ir SŪN etuv^\ Latviją ir Estiją, 
ONTRAKTORIAI ; ’*r
mūriniu namu sieK1 - - -
, piasteriavimą, šaii us, sutartis ir principus.
mtavima ir kt. dari
93 MAUJER ST, 
OOKLYN 6, N. Y.

i puse lūpų neprasitarė apie

irias Maskva pavergė, su- 
užydama visus pasižadėji-

Lietuvos Profesorius 
PrancūzŲ Generolas

Keleriais metais prieš ka
rą Kauno universitete pran
cūzų kalbą dėstė prof. 
Schmittlein, prancūzas.

Dabar jis yra prancūzų 
okupacinės zonos Vokietijo
je švietimo skyriaus viršinin
kas ir turi generolo laipsnį.

Prof. Schmittlein prieš ka
rą buvo pradėjęs į prancūzų 
kalbą versti didįjį lietuvių 
klasiką Duonelaitį.

Nieko neužsiminta apie 
diją, Indonesiją ir kitas ša- 
l, kurioms buvo žadėta leis- 
pačioms valdytis. Nė žo- 

;io nepratarta apie opius 
ano ir Turkijos reikalus. 
Laikraštis iškelia ir dau- 
au nutylėtų klausimų ir 
ko: „Dievas, religija, mo
lė, dvasinės vertybės — įsi- 

i 7>jil imėtinas visa to nebuvimas ' — 74fh Sffe prnes kalboj”.

Kauno Universitetą 
Užėmė NKVD

ient A. Vol
7OKETAITIS)

Advokatas

•n Heights, N. 
wtown 9-5972

IETUVIŠKA

iLUDE

Po šio karo mainantis val- 
ybių svarstyklėms, pasiro- 
i, kad Kanados svoris labai 

s lug°-
Kanados dominija šiandien 
■a tarp trijų didžiųjų pre
kinių valstybių. Kitos dvi 
• Anglija ir Jungtinės Val- 
ybės.
Turėdama gyventojų ne
ilgiau kaip New Yorko

jimą Gauti Kansdi
lack Horse” Ale

i Vieta Užėjim Jstija, Kanada šio karo ga-
MOTERIMS |

JS pasirinkimą
ŠOKIU GĖRIMŲ

Z AS ZEIDA
Brand Stree
toklyn, N. Y.

emeyer 8 - 0259 
P H KRUC 

rOGRAFA! 
GRAND AVEW; 
aspeth, N. Y.

savo militariniu pajėgumu 
ivo ketvirtoji valstybė ir 
rėjo trečią didžiausią lai- 
ną pasaulyje.
Kanada kviečiama į visus 
arbiuosius tarptautinius pa 
;arimus, kadangi ji su Ang- 
a ir Amerika turi atomi- 
s bombos paslaptį.

šį karą Kanada stojo tu- 
lama skolų, o jį baigė — 
lems skolindama pinigus.

Kardinolas Spellmanas yra 
>nas iš veikliausių rašto 
onių Amerikoje.

DERYBOS DĖL TREMTINIŲ ŠVEDIJOJ
Stokholmas. — Visi atsi

mename tą protestų bangą, 
kuri kilo pereitų metų lapkri
čio pabaigoje, kai paaiškėjo, 
kad švedų valdžia nutarė so
vietams išduoti 167 internuo
tus baltiečius, jų tarpe 9 lie
tuvius.

Per trumpą laiką visas rei
kalas įgijo tikrai tarptautinį 
pobūdį. Protestai pasipylė iš

Jis spėja išleisti knygų, 
parašyti straipsnių ir religi
nės poezijos laikraščiams.

Vienas jo kūrinys rengia
mas filmai.

Jis taip pat vienas iš aukš
čiausiai apmokamų rašytojų 
visame pasaulyje. Per pasku
tinius trejus metus jis už sa
vo raštus yra gavęs 250,000 
dolerių. Pernai „Good House
keeping” jam užmokėjo 
aukščiausią kainą, kada nors 
duotą už eilėraštį.

Bet tie pinigai pas kardi
nolą nepastovi — jis visus 
juos išdalina labdarybės rei
kalams.

visų pusių. Protestavo Ame
rikos veikėjai, protestavo 
britai, protestavo aukštoji 
dvasiški j a, žygių darė net 
pats švedų karalius.

Amerikos protesto jėgoms 
sumobilizuoti ėmėsi Ameri
kos Lietuvių Taryba ir jis iš
laikomas Informacijos Cent
ras.

Per kelias dienas ALT apa
ratas tik tą darbą ir dirbo, o 
Informacijos Centro raštinė 
virto tikros darbymetės lau
ku, su nuolatos besilankan
čiais spaudos koresponden
tais, gausiai gaunamomis ir 
siunčiamomis į įvairius pa
saulio kraštus radijogramo- 
mis.

Milžiniško protesto bangos 
pagauta, švedų valdžia išda
vimą atidėjo, šiandien gau
ta papildomų žinių, kad tas 
atidėjimas tebeveikia ir kad 
švedų valdžia su sovietais ve
damas derybas pakreipė indi
vidualaus kiekvieno inter
nuotojo bylos nagrinėjimo 
prasme. LAIC.

Gauta žinių, kad Kaune vi
sas Gedimino gatvės ruožas 
esąs gyvenamas rusų žiau
riosios policijos NKVD, taip 
pat ir didieji universteto rū
mai.

Universitetui esą pavesti 
Žemės Banko rūmai. Univer-1 
siteto 
kybos

biblioteka esanti Pre- 
ir Pramonės rūmuose.

IŠPIRKO DAUG BONŲ
New Yorko valstybė 7 pa

skoloj išpirko Valdžios bonų 
per $250,000,000 dolerių dau
giau nei valstybės kvota bu
vo.

Karo metu Europoje pada
ryta katalikų bažnyčioms 
nuostolių už du bilijonu dol.

1
i

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ CHICAGOJE
Šios savaitės pradžioje 

Degnan šeimoje įvyko baisi 
nelaimė: nakčia iš lovos bu
vo pagrobta jų mergaitė, še- 
šerių metų amžiaus, ir palik
tas raštas, kad tėvai dukterį 
atgausią, pristatę 20,000 do
lerių.

Degnan per radiją šaukėsi, 
kad jo duktė Zuzana būtų 
grąžinta už pinigus.

Bet grobikas neatsiliepė. 
Tada policija ėmė ieškoti ap
linkinius namus, gatves, san-

SKAITYKITE KITAME NUMERYJE
Kitame „Amerikos” numeryje pradėsime spaus

dinti ką tik iš Europos gautus Liutauro vaizdus iš 
pirmos bolševikų okupacijos Lietuvoje —

Lietuva po Kūju ir Piautuvu
Autorius labai gyvai ir įdomiai aprašo, ką pats 

matęs ir patyręs per bolševikų priespaudos pirmuo
sius metus.

Kiekvienas po savaitės „Amerikoje” skaitykite 
Liutauro įspūdžius.

dėlius, ar neras mergaitės. 
Jie ieškojo kiekvieną kampą, 
kiekvieną žemės pėdą.

Pagaliau viename srutų 
kanale, po gatve, jie pamatė 
baisų vaizdą: nukirstą mer
gaitės galvą.

Aplink beieškant, kitą die
ną buvo rastos atkirstos ki
tos kūno dalys. Užtikta ir 
sukruvintų rūbų bei kraujuo
tas kirvukas ir piūklas vie
nuose namuose gretimai ne
laimingos šeimos. Sulaikytas 
tų namų sargas, 65 metų am
žiaus. Bet ligšiol dar neiš
aiškėjo, kas yra tikras kalti
ninkas tos žiaurios nelaimės, 
kuri nukrėtė visą Ameriką.

Rusų Teatras
New Yorkas. — Į Lietuvą 

atgabenta tiek daug rusų, 
kad jie įsigeidė net turėti sa
vo teatrą, kurs savo ruožtu 
prisidės prie Lietuvos rusini
mo. Kaip praneša Maskvos 
„Izvestija” Nr. 239, Vilniuje 
atidaromas rusų teatras.

•U
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Kalbėjo jis su vėjais ir su paukščiais,
Ir debesėliai klausė jo kalbos, 
Vardu vadino vėją jis ir paukštį 
Ir brolius — baltą beržą prie daubos.
Viena, dainuojanti keleivė, tarė
Į vakaro namus nueidama:
— O mielas kūdiki, kaip žemėj gera
Tam, ko dar nebaugina sutema. . .
Ir jis atsakė pakelėj sustojęs
Ir link žvaigždžių ištiesęs rankeles:
— Gražiai tos Dievo gėlės ten liepsnoja, 
Nuskink ir man, keleive, jas kelias.
Ir skynė jam jas vėjai, skynė paukščiai,
Ir nešė debesys lig žemės, lig juodos,
Ir gaudė vėją jis, lyg paukštį, ir iš džiaugsmo 
Vainiką pynė iš žvaigždžių maldos.

Bernardas Brazdžionis

Sausio-January 11, 1!
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Dabartinės Lenkijos Padėtis
Rašo Dr. P. Jolantas
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1945 metai Ameriką galutinai iškėlė, kaip pirmąją 
valstybę pasaulyje. Ji užėmė vietą, kurią per ilgus istorijos 
amžius yra turėjusios tokios šalys, kaip Babilonas, seno
vinė Persija ir senų laikų Egiptas, senovinė Graikija ir Ro
ma, naujesniais laikais Ispanija, Prancūzija ir per paskuti
nius kelis šimtus metų Anglija.

Neišvengiamu gyvenimo dėsniu, tautos iš nežymių au
ga, didėja, pasiekia viršūnę, atsistoja kitų kraštų priešaky
je ir paskui ima slūgti žemyn. z ,

Istorija žino tautų, kurios savo aukštybėje ir pirmavi
me išsilaikydavo po tūkstantį ar pusę tūkstančio metų.

Bet kitos labai greitai sužibėdavo ir vėl netekdavo savo 
šviesos.

Ar Amerika sugebės ilgam išlaikyti savo viršenybę, 
ją geran paversdama?

Reikia pripažinti, kad Amerika turi visas progas sto
vėti pirmoje vietoje: šioji šalis iš karo išėjo stipri, nesu
naikinta, finansiškai pertekusi, pilna gamtos turtų, pažan
gi moksluose ir technikoje, šiuo metu linkusi vadovauti ki
toms tautoms ir joms padėti.

Vienok Amerika turi keletą savybių, dėl kurių šioji 
pirmenybė gali išslysti iš jos rankų.

Tarp jų pirmoje vietoje stovi amerikietiškas nepatva
rumas kai kuriose srityse. Amerikiečiai patvarūs pramo
nėje, technikoje, bet praktika parodė, kad jiems trūksta 
ilgesnio patvarumo opiuose tarptautiniuose klausimuose ir 
militarinio gyvenimo sąlygose. Paskutinysis bruožas eina 
tiek iš per didelio prisirišimo prie savo gatvės „drogštorio” 
tiek iš per mažo kitų galingų valstybių dvasios supratimo. 
Kai tik kitos valstybės pamatys, kad visi amerikiečių „vai
kai” jau paleisti iš kariuomenės, tuoj jos pastatys ragus 
ir stengsis militariškai ar kitaip išnaudoti šią Amerikos 
silpnybę bei šią šalį nusodinti nuo pirmos vietos sosto.

Ilgose bėgynėse Amerika turi dar kitą kliūtį. Pasiro
do, kad patogiausias pasaulyje gyvenimas lepina tautą ir 
stabdo jos augimą.

Mokslininkai, stebėdami dabartinį amerikiečių gyve
nimą, išveda, kad apie 1980 metus Amerika nustos augu
si žmonių skaičiumi. Tada mirimų ir gimįmų skaičius šio- 

šalyje bus lygus. Praeis dar kiek metų, ir Amerikos gy
ventojų skaičius ims mažėti.

Žinoma, tai lengva bus ištaisyti naujais ateiviais iš 
tų kraštų, kur didelės šeimos nėra retenybė ar našta. Pran
cūzai jau paskelbė iešką svetur 3 milijonų darbininkų, ku
rie greičiausia numatomi padaryti nauju krauju sukalkė- 
jusiose šalies gyslose.

Šiaip ar taip, tokia padėtis rodo, kad pati iš savęs Ame
rika netrukus gali nustoti noro augti ir didėti. Tauta, kuri 
neauga, sunkiai gali išlaikyti pirmąsias vadžias tautų 
šeimoje.

Viena tėra aišku, kaip diena: jei amerikiečiai savo 
laivus paliks be jūreivių, lėktuvus be lakūnų, tankus be 
įgulų ir vadų, tai šalies galybės neapsaugos nė atomų bom
bos paslaptis nei smulkių politikierių riksmas apie per lė
tą Amerikos militarinės struktūros naikinimą.

Jungtinių Valstybių karinė vadovybė ir atsakingieji 
vadai yra numatę minėtus pavojus ir stovi už privalomą 
karinį apmokymą. Prieš šį planą riksmą pakėlė ištisa eilė 
žmonių, pirmoj vietoj tie, kuriems rūpi balsus meškerioti 
ateinantiems rinkimams.

Mums daug mažiau suprantama, kodėl katalikų vadai 
yra keliais atvejais ligšiol pasisakę prieš karinį jaunimo 
apmokymą. Pro daugybę įrodinėjimų jie gal pamiršta svar
biausią faktą, kad šiandieniniame pasaulyje silpno niekas 
neklausys ir negerbs, o tai ypač tinka tautų santykiuose. 
Jei Amerika bus galinga ir pasirengusi, jos balsas bus daug 
stipresnis ir labiau klausomas. Tai gali išeiti į sveikatą 
ne tik pačioms Jungtinėms Valstybėms, bet ir visai tautų 
šeimai, kuriai šiandien pirmoj vietoj Amerika galėtų su
teikti daugiau laisvės, žmoniškumo, šilumos ir tarpusavio 
pagarbos. - R.

[jetuvos Of
Rašo J. Žilevičius

karininkai — rusai arba 
tikimi komunistams. Vis 
se išvaduotuose kraštu 
kūrėsi lenkiška administr 
ja, kuriai daugiausia teko' 
techninio pobūdžio pareig 
milicijos < 
maisto ir patalpų parų 
maš ir t.t.

Bolševikams užeinant, 
eilučių autoriui teko būti ] 
mario srityse, buvusio Le 
koridoriaus zonoje. Vieti 
gyventojus, kurie nenori 
išsižadėti savo ūkių ar 
turtų, vokiečiai buvo pri 
tę užsirašyti 
tchiais” ar 
tschiais”.

Frontui einant, dau 
vokiečių pabėgo, bet le 
likosi. Atėję rusai (lenkų 
liniai čia nepasirodė) ir 
sikūrusi lenkų milicija to 
lenkus iš karto ėmė trakt 
ti, kaip vokiečius: sui 
jo, grobė jų turtą ir vi 
ujo. Vokiečių butai ir vi 
turtas buvo plėšiamas bes 
dairos. Tai darė rusai ir 
tiniai lenkai. Teko matyti 
mų, kuriuose buvo šeimii 
kavę kariai. Ko jie su sa 
nepasiėmė, tą viską be 
liai naikino: gražiausi 
dai, veidrodžiai, indai - 
kas sudaužyta, patalynės 
ardytos, knygos ir pavei 
lai išdraikyti ant grindų, 
mindžioti.

Iš _ gyventojų ypa 
kente moterys, kurias 
tų kariai prievartavo ir 
kino, be atodairos į a 
aplinkybes. Pirmiausia 
dė vokietes, o paskui vo 
temis apšaukdavo ir lėni 
Buvo atsitikimų, kad p 
vartaudavo tiesiog ga 
dienos metu, ir tai dar 
laukdavo eilės.... Tai 
pirmomis dienomis. P 
truputį viskas apsitvarkė, 
negalima sakyti, kad m 
saugumas būtų daug p 
jęs. Nepaprastas rusų pu 
masis prie laikrodžių, 
čių ir bendrai prie vi 
mechanizuotų dalykų, 
degtinės, maisto, o kaimi 
prie gyvulių ir paukščių, 
ventojus labai įbaugino.'

Bet tai karas. Baigsis 
ras, bus geriau. Pasi 
Vokietijos kapituliaciją, 
kai tikėjosi, kad rusai tį 
išeis, paliks patiems tv 
tis.

Bet slenka mėnesis po 
nėšio, o kariuomenės na 
žėja. Transportai į rytus ri 
automobilius, mašinas, 
liūs, baldus, visokias ža 
vas, tik ne patrankas if 
kareivius.

Lenkų partizanai rytų 
sieniuose stengiasi truki 
sprogdina geležinkelius 
traukinius. Bet padėties 
nepakeičia. Visame 
pilna rusų kariuomen 
platus NKVD tinklas, 
žinkeliai rusų karinėje 
džioje. Po kraštą plečiasi 
Šimai. Tai daro rusų unil 
muoti kariai. Ne be to, 
jais persirengę ir dalis 
kų. Vakarais gatvėje p 
dyti nesaugu, daug kur 
dėti šūviai. O ir dieną ap 
šia įstaigas ir krautuv 
tuo kovoti lenkų milicija 
bejėgė.

Visa tai ir patriotic 
kurio lenkams net 
krašte didina nusista 
prieš rusus, auga jiems 
nieką dėl žemesnio kul 
nio lygio ir tipingos n 
ros. Diena iš dienos stir 
pasyvus ir aktyvus lenki 
sipriešinimas.

(Bus daugiau)

kameriniai 
Tiek vien 
nemažą d( 
nepratę pi 
juos lankė 
tuvių maž 
karnai par 
ris vėliau 
parengimų 
davo, dar 
suomenė 
kad, girdi, 
ro nebus, 
jauniklių, 
greit rep( 
Tam labai 
Petrausko 
lijon išvyl 
nusikamav 
dėjo nerim 
vaidinus „ 
28 dieną i 
operos sez

Vidurva 
rauskas si 
sivežė J. E 
noro rolę 
Ūpas vėl 

įjau lapkri 
mas antra 
„Rigoletto 
pirmame < 
buvo pilni 
visų ūpas 1 
pirmąjį sės 
besijautė 
spėliojimo, 
visuose šii 
kėjimo op 
kai pamat 
naujomis 
naujais rū

Tą vasai 
rūpesniu l 
žėje teatri 
darė daug 
rai, nes n 
rūbais bes

Tame pž 
pradėta rū 
suvalstybii 
valdžioje s 
tam prieši 
delio defici 
gebėjo c 
reikšmę p 
palaikė. Ti 
vaidiloms, 
pirmiau į 
tarnavo, b 
nesinė alg: 
ūpu, ėjo vi

Sunku b 
pastatyti, 
nas K. Pet 
pertuarą, c 
tuaro, bet 
mo operos 
turėjo. Rei 
tuvinti, ir 
ti, orkestr; 
Vienos nai 
tymui reik 
žiausiai 4-! 
įtempto da 
tuaro, dėl i 
ruošimas ė

Dekoraci
Sunkus 1 

dekoracijoi 
Didžiokas, 
vį darbą n 
visą tą dal; 
Darbas te 
tiek buvo „ 
„Rigoletto’ 
paišė, kad, 
je jos midi 
darbininku 
kios buvo i

(W)

pįjtuoji °Pera 
<;jjo ir vargingo tri- 

'Sdarto, 1920 metų 
^įbuvosuvaidin-

Stronnictwo demokratyczna 
ir 4. Liaudininkai — Stron
nictwo ludowe — SL.

Darbininkų (PPR) ir so
cialistų (PPS) partijų centro 
komitetai sudarė sąjungą ir 
bendruose posėdžiuose, ku
riuos daro perijodiškai, ap
taria visus politinius, ekono
minius ir kultūrinius reikalus 
ir busimųjų įstatymų pro
jektus. Taigi, faktiškai tos 
dvi partijos valdo visą kraš
tą, aišku, veikdamos pagal 
Maskvos nurodymus. Demo
kratinė srovė (užsienių reik, 
min. Rzymowskio grupė) ei
na drauge su pirmom dviem, 
tačiau neturi to svorio, nes 
ne visai patikima. Liaudinin
kų srovė greitai suskilo į dvi 
dalis: vieni pasisakė už ar
timą kontaktą su anom sro
vėm, o kiti, kurių pryšakyje 
stovi Witos (prieš keletą sa
vaičių miręs) ir Mikolaičikas, 
laikosi savarankiškumo prin
cipo ir senų 50 metų tradici
jų-

Bandymai susitarti nepa
vyko, todėl skilimas didėja. 
Mikolaičiko srovė, žymiai 
gausesnė ir stipresnė, pasiva
dino Polske Stronnictwo Lu
dowe — PSL. Paskutiniu me
tu pastaroji srovė pradėjo 
smarkiai organizuotis, gai
vinti skyrius, ruošti suva
žiavimus, kuriuose su pra
kalbomis nuolatos dalyvauja 
ir min. Mikolaičikas. Ta sro
vė turi plačių simpatijų kraš
te. Vienam Krokuvos kapitu
los nariui palankiai apie ją 
atsiliepus, vienas dienraštis 
tuoj parašė, kad liaudininkus 
laimina zokristija. Mikolaiči
ko liaudininkai savo laikraš
čių neturi, tuo tarpu kai ma
žesnioji grupė leidžia dien
raštį. Laikraščių pardavėjai 
tačiau tikisi daugiau pri
trauksią pirkėjų, šaukdami 
„Dziennik Ludowy, organ Mi- 
kolajczyka”...

Iš viso, į Mikolaičiko gru
pės liaudininkus krašte žiūri
ma kaip į vienintelę grupę, 
kuri stovi toliau nuo komu
nistų vadovaujamo ir Mask
vos diriguojamo fronto, ir už 
kurią per rinkimus būtų gali
ma balsuoti. Bet rinkimai, 
atrodo, dar toli, nes vyriau
sybė pasiryžusi juos vykdyti 
tik tada, kai bus baigta Len
kijos piliečių repatrijacija. 
O tai dalykas nėra toks pa
prastas.

Dar paminėtina viena par
tija, kuri pradėjo savo veiki
mą tik rudenį (anksčiau vei
kė londoniškių grupėje), tai 
Popielio vadovaujama Darbo 
partija (Partia pracy — 
krikščionys demokratai). Jos 
pasirodymas lenkų visuome
nėje sutiktas labai palankiai. 
Jei rinkimai būtų laisvi, aiš
ku, ir šita partija surinktų 
daug balsų.
Karo veiksmai ir kariuomenė

Kad geriau suprastume 
krašto padėtį ir gyventojų 
nusistatymą, truputį sustoki
me prie kariuomenės. Nors Į 
Lenkijos vyriausybė visokio-

1. POLITINE PADĖTIS
Vyriausybė

Pirmoji Lenkijos laikinoji 
vyriausybė buvo sudaryta 
Liubline, rusams įžengus į 
Lenkijos teritoriją 1944 m. 
vasarą. Jos priešakyje atsi
stojo prezidentas Bierutas, 
ministeris pirmininkas Osub- 
ka-Marawskis, vicepirm. Go
mulka ir kt.

Tai vis vardai, kuriuos len
kų tauta išgirdo pirmą kar
tą. Jų biografijos nebuvo 
skelbiamos, ir iki šiai dienai 
lenkai nežino savo vadų pra
eities. Vis didesnius Lenkijos 
plotus rusams okupuojant, 
laikinoji vyriausybė stengėsi 
gauti vakarų sąjungininkų 
pripažinimą, tačiau pastarie
ji atsisakė pripažinti, kol vy
riausybė nebus sudaryta pa
gal Jaltos konferencjos nuta
rimus.

Maskva vis delsė ir nesuti- 1 
ko reorganizuoti vyriausybę, 
net areštavo 16 lenkų veikė
jų, kurių vardai, tur būt, fi
gūravo preliminariniuose pa
sitarimuose dėl vyriausybės 
sudėties. Pagaliau, birželio 
mėn. vidury, sutarus sovie
tams, britams ir amerikie
čiams, buvo sukviesti Mask
von pasitarti po keletą asme
nų iš laikinosios vyriausybės, 
iš krašto ir iš užsienio lenkų. 
Pasitarimai vyko šešėlyje 
Maskvos garsios bylos prieš 
suimtuosius 16 veikėjų, ku
rie, kaip paprastai sovietų 
teismuose, prisipažino kal
tais ir buvo nuteisti.

Maskvos pasitarimai pa
traukė lenkų tautos dėmesį, 
buvo komentuojami su dide
lėmis viltimis, tačiau spauda 
informavo labai šykščiai, o 
laikraštininkai savo straips
niuose ramino visuomenę, 
kad esminių pasikeitimų ne- 
įvyksią ir nuoširdžios lenkų 
rusų draugystės nesudrum- 
sią.

Tie pasitarimai baigėsi 
tautinės vienybės vyriausy
bės sudarymu, į kurią įėjo 
keletas naujų asmenų. Jie, 
išskyrus Mikolaičiką, tapusį 
vicepremjeru ir žemės ūkio 
ministeriu, jokių reikšmin
gesnių vietų negavo. Buvu
sioji vyriausybė ir naujame 
kabinete sudarė vadovaujan
čią daugumą.

Birželio 27 dieną parvyko 
Varšuvon delegatai iš Mask
vos pasitarimų. Tautinės vie
nybės vyriausybės sudėtis 
dar nebuvo paskelbta, bet 
lenkams užteko to, kad par
važiuoja Mikolaičikas, į ku
rį dėta daug vilčių.

Grįžtančius Varšuva pasi
tiko labai iškilmingai: žmo
nės apgulė gatves, namų bal- 

, konus, langus, tvoras ir sto- 
. gus ir, nepaisant lietaus, kan- 
. triai laukė parvykstančių. 
. Gatvėmis pravažiuojančius 
. delegatus sutiko su ovacijo- 
L mis, visur šaukė „tegyvuoja 
. Mikolaičikas” — retas bal

sas ištardavo Bieruto ar 
Osubkos-Moravskio vardus.
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įjekai kurių sce- 
^Aina Dirmu kar-

,Volk 
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dienos, kai nepri- 
į; Lietuvoje galima
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000 žmonių. 1945 m. vasario 
mėnesį iš Vilniaus į Stalino- 
gorską buvo išsiųsti du mil
žiniški žmonių transportai.

Be NKVD, lenkų persekio
jimo akcijoje dalyvauja ir 
lietuviškoji milicija, kuri, pa
našiai kaip ir Radkevičiaus 
policija Varšuvoje, vadovau
jant Rusijoje apmokytiems 
agentams, susideda iš visuo
menės atmatų ir šiaip įvairių 
valkatų.

Ypatingai beatodairinė len
kų atžvilgiu elgsena pasižy
mėjo jaunas, Sovietų Rusijo
je apmokytas, lietuvis vardu 
Karosas. Jis tebevadovauja 
lietuviškos milicijos operaci
niams būriams Rudaminoje, 
Turgeliuose, Šunskuose ir 
Šalčininkuose. Lietuviškoji 
administracija su įkarščiu 
padeda naikinti lenkiškąjį 
elementą Vilnijoje, manyda
ma, kad plebiscito atveju tai 
nulems Vilniaus priklauso
mybę Lietuvai.

Tuo tarpu lenkams repat- 
rijuotis iš „Kauniškės Lietu
vos” daromos įvairios kliū
tys. ZPPA informatoriaus 
nuomone, ten lietuviams esą 
svarbu pasilaikyti įkaitų, 
ant kurių bus galima even
tualiai suvelti kaltę už „fa
šizmą” ir „reakciją”, juo la
biau, kad per šių metų va
sarą, Lietuvos partizanai žy
miai sustiprino priešsovieti- 
nę akciją.

Repatrijavimo pasėkoje iš 
Vilnijos į Lenkiją buvo iš
siųsta 40,000 asmenų. Iš viso 
repatrijavimui buvo užregis
truota virš 120,000, kurių vie
nas trečdalis buvo išvežtas 
Rusijon.

Esą, repatrijavimo sąlygos 
buvo neregėtai sunkios. Nei 
medicinos pagalbos, nei tin
kamo aprūpinimo maistu. 
Kelionė tęsėsi mėnesiais. Sa
kysime, 1945 m. gegužės mėn. 
Baranovičius apleidęs trans
portas liepos mėnesį vis dar 
buvo matyti judant Poznanė
je.

Repatrijavimo reikaluose 
rusai laikosi tokios taisyk
lės: į Lenkiją (suprask, į nau
ją, į vakarus nuo Kurzono 
linijos) buvo išleidžiama ma
žai tautiškai susipratęs ele
mentas. Tautiškai susipratu
sius, taip pat politiniai su
brendusius, vienu ar kitu 
pretekstu (o tai ir be pre
teksto) rusai grūdo į Rusi
jos gilumą.

Išvadoje, — ZPPA pastebi, 
— lenkų padėtis Vilnijoje 
yra tiek tragiška, kad nesi
duoda net aprašoma. Norint 
suprasti — reikia ją pačiam 
pergyventi, išsitarė vienas iš 
ten pabėgusių. Su nusistebė
jimo verta ištverme, baigia 
ZPPA, lenkiškas elementas, 
persekiojimo ir teroro nepai
sydamas, tebesilaiko tėvų 
žemės.” LAIC

mus perėjo virš 50,000 len
kų.

Slovackio gatvės kalėji
mas, kalėjimas Antakalnyje, 
Teismo ir Mickevičiaus gat
vės kalėjimai, taip pat kalė
jimas Lukiškiuose kimšte 
prikimštas.

Apeliacinio Teismo rūmai 
irgi paversti kalėjimu. (Tos 
vietos yra Vilniaus mieste). 
Sanitariniu ir maisto požiū
riais kalėjimų sąlygos 
nepalyginant blogesnės 
vokiškosios okupacijos 
kus.

Liudininkai pasakoja, 
30 asmenų skirtose kamero- i 
se sukimšama po 250 ir 300. 
Sunku įsivaizduoti ten esan- : 
čių nešvarą, apsėdimą para- 1 
zitais ir dvokimą. Plečiasi i 
šiltinė ir raudonligė.

NKVD net savęs nevargi
na suimtiems pranešti, už ką < 
jie kalinami.

Daug suimtųjų tuoj buvo 
deportuota į Sovietų Rusiją.

Vilnius jau priprato prie 
suimtųjų varymo. Vaizdai be 
galo liūdni ir niūriai slegian
tys: išalkę ir nudriskę, tyliai 
traukia miesto gatvėmis ka
riškai surikiuotos kalinių vo
ros. Iš visų pusių juos sau
goja didelė, sargyba^ su spe
cialiai dresiruotais šunimis.

Vorai stabtelėjus, kaliniai 
verčiami priklaupti.

Bandymai kalinius prakal
binti, paprastai, baigiasi šau
dymu ir piudymu šunimis.

Už prklausymą prie lenkų 
teritorinės kariuomenės 
(Polska Arm j a Krajowa) so
vietų karinis tribunolas Vil
niuje kaltinamiems skiria 6-8 
sunkiųjų darbų metus, kur 
nors darbo stovykloje Rusi
joje, o jų šeimos paprastai 
baudžiamos 5 metais kalėji
mo. Tarp kitko, šios rūšies 
nusikaltimams amnestija ne
taikoma.

Daugiausia deportavimų ir 
suėmimų būta pereitą žiemą.

Apie deportuotųjų likimą 
žinių nėra. Yra žinoma, kad 
pereitų metų liepos-spalių 
mėn. sovietai suareštavo 
8,000 lenkų teritorinės ka
riuomenės karių, kurie kartu 
su raudonarmiečiais dalyva
vo kautynėse Vilniui iš vo
kiečių atimti.

Paskutinėmis žiniomis 6,- 
. 000 tų karių vis tebelaikomi 
, Kalugos stovykloje. Nėra ži

nių, kas atsitiko su likusiais 
2,000, nors iki pernai liepos 
mėnesio jie buvo naudojami 
miško darbams kažkur Ria- 
zanio apylinkėje.

1944 metų rugsėjo mėne
sį sovietai Vilnijoje paskelbė 
mobilizaciją. Pirmas šauki
mas palietė visus vyrus iki 
45 metų amžiaus. Klek vė
liau šaukiamųjų amžius bu
vo sumažintas iki 25 metų:

Į šaukimą miestuose atsi
liepė apie 30 proc., kaimuose 
— apie 10 proc. Tokio abejin
gumo akivaizdoje sovietai 
pradėjo žmones gaudyti. Nuo 
mobilizacijos pasišalinusius 
pradėta urmu šaudyti. Neap
sieita ir be provokacijų. Su
šaudytų lavonai neretai buvo 
perrengiami į raudonarmie
čių rūbus, kad publiką įtiki
nus, esą, jie buvo užpulti len- 

. kų teritorinės kariuomenės 
■ dalinių.

Represijos prasidėjo pla
čiu mastu. Jų pasėkoje į Ru
sijos gilumą buvo išvežta 40,-

kad

VILNIAUS KRAŠTO TRAGEDIJA

yra 
už 

lai-

TREMTINIŲ TEISININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

New Yorkas. — Tokia an
trašte per visą lenkų spau- : 
dą Amerikoje prabilo ZPPA 
(Sujungta Lenkų Spauda 
Amerikoje).

Į straipsnio dokumentaci- 
nę vertę atsižvelgiant, mes jį 
paduodame beveik ištisai.

Kai informacija apie padė
tį centrinėje ir vakarinėje 
Lenkijoje yra, galima sakyti, 
pakankama, — rašo ZPPA, 
— plotai į rytus nuo 
Kurzono linijos tarytum at
skirti nuo pasaulio.

Žinios apie ten esančią pa
dėtį mus pasiekia tik retkar
čiais, ir tai nereguliariai.

Ypatingai blogoj tuo atžvil
giu padėtyje yra šiaurinės 
Lenkijos plotai, kurie liko iš
parceliuoti tarp vakarinės 
Baltgudijos ir Sovietinės 
Lietuvos.

Galop, į lapkričio galą, — 
rašo ZPPA, — pavyko gauti 
autentiškų žinių ir apie te- ' 
nykščią padėtį.

Bendrai paėmus, padėtis 
ten atrodo taip.

Sovietams antru kartu atė
jus, įsiviešpatavo toks žiau
rus teroras, kad nenoroms 
kyla klausimas, ar tik sovie
tai šiuo kartu nėra pasiryžę 
visiškai išnaikinti lenkiškąjį 
elementą.

Savo žiaurumu ir beato- 
daira dabar vykdomas tero
ras toli prašoksta blogiau
sius 1939-1941 metų rusų 
okupacijos momentus.

Apytikriais stebėtojų ap
skaičiavimais manoma, kad 
per 15 mėnesių — nuo sovie- 

; tų antrojo pasirodymo 1944 
i metais iki 1945 spalių mėne

sio — per areštus ir kalėji-

Gruodžio 8 ir 9 dienomis 
Hanau stovykloje įvyko Va
karų Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių tremtinių teisininkų 
visuotinis suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo 80 
asmenų. Suvažiavimas nuta
rė įsteigti teisininkų draugi
ją ir priėmė jai skirtus įs
tatus. LAIC.

stracija, ėjusi iš širdies gel- progomis pabrėžia^ kad 
mių, kuri, žinoma, negalėjo 
patikti nei Bierutui, nei 
juo labiau rusams. Tačiau 
spauda, aprašydama sutiki
mo iškilmes, nenuskriaudė 
savo vyriausybės narių ir pa
rašė, kad ypatingai didelės 
ovacijos buvo keliamos Bie
rutui, o paduotojo Mikolai- 
čiko kalboje, kur jis kreipėsi 
žodžiu „ponai”, buvo iš
spausdinta „obyvateliai”, 
taip dabar tituluojami Len
kijos piliečiai.

Politinės grupės
Kaip buvusią, taip ir da

bartinę vyriausybę remia ke
turios politinės grupės: 1. 
Lenkų darbininkų partija — 
Polska partia robotnicza — 
PPR (komunistai), 2. Lenkų 
socialistų partija — Polska 
partia socjalistyczna — PPS, 
3. Demokratinė srovė —

Lenkija yra nepriklausoma, 
suvereninė, demokratinė, 
laisva ir galinga respublika, 
nors tą patį akcentuoja ir so
vietai, bet faktiškai Lenkija 
yra sovietų kariuomenės oku
puota. Tai supranta kiekvie
nas Lenkijos eilinis pilietis.

Niekam nepaslaptis, kad 
lenkai rusų laukė kaip išva
duotojų. Dėl to karo metu, 
kai frontas ritosi per Lenki
jos laukus, visi atlaidžiai žiū
rėjo į raudonosios armijos 
karių siautėjimus, aiškinda
miesi, kad karas visada da-

■ ro nuostolių. Kiek santūres-
■ ni buvo lenkų kariuomenės 

daliniai, nes jie gi atėjo į sa
vo kraštą. Lenkų kariai dė
vėjo savą uniformą arba ir 
tokią pačią, kaip rusai, bet 
skyrėsi ženklais. Jų vadovy
bė daugiausia, iki majoro, 
buvo lenkai, o visi aukštesni
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OKUPANTO SIAUTEM 
LIETUVOJE

New Yorkas. — Kaip 
tyti iš Maskvos praneš 
raudonasis karinis tri 
las Gruzdžiuose pasu 
Vilį Juozą katorgos dar 
15 metų. Keletas nuteis 
šaudyti.
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sevikams užeinat 
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Rašo J. Žilevičius
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(Bus daugiau)

(Tęsinys)

Pirmoji opera
Po didelio ir vargingo tri

jų mėnesių darbo, 1920 metų 
gruodžio 31 d. buvo suvaidin
ta pirmoji lietuvių kalba ope
ra „Traviata”, kurią parašė 
Verdi. Bilietų nedaug teko 
viešam pardavimui, nes be
veik visi buvo išparduoti ad
ministratoriaus privačiam 
bute. Jam ištisas dienas žmo
nės nedavė ramumo — ir pro 
užrakintas duris triukšmu 
veržėsi, reikalaudami bilietų. 
Paskutinę operos statymo 
savaitę administracijai teko 
ir naktimis nemiegoti, nes 
darbas scenoje tęsėsi kuone 
ištisas 24 valandas.

Visi operos dalyviai tiek 
buvo išvargę, kad dėl kai ku
rių buvo bijotasi, ar neatsi
tiks jiems kas blogo scenoje, 
turint omenyje kai kurių sce
noje pasirodymą pirmu kar
tu.

Publikos buvo prisigrūdę 
ne tik visi teatro kampai 
kampeliai, bet buvo pilnas ir 
orkestras ir užkulisiai. Kad 
sustabdžius žmonių veržimą
si teatran, reikėjo milicijos 
pagalbos. Tai buvo viena tų 
švenčių, kurios nepriklauso
mos Lietuvos jaunų dienų 
kultūros istorijoje, ypač lie
tuvių muzikos istorijoje, bus 
aukso raidėmis įrašytos.

Prieš pasikeliant uždangai, 
scenoje pasirodė St. šilingas, 
pranešdamas apie operos at
sidarymą. Jis, tarp kita ko, 
pažymėjo: „šiandien mes su
silaukėme tos laimingos ir 
iškilmingos dienos, kai nepri
klausomoje Lietuvoje galima 
atidaryti pirmąją lietuvių 
kalba operą”...

Tam vaidinimui buvo spė
ta mašinėle išspausdinti vos 
37 programos. Skelbimų bu
vo išspausdinta 110 egzemp
liorių. Tie skelbimai ir pro
gramos, be abejo, šiandien 
jau yra didelė istorinė rete
nybė.

Tolesni žygiai ir kliūtys
Pora dienų pailsėjus, buvo 

pradėta galvoti apie tolimes
nį operos darbą, nes tam dar 
jokio plano nebuvo. Keletą 
kartų iš eilės pastačius „Tra
viatą”, kurios net provincijos 
inteligentai būriais plaukė 
Kaunan išgirsti ir pamatyti, 
1921 m. vasario 16 dieną jau 
buvo paruošta M. Petrausko 
melodrama „Birutė”. Tam 
pastatymui buvo nupieštos 
Adomo Varno dekoracijos ir 
pagaminti savo lėšomis rū
bai, o dalis buvo atvežta iš 
Berlyno, Dėl nevykusio pa
statymo, šis veikalas tuojau 
buvo iš repertuaro išimtas. 
Birželio mėn. 16 dieną buvo 
pastatyta, A. Sutkui režisuo
jant Rubinsteino opera „De
monas”.

Šis 4 mėnesių laikotarpis 
operos gyvenime buvo vienas 
iš sunkiausių. Tebuvo reper
tuare vos tik viena opera, ku
ri negalėjo nei publikos, nei 
vaidilų bepatenkinti — nusi
bodo vieniems ir kitiems.

Tuomet esantį orkestrą te
ko suvartoti simfoniniams ir 

'PANTO SIAUT!
LIETUVOJE
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v Yorkas. — Kai 
š Maskvos prasi 
nasis karinis tr 
Gruzdžiuose pa£ 
uozą katorgos dai 
tų. Keletas nuteis 
ti.

kameriniams koncertams. 
Tiek vieni, tiek antri davė 
nemažą deficitą. Kauniškiai, 
nepratę prie koncertų, mažai 
juos lankė. — Ypatingai lie
tuvių mažai ateidavo, o tin
kamai paruošto jaunimo, ku
ris vėliau beveik pusę visų 
parengimų lankytojų sudary
davo, dar tuosyk nebuvo. Vi
suomenė pradėjo žvairuoti, 
kad, girdi, iš operos nieko ge
ro nebus, nes, susidėdama iš 
jauniklių, ji negalėsianti 
greit repertuaro paruošti... 
Tam labai daug pakenkė K. 
Petrausko ir A. Sodeikos Ita
lijon išvykimas. Taip pat ir 
nusikamavę dainininkai pra
dėjo nerimti. Keletą kartų su
vaidinus „Demoną”, birželio 
28 dieną užsibaigė pirmasis 
operos sezonas.

Vidurvasarį grįžo K. Pet
rauskas su A. Sodeika ir at
sivežė J. Kudirką. Iki tol te
noro rolę atlikdavo J. Byra. 
Ūpas vėl visiems pakilo, ir 
jau lapkričio mėn. atidaro
mas antras sezonas su opera 
„Rigoletto”. žmonių, kaip ir 
pirmame operos atidaryme, 
buvo pilnutėlis teatras, tik 
visų ūpas buvo kitas, ne kaip 
pirmąjį sezoną atidarant: ne
besijautė nepasitikėjimo, 
spėliojimo, bet buvo matyti 
visuose širdingumo ir pasiti
kėjimo operos darbui, ypač 
kai pamatė „Rigoletto” su 
naujomis dekoracijomis ir 
naujais rūbais.

Tą vasarą L. M. K. Dr-jos 
rūpesniu buvo nupirkti Til
žėje teatriniai rūbai. Jie su
darė daug palengvinimų ope
rai, nes nebereikėjo tokiais 
rūbais besirūpinti.

Tame pat laikotarpy buvo 
pradėta rūpintis apie operos 
suvalstybinimą. Kai kurie 
valdžioje stovį asmens labai 
tam priešinosi, bijodami di
delio deficito, o kiti, kurie su
gebėjo operos kultūrinę 
reikšmę įvertinti, šią mintį 
palaikė. Tuomet jau visiems 
vaidiloms, solistams, kurie 
pirmiau įvairiose įstaigose 
tarnavo, buvo mokama mė
nesinė alga. Darbas, pakeltu 
ūpu, ėjo vidutiniu greitumu.

Sunku buvo ką nors greit 
pastatyti, kai tik vienų vie
nas K. Petrauskas turėjo re
pertuarą, o kiti ne tik reper
tuaro, bet ir jokio pasiruoši
mo operos menui beveik ne
turėjo. Reikėjo ir tekstai lie- 
tuvinti, ir į knygas įrašinė
ti, orkestracijas gauti ir t.t. 
Vienos naujos operos pasta
tymui reikėdavo mažių ma
žiausiai 4-5 mėnesių be galo 
įtempto darbo. Naujo reper
tuaro, dėl šių priežasčių, pa
ruošimas ėjo sunkiai.

Dekoracijos ir orkestras
Sunkus buvo darbas ir su 

dekoracijomis. Atvykęs VI. 
Didžiokas, kažkur dekoraty
vi darbą neva dirbęs, paėmė 
visą tą dalyką į savo rankas. 
Darbas technikos žvilgsniu 
tiek buvo „pavyzdingas”, jog 
„Rigoletto” dekoracijas tiek 
paišė, kad, pastatytos sceno
je jos nudažydavo grindis ir 
darbininkus tokia spalva, ko
kios buvo pačios dekoracijos. 

Ir nenuostabu, nes maltos 
kreidos būdavo dešimtimis 
svarų sutepama į mažą dro
bės gabalą. Aišku, ši kreida 
dėl dekoracijų medžiagos 
lankstymosi ir kilnojimo tu
rėjo birti, keldama debesius 
dulkių. Dainininkai, tokiose 
sąlygose besidarbuodami, 
pradėjo sirgti. Prie to dar 
prisidėjo seno teatro rūmų 
sugverimas, ir tokiu būdu šie 
antrieji metai buvo daininin
kų ligų metai, ši aplinkybė 
privedė prie to, jog valdžia 
iš Kauno Miesto Valdybos 
perėmė teatro rūmus ir, juos 
suvalstybinusi, padarė pa
grindinį remontą, visiškai 
atnaujindama teatro rūmus. 
Per remontą opera su vaidi
nimais persikėlė į dar blo
gesnį teatrą, vadinamą „Til- 
manso” Šančiuose.

Tai buvo paskutinės ope
ros vargo dienos. Nemažai 
vargo buvo ir su režisūra, nes 
tie režisieriai, kurie gyveno 
tuosyk Lietuvoje, buvo dra
mos pastatymų specialistai, 
bet ne operos režisavime, ku
ris visiškai skirtingas nuo 
dramos režisūrų.

Vėliau išsiauklėjo savų, ir 
jie studijoms buvo siunčiami 
užsienin.

Orkestrantus surinkti irgi 
buvo didelis vargas pradžioj. 
Orkestras buvo sudaromas iš 
narių, kurie tais laikais 
grieždavo kavinėse, kinuose, 
restoranuose ir karo pulkuo
se. Po pirmo pastatymo grie
žikai, kurių 90 procentų bu
vo žydai ir svetimšaliai, įžiū
rėjo ekstra pajamas, o tie, 
kurie mokėjo algas grieži
kams savo užeigose, nebeno
rėjo leisti operoje griežti. Tai 
suadrė keblią padėtį. Buvo 
kreiptasi į karo komendantą 
pagelbos. Jis įsikišo, ir laiki
nai dalyką pasisekė sutvar
kyti.

Kariškius griežikus atsiųs
davo iš pulkų, iš kariuome
nės dalių, gana toli nuo Kau
no gyvenančių. Nebuvo visų 
reikalingų instrumentų or
kestrui. Juos pavaduodavo 
pianas su fisharmonija.

Kuomet valdžia nuo 1922 
m. sausio mėn. 1 dienos ope
rą suvalstybino ir galutinai 
perėmė savo žinion, viskas 
buvo tinkamai sutvarkyta. 
Nesigailėta lėšų, ir opera iš
augo į didelę įstaigą ir kėlė 
Lietuvos vardą.

Žvelgiant atgal
Sunku yra trumpame 

straipsny kiek plačiau apra
šyti milžiniškos įstaigos dar
bą. Pakaks pasakyti, kad 
operoje dirbo apie 200 daly
vių: solistai, choras, orkest
ras, režisieriai, tapytojai, 
siuvėjai, elektros mekanikai, 
pianistai, dirigentai, baletas 
ir visa eilė kitokių specialis
tų.

Ši įstaiga išauklėjo dešim
tis geriausių solistų, orkest
rantų, baleto šokėjų. Per 
tuos 25 metus ji pastatė šim
tus operų, keletą dešimčių 
pasaulinio masto milžiniškų 
operų, kaip Wagnerio. Per 
tuos metus aplankė milijo
nas su viršum asmenų operos 
vaidinimus. Opera buvo lie
tuvių labai pamėgta. Kai tu
rėdavo kokios organizacijos 
Kaune susirinkimus, savo 
atstovams svečiams užpirk- 
davo visą operos vaidinimą. 
Jaunimui operos ėjo papigin
tomis kainomis dienos metu.

Kaip šiandien opera vys
tosi, neturime tikrų žinių. 
Atsitiktinai tenka sužinoti, 
kad eina vaidinimai, bet jė
gos yra labai išsklaidytos.

Šio jubiliejaus proga šioje 
vietoje sveikinu mano buvu
sius bendradarbius, du lietu
vių operos tarybos narius — 
K. Petrauską ir J. Tallat- 
Kelpšą, o taip pat ir visus 
šios garbingos įstaigos dar
bininkus.

AMERIKA

LIETUVOS OPEROS TARYBA 1920 METAIS
Iš kairės: J. Žilevičius, J. Tallat-Kelpša, St. šilingas ir Kipras Petrauskas.

ŽODIS LIETUVIŲ VISUOMENEI
Lapkričio 29, 30 ir gruo

džio 1 d. d. Chicagoje įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas, kuris buvo sėkmingas 
visais atžvilgiais. Nežiūrint 
susisiekimo keblumų ir kitų 
kliūčių, Kongrese dalyvavo 
daugiau kaip 800 įgaliotų or
ganizuotos visuomenės dele
gatų, taip pat daugelis kitų 
visuomenės veikėjų ir įtakin
gų svečių. Kongresas priėmė 
visą eilę svarbių nutarimų, 
pareikšdamas tvirtą Ameri
kos lietuvių nusistatymą tęs
ti kovą dėl demokratinių 
principų įgyvendinimo taikos 
sutartyse ir dėl Lietuvos at
statymo, kaipo nepriklauso
mos, laisvos ir demokratinės 
respublikos.

Žymių Amerikos visuome
nės ir politikos vadų pasaky
tos Kongrese kalbos ir laiš
kais bei telegramomis iš
reikštas pritarimas mūsų pa
stangoms -dėl Lietuvos iš
laisvinimo, sukėlė Kongrese 
nepaprasto entuziazmo ūpą ir 
kiekvienam jo dalyviui įkvė
pė naują energiją dirbti ir 
kovoti, kad mūsų tikslas bū
tų pasiektas.

Šimtai Amerikos lietuvių 
organizacijų, per savo įga
liotus atstovus, Kongrese iš
reiškė savo pasitikėjimą 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
ir pasisakė už tai, kad dar
bas Lietuvos išlaisvinimui 
eitų vieningai, Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybėje. 
Šitam darbui visuomenė su
teikė ir stambią finansinę 
paramą. Aukų Kongresui bu
vo sudėta daugiau kaip $19,- 
500, neskaitant Kongreso 
banketo pelno ir kitų pajamų, 
kurių galutinas apskaičiavi

DIDYSIS MITINGAS KOVO 3 D.
Vincas Juronis, World Bill 

of Rights As. bendradarbis, 
buvo pranešęs apie mažųjų 
tautų užtarimo didžiulį mi
tingą sausio 20 d. Manhattan 
Center salėje, New Yorke.

Šį mitingą perkeliame iš 
sausio 20 d. į kovo 3 d. toje 
pačioje salėje.

World Bill of Rights As
sociation nori šį mitingą pa
daryti didžiulį ir sukviesti 
visas skriaudžiamąsias tau
tas.

Mūsų draugija veikia tik 
nuo 1945 m. rugsėjo 25 d.

Per šiuos kelis mėnesius 
jau spėjome padaryti kelis 
svarbius žygius. Spalių mėn. 
padarėme pareiškimą dėl 
Baltijos benamių per prievar
tą grąžinimą Rusijon; lap
kričio 1 d. draugijos pirmi
ninkas kongresmonas Alvin 
E. O’Konski kalbėjo kongre
se už H. Res. 390 Lietuvos 
Nepriklausomybės klausimu, 
taipgi lapkričio 7, 8 ir 12 die
nomis kalbėjo kongrese ir iš
spausdino „Congressional 
Record” savo kalbą bei me
džiagą apie lietuvius nuken
tėjusius kare. Lapkričio ga
le buvo pasiųsti pareiškimai 

mas dar nėra pabaigtas. (At
skaitos netrukus bus paskelb
tos.) Taigi, viso buvo sukel
ta daugiau kaip $20,000.

Šiuo Amerikos Lietuvių 
Taryba reiškia nuoširdžiau
sią padėką aukotojams — 
ALT skyrams, draugijų ko
mitetams kolonijose, atski
roms draugijoms ir asme
nims. Amerikos Lietuvių Ta
ryba reiškia gilią padėką Chi- 
cagos Lietuvių Tarybai, ku
ri atliko Kongrese rengimo 
darbą, rūpinosi delegatų pri
ėmimu ir banketo surengi
mu; taip pat visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie Kongreso pasise
kimo.

Tačiau visi supranta, kad 
patys didžiausieji darbai mū
sų laukia ateityje. Lietuvos 
likimas dar nėra išspręstas. 
Ji šaukiasi mūsų pagalbos. 
Visa viltis žmonių, gyvenan
čių svetimos jėgos pavergta
me mūsų gimtame krašte, 
taip pat kaip ir šimtų tūks
tančių jos tremtinių, išblaš
kytų įvairiuose Europos ir 
Azijos kraštuose, šiandie yra 
Vakarų demokratijose, ir pir
moje vietoje Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Mūsų, kai
po šios šalies gyventojų ir pi
liečių, pareiga bus daryti vi
sa, kas galima, kad Lietuva 
būtų išgelbėta.

Vienbalsiai Kongrese iš
rinkta Amerikos Lietuvių 
Taryba šitą pareigą stengsis 
atlikti, pasitikėdama, kad 
plačioji mūsų visuomenė 
rems ją tokiu pat vieningu 
pasiryžimu, koks pasireiškė 
Amerikos Lietuvių Kongre
se.

Amerikos Lietuvių Taryba 

dėl baltiečių Švedijoje De
partment of State, šv. Tėvui, 
Švedijos karaliui, Anglijos 
Ambasadoriui Washingtone 
ir kitiems.

O’Konski taip pat dalyva
vo Lietuvių Kongrese Chica- 
goje ir pasakė svarbią kalbą.

World Bill of Rights Ass. 
pagalba išleistos dvi brošiū
ros (Congressional Record 
ištraukos): 200,000 kopijų 
„Lithuania Under Red Fas
cism” ir 75,000 kopijų „For 
Freedoms Sake join us now”. 
Pastaroji aiškina draugijos 
reikalą ir tikslus.

Dabar draugija šauks did
miesčiuose masinius mitin
gus ir kvies mažųjų tautų 
amerikiečius kelti balsą prieš 
skriaudas toms tautoms. 
Pirmas toks mitingas bus 
kovo 3 d. New Yorke, Man
hattan Center salėje, 34 gat
vė ir Eight Avenue.

Kviečiame pavienius lietu
vius ir draugijas dėtis prie 
mūsų veiklos. Visais reika
lais rašykite —
World Bill of Rights Assoc.

103 Park Ave., Room 511
New York 17, N. Y.

Ne Polocke,
Bet Plocke

Šiomis dienomis mirusio 
kun. židanavičiaus nekrologe 
(„Amerikos” 1 Nr.) pasaky
ta, kad velionis mokėsi Po
locko kunigų seminarijoje ir 
vikaravo Polocke.

Čia apsirikta miesto var
du. Miestas Polockas yra Gu
dijoje, buv. Vitebsko guber
nijoje; ten jokios kunigų se
minarijos nėra. Gi a. a. kun. 
Židanavičius mokėsi Lenki
jos mieste Plocke. Tasai 
miestas už 16 lenkų mylių 
nuo Varšuvos į vakarus, ant 
dešiniojo Vyslos kranto. Čia 
Plocko diecezijos katedra, 
vyskupas, kunigų seminari
ja, keletas katalikų ir liute
ronų bažnyčių, gubernatūra, 
mokytojų seminarija ir kitos 
vidurinės mokyklos.

Man teko tame mieste lan
kyti muzikos kursus 1902 
metais, nors tuomet su kun. 
Židanavičium nesusipažinau. 
Už tai Amsterdame pas ve
lionį kunigą teko keletą kar
tų pasisvečiuoti ir plačiai pa
sikalbėti apie tą poetišką is
torinį miestą ir jame praleis
tus laikus, apie mudviem 
abiem pažįstamus profeso
rius kun. Gruberskį, kun. 
Bomiką ir kitus.

Kaip poetas, literatas ir 
muzikas mėgėjas, velionis 
vaizdingai papasakodavo 
apie savo jaunystės dienas, 
praleistas tame aristokratiš
kame mieste.

Pijus Bukšnaitis

RAŠO APIE LIETUVĄ

„The Catholic Mirror” 
gruodžio mėn. numery įdė
tas gražus straipsnis apie 
Lietuvą. Autorius capt. Aleck 
Richard. Jis jau ne kartą 
įvairiuose žurnaluose drąsiai 
gina Lietuvos teisę į nepri
klausomybę.

PADEDA APIPLĖŠTI LIE
TUVOS ŪKININKUS

New Yorkas. — Iš Mask
vos šaltinių informacijomis, 
Lietuvos valsčiuose komu
nistų tarybinis aktyvas pa
deda išieškoti rekvizicijas iš 
Lietuvos ūkininkų. Tam tiks
lui jie susimeta į vadinamą 
„raudonosios prievolės gur
guolę”. LAIC.

KAS IŠTIKO LATVIJOS 
PREZIDENTĄ ULMANĮ

Stockholmas. — Švedijoje 
leidžiamas latvių laikraštis 
„Latvju vards” praneša, kad 
1940 m. iš Latvijos rusų iš
vežtas prezidentas Karlis Ul
manis kurį laiką gyveno Ufos 
apylinkėje, kur dirbo agrono
mo darbą kolchoze. 1943 m. 
jį ištikęs širdies smūgis. Bu
vęs Latvijos užsienių reikalų 
ministeris Munters buvęs iš
vežtas į šeliabinsko apylinkę, 
kur vietinėje mokykloje dės
tęs svetimas kalbas. LAIC.

Remiam Tremtines 
Vienuoles• .4

...
Tarp daugelio benamių lie

tuvių, karo išblokštų iš tė- 
vynės, nemaža yra Nekalto 
Prasidėjimo Seserų. Jei vi
siems benamiams lietuviams 
sunkus gyvenimas svetimam 
krašte, tai tuo labiau sese
rims vienuolėms, kurios buvo 
Dievo pašauktos nuošaliam 
vienuolyno gyvenimui.

Nekalto Prasidėjimo Sese
rys, esančios čia, laisvoje 
Amerikoje, kiek įmanyda
mos, stengiasi joms padėti, 
ypač deda pastangas jas at-l 
gabenti į Ameriką. Tam la-1 
bai pritaria ir rodo tėviško I 
gerumo bei rūpestingumo vi
zų išrūpinimo reikalu J. E. 
vyskupas O’Brien, Hartfordo 
vyskupas.

Seselių kelionei reikės 
daug lėšų, o Kongregacijos 
gyvenimo Amerikoje tik pra
džia, todėl gal niekas nėra 
taip reikalingas gerų žmonių 
pagalbos kaip šios seserys.

„Darbininkas”, at j ausda
mas vargstančias seseles, pa
skyrė tam tikrą skaičių vys
kupo P. Bučio knygų apie 
Liurdą, kurios yra siūlomos 
aukoti lietuviams tremti
niams, o už jas surinktų au
kų dalis bus skiriama minėtų 
Vokietijos ištrėmime suvar
gusių seselių sušelpimui ir 
pergabenimui.

Kokia graži mintis — Ma
rijos dukterų pagalbai auko
jama knyga apie Marijos 
šventovę — Liurdą.

Kongregacijos Vyresnioji 
Amerikoje yra išsiuntinėjusi 
laiškus, prašydama gerų 
žmonių pagalbos.

Brangieji, išgirskime jos 
prašymą ir dosniomis auko
mis paremkime tas vargstan
čias seseles. Dievas už tą ar
timo meilės darbą kiekvie
nam gausiai atlygins. Jos sa
vo karštose maldose^nreiftie* 
met neužmirš savo gerada
rių.

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų, Vokietijoj ištrėmime 
esančių, sušelpimui ir parga
benimui į Ameriką aukas 
siųsti šiuo adresu:

Immaculate Conception 
Convent

R. D. I.
Putnam, Conn.

Būk gailestingas, ir Dievas 
bus tau gailestingas. Ir ma
žiausia auka bus su dėkingu
mu priimta.

DAILININKO T. VALIAUS 
RAIŽINIŲ ALBOMAS

Spalių pradžioje iš spau
dos išėjo lietuvio dailininko 
T. Valiaus medžio raižinių 
leidinys, kuriame įdėta 10 jo 
kūrinių reprodukcijų.

Leidinių įvadą yra para
šęs Vienos profesorius Berch- 
told net trimis kalbomis — 
anglų, prancūzų ir vokiečių.

Leidinį galima įsigyti už
simokėjus $4.00. Užsakymai 
priimami: Mr. E. Turauskas, 
87 Monbijoustrasse, Berne, 
Switzerland. LAIC.

BOLŠEVIKŲ CENZŪRA 
LIETUVOJE

New Yorkas. — Kiek bol
ševikų cenzūra siaučia Lietu
voje, galima spręsti iš to, kad 
po pirmojo bolševikmečio 
Lietuvos sukilėliai centrinėj 
pašto įstaigoj Kaune rado 
sulaikytų į užsienį skirtų 
laiškų net aštuoniolika šim
tų. LAIC.____________ ji

RUSŲ ŠEIMAS ŠELPIA 
LIETUVOJE

New Yorkas. — Daugelyje 
Lietuvos miestų įsteigtos ko
misijos raudonarmiečių šei-^ 
moms šelpti. Maskva neretai 
jas ir papeikia. Kėdainių ko
misija gavo barti už tai, kad 
nebuvusi laiku sušelpta rau
donarmiečio Grigorovič šei
ma. LAIC.
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Philadelphijos Žinios I
RAŠO IŠ KINIJOS MIRĖ VIENUOLĖS 

MOTINA
TRETININKŲ SUSIRINKI

MAS ŠYPSENOS (DENT!

KAIP GELBĖTI LIETUVĄ

Kiekvieno jautresnio lietu
vio, o gal ir nelietuvio širdyj 
šiandien sukasi tik viena ga
linga mintis: kaip gelbėti 
kankinamą, pavergtą Lietu
vą?

Jau senokai Lietuvos lais
vės byla kybo ant siūlo. Tai 
daugelis nujautė, bet ligišiol 
vis dar turėjo šventų vilčių. 
Šiomis dienomis vėl pasklido 
kalbos, kad Lietuva galinti 
būti Amerikos atiduota ru
sams.

Nors paaiškėjo, kad tas 
kalbas paskleidė rusai, bet 
mums reikia labai budėti ir 
pagaliau reikalauti, kad Lie
tuva būtų išlaisvinta ir kad 
lietuvių gyvenimo sąlygos 
būtų pagerintos.

Ką daryti? Reikia veikti, 
veikti ir dar kartą veikti.

Kai švedų valdžia norė
jo atiduoti pabėgėlius karius 
Sovietams, tai į kovą prieš 
tą žiaurų žygį išėjo visa šve-

UETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečladlenj 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKA8 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

dų visuomenė, visa Švedija. 
Kovą vedė Kongresas, žymūs 
valdininkai, Bažnyčios atsto
vai, draugijų ir politinių gru
pių atstovai, patys skriau
džiamųjų draugai. Dirbo 
spauda, radijas, ypatingi at
sišaukimai, telegramos, ėjo 
delegacijos viena po kitos, 
buvo rengiamos demonstraci
jos, susirinkimai.

žodžiu, visi ir visaip sten
gėsi gelbėti kelis šimtus pa
smerktųjų mirti. Kiek jiems 
pasisekė, tai istorijos daly
kas. Bet svarbus faktas, kad 
visa švedų tauta užtarė, ėjo 
su nekaltais žmonėmis ir rė
mė jų teisingus siekius.

Ar tai negalėtų būti mūsų 
veikimui pamoka dėl Lietu
vos? Juk čia reikalas dides
nis. Rusai nori paimti mir
čiai ne kelis šimtus, bet ke
lis milijonus žmonių, kelias 
tautas ir jų valstybes sunai
kinti. Ar mums nereiktų už
degti visos Amerikos visuo
menės jausmą? Prieiti prie 
jų, kad jau nebe keli šimtai 
tūkstančių lietuvių balsų bū
tų girdėti, bet kad visi mili
jonai geros širdies amerikie
čių ir visų jų draugų kovotų 
prieš tą nežmonišką pasikė
sinimą — sunaikinti tautas.

Man rodos, kad kaip tik to 
ir reiktų.

Mes jau ilgai ir šventai ty
lėjome ir laukėme. Pasitikė
jome, jog vienas vadas paža
dėjo, kad Lietuvos laisvė tik 
laikinai sustabdyta, kad ji 
nemirusi, kad Lietuva vėl 
prisikels.

Mes laukėme ir nieko nau
jo negavome, kai vis ta pati 
giesmė buvo giedama, kad 
nieko naujo nepasikeitė Lie
tuvos byloj. To užteko. Nie
kas vienoj vietoj nestovi. Ne
stovėjo ir Lietuvos ir lietu
vių reikalai vienoj vietoj, 
nors mums ir buvo liūliuoja
ma, kad viskas po senovei.

Ir šiandien mums nėra ko 
tikėti iš ramaus laukimo. 
Reiktų sukelti sujudimą, 
kurs pasiektų kiekvieną 
Amerikos piliečio namą ir 
ir įsmigtų į jo širdį ir teisingą 
jausmą. Tai reikia daryti ir 
to siekti. Tik visa visuomenė 
gali pakeisti ir palaikyti tei
singus tautos idealus.

Kaip tai atlikti? čia gali
ma būtų duoti daug planų.

(
1. Užpilti visus Amerikos 
perijodinius leidinius, visus 
sindikatų leidžiamus laikraš
čius lietuvių teisingais reika

lavimais. Kad nebūtų laik
raščio, kuriame nepasirodytų 
mūsų pagrindinis siekimas — 
Laisva ir Nepriklausoma Lie
tuva.

2. Visomis jėgomis remti 
Amerikos Kongresą, kad jis 
įneštų tą klausimą į savo dis
kusijas, kad teisingai apgin
tų ir mūsų bylą padarytų 
tarptautine byla, kurios ne
galėtų niekas nuspręsti be 
Amerikos Kongreso pripaži
nimo. Todėl per įtakingus 
asmenis to siekti be pertrau
kos.

3. Duoti įtikinančios propa
gandos per didesnes radijo 
stotis.

4. Suorganizuoti didelius 
masinius susirinkimus visuo
se didesniuose Amerikos 
miestuose tarp Amerikos vi
suomenės ir amerikiečiams 
vaizdžiai nušviesti mūsų rei
kalus ir mūsų šventus troški
mus.

5. Pasiekti visas religines 
draugijas, jų įtakingus at
stovus, kad jie vardan teisin
gumo ir artimo meilės skelb
tų tą mūsų žmoniškumo ir 
amžinos teisybės bylą, kaip 
būtiną žmonių sugyvenimo ir 
jų laimės dalyką.

6. Sudaryti Amerikos Lie
tuvos Draugų ratelius visuo
se Amerikos centruose ir per 
juos daryti įtakos, kad Lietu
vos byla nebūtų pralošta.

7. Lietuviai patys turėtų 
mesti viską, o dirbti tik tam 
vienam tikslui visomis jėgo
mis. Tuojau turėtų būti pa
skelbtas ypatingas vajus su
kelti milijonui dolerių, kad 
ta byla būtų varoma visu 
smarkumu.

Jei pagalvosime, tai ir dar 
daugiau gerų priemonių su
rastume mūsų šventai kovai 
varyti. Tai reiktų vykdyti, 
sudaryti planą. Jei mes da
bar praleisime, tai nežinia 
kuomet ateis vėl tokia auksi
nė proga ginti Lietuvos Ne
priklausomybės ir lietuvių 
laisvės bylą.

Kun. Stan. Raila.

Žmogus gyvena ne vien sa
vo asmeninį gyvenimą, kaip 
individas, bet taip pat, sąmo
ningai ar nesąmoningai, savo 
epochos ir savo amžininkų 
gyvenimą. Thomas Mann

Marinas Domininkas Vaz- 
nis vėl parašė iš Kinijos. Jis 
dabar ten pasilieka ilgesnį 
laiką su visais Amerikos ma
rinais.

Laiške jis rašo, kad jau 
prisitaikė prie naujų gyveni
mo aplinkybių ir pasitaisė 
kiek galima patogiau gyven
ti. Mūsų Domininko akis jau 
pradėjo pažinti ir pamatyti 
kiniečių gyvenimą. Laiške 
aiškiai rašo, kad kiniečiai ne
turtingi ir atrodo labai nelai
mingi. Bet amerikiečiai, nors 
ir netiesiog, stengiasi page
rinti jų gyvenimą.

Jis jau pastebėjęs, kad ki
nų religinis įsitikinimas yra 
didelis ir stiprus. Dabar jis 
stebi jų gyvenimą ir toliau 
daugiau parašys.

Mūsų draugas karys žada 
daug ko įdomaus parašyti iš 
Kinijos ir kinų gyvenimo. 
Juk Kinija tikrai įdomus 
kraštas ir vertas kiekvieno 
cento, kurs būtų išleistas Ki
nijai pažinti, kaip sako ten 
buvę. Ten galima pamatyti 
tokių dalykų, kurių nematy
si nė vienoj kitoj šalyj. Jei 
kas išlipa Šanchajuj, tai jo 
akis gali pasigėrėti reginiais, 
kurių niekuomet nepamirš. 
Tiesa, ten nematysi tokių 
dangoraižių, kaip New Yor
ke, bet matysi kitus, kurių 
nesutiksi naujame pasaulyje.

Nustebsi pamatęs Whang- 
poo upės labai drumzlėtą van
denį. Ten matysi tūkstančius 
prekybinių laivų su anglimis, 
mediniu aliejumi, vata; ma
tysi liesus darbininkus, ku
rie sunkiai dirba su atsegtais 
švarkais ir prakaituoja... Ten 
tuoj pamatysi ir daug auklių, 
kurios važinėja užsieniečių 
vaikučius mažuose ratukuo
se, arba laibas kinų mergai
tes, pasikinkiusias į rytiečių 
dviračius.

Prie Hongkongo ir Šancha
jaus pakraščių yra pastatyta 
du dideli bronziniai liūtai, 
kurie vietomis labai nutrinti 
nuo milijonų rankų, nes žmo
nės mano, kad ten slepiasi 
sveikatos ir laimės turtai. 
Bet ten sutiksi ir kitų nuo
stabių kiniškų dalykų, ir pats 
oras yra kiniškas, paslaptin
gas.

Jei pakeliausi Jangcės upe, 
tai jausies kaip nežinomame 
pasaulyje, — taip mielas ir 
smagus yra tas keliavimas. 
Ten pamatysi pakraščiais be
siganančias ožkas, kiaules ir 
kur ne kur buivolą. Pamatysi 
ir pavandeniui plaukiančias 
skeveldras, ant kurių neretai 
gyvena žmonės ir pasimato 
karvutė.

Seselė Antanina, gyven. 
Šv. Kazimiero parapijoj, ką 
tik gavo liūdną telegramą iš 
Lietuvos, kad jos motina ten 
mirė.

Artimi ir pažįstami, už
jausdami seselės skausmą, 
tuoj užprašė šv. mišių auką 
už jos mamytės a. a. Petro
nėlės Norvilienės sielą.

Juk tikrai tokia pagelba 
reikalinga, nes niekas neži
no, kaip dabar Lietuvos mi
rusieji gali būti palaidoti ir 
ar galima už juos laikyti pa
maldas. Karštai užjaučiame 
seselę netekus motinos. Te- 
ilsis ramybėj.

MIRĖ

Sausio 4 dieną mirė Juozas 
Čepokas, gyvenęs Greenway 
Ave. Jis paliko kelis savo sū
nus. Palaidotas sausio 8 die
ną.

Velionis turėjo 55 metus 
amžiaus.

Petras šeižis, 34, 1804 S. 
31 St., atsiskyrė su šiuo pa
sauliu sausio 4 dieną. Jis pa
liko žmoną. Velionis buvo 
jaunas, bet nepagydoma liga 
nuvarė kapuosna. Palaidotas 
sausio 9 dieną iš šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios.
• Teilsisi ramybėj mūsų mi
rusieji.

IŠTEKĖJO

Lietuvaitė Ona Miceikaitė, 
104 McClellan St., sausio 5 
dieną ištekėjo už Edvardo 
Mullen.

Jų sutuoktuvės buvo šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj.

Albertas Ignačiūnas susi
tuokė su Elzbieta Kopler šv. 
Adelberto bažnyčioj sausio 2 
dieną.

Visus vedusius ir ištekėju
sias draugai ir pažįstami 
sveikina ir linki daug laimės 
ir svekatos.

SUGRĮŽO 5 Iš VIENŲ 
NAIVIŲ

Šiomis dienomis Rimgailų 
šeimon sugrįžo ar tuoj sugrįš 
5 kariai iš vienų namų 318 
Wharton St. Jau sugrį
žo p. Rimgailienės brolis 
serž. Kostas Antušas, jų sū
nus Antanas Rimgaila ir žen
tas Raymondas.

Dar laukia sugrįžtant žen
to Stanislovo Areškevičiaus 
ir žento Juozapo Ambrozo, 
kurie jau kelyje iš Kaliforni
jos.

Šv. Kazimiero p. tretininkų 
metinis visuotinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
20 d., 4 valandą, po pamaldų.

Bus išduota visų metų 
apyskaita ir kas nuveikta. 
Bus naujų svarstymų.

Prašau visų ateiti.
Pirmininkė

LAIMĖJO

Lietuvos Vyčių 3-os kuo
pos krepšinio komanda sėk
mingai žaidžia katalikų jau
nimo organizacijos turnyre. 
Jie jau laimėjo 4 rugtynes. 
Neseniai laimėjo prieš stip
rią Šv. Povilo komandą 31- 
29 ir sausio 6 dieną laimėjo 
prieš King of Peace 32-29. 
Fr. Barčius įmetė 9 krepšin 
ir 16 paskutinėse rungtynė
se.

Tačiau mokyklos komanda 
pralaimėjo visas rungtynes, 
kurias ligšiol žaidė. Sausio 
5 dieną pralaimėjo Šv. Povi
lo komandai 33-16. Bet jau
nieji nenusimena ir vis dar 
žada ką nors sukirsti ir lai
mėti. Juos moko Fr. Barčius.

ŠVEDŲ KALBOS GRAMA
TIKA LIETUVIAMS

Stockholmas. — šiomis 
dienomis Lietuvių Komitetas 
Stockholme išleidžia „Trum
pą švedų kalbos gramatiką” 
lietuviams.

Ji bus 87 didelių puslapių. 
Ją paruošė teol. kand. And
rius Skimutis. LAIC.

SUNKUMAI ATVAŽIUOTI 
AMERIKON

Lisabona. — Iš Portugali
jos pranešama, kad Lisabo
noje vietos laivuose yra už
imtos dviem mėnesiams pir
myn.

Apie 700 žmonių laukia ei
lės skristi lėktuvu. LAIC.

Trūko prakaitavimo
Prie sunkiai sergančio li

gonio lovos stovėjo penki gy
dytojai ir kalbėjosi tarp sa
vęs, kaip būtų galima geriau
siai ligoniui sukelti didelį 
prakaitavimą.

Ligonis girdėjo, ką jie tarp 
savęs kalbėjosi, ir atsukęs 
galvą į juos patylomis pa
šnibždėjo:

— Atsiųskite man, vyre
liai, sąskaitą. Nuo to mane iš
muš didelis prakaitas.

Paaiškino
Žmogelis: — Tarne! ši 

jautiena kieta, kaip oda... ir 
antra — peilis atbukęs.

Tarnas: — Pasigaląsk pei
lį į mėsą.

Tiesa
Mokytoja: — Jonuk, ar 

tiesa, kad tavo mama serga 
karštlige?

Jonukas: — Taip, panele 
mokytoja.

Mokytoja: — Ar nežinojai, 
kad nereikia ateiti į mokyk
lą, kai namuose kas nors ser
ga apkrečiamąją liga? Gali 
nuo mamos apsikrėsti tąja 
liga ir apkrėsti visus mokyk
los vaikus.

Jonukas: — Ne, panele. Ji 
mano pamotė... Ir ji niekados 
man nėra ką nors dykai da
vusi.

Atvirumas
Mokytojas: — Kodėl šven

čia Jurgio Washington© gim
tadienį, o ne mano?

Mergaitė: — Kadangi jis 
niekados savo gyvenime nė
ra pamelavęs.

Pranas Bekampis

LIETUVIO VEIKALAS 
ITALŲ KALBA

Roma. — Dr. A. Maceinos 
veikalas apie socialinį teisin
gumą esąs išverstas į italų 
kalbą ir būsiąs netrukus at
spausdintas.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

■.£ <♦> :<♦> ? <♦>' <♦> X* ■
Tel. REgent 8434

| RICHMOND GROCERY CO. |
| WHOLESALE GROCERS |
$ Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
į PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
$ 3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. 0
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A. Vaičiulaitis

Prelato Vynas
Mažas, nutukęs, raudonu veidu Kazys Trumplis ėjo 

pro rugių lauką ir švysčiojo lazda. Jo kojos buvo striu
kos, jis avėjo kelnes, apačioj apvalias lyg lankas. Vė
jas sukosi aplink jo žalią skrybėlę ir žaidė povo plunks
na, kuri mirgėjo čia mėlynai, čia kaip auksas. Prie jo 
sviro javų varpos ir glostė jo šonus. Aukštai čireno vy
turiai, skraidė kregždės, o žolėje su savo smuikais 
dirbo žiogai, susėdę po gėlėmis, užlipę ant stiebų, žie
dai žiūrėjo į dangų ir sakė: “Koki mes gražūs!” Ir 
mielas Dievas, kuris ten tarp žvaigždžių vaikščioja, vi
sų tų paukščių ir kvepėjimų neatėmė nuo Kazio, nors 
jis buvo susikirtęs su visais Viešpaties įsakymais: jis 
keikėsi ir prisiekinėjo šventaisiais, kapojo malkas sek
madieniais, neskyrė savo ir svetimo daikto, ir geidė 
savo artimo moteries, ir dar kaip geidė! Jis nebuvo 
mažas vaikas su žydromis akimis ir kaistančiais žan
dais ...

— Kur taip skubu? — tarė sau jisai. — Namo? 
Kas toj gūžtoj, kur ant pečiaus šildosi tarakonai! . . 
O, daili pievutė.. .

Žalias sklypelis, kelių sprindžių ilgio, įsiterpęs į ru
gius, kurie jį saugojo nuo vėjo ir smilių žvilgsnių, mo
jo į save Trumplį — prieš saulę ištiesti nuodėmingus 
sąnarius ir miegoti. Siauru taku jis pasuko į aikštelę 
ir apsidairė. Kas ten? Kniūpsčias tysojo vyras! “Ver
šis, velnio vaikas”, širdo Kazys ant įsibrovėlio ir laz
da jam stuktelėjo į pašonę. Tasai šėtono sūnus pasi- 
rusino, patraukė vieną koją, patraukė antrą, gremž- 
telėjo bakstelėtą vietą ir tik tada pavirto ant šono.

Trumplis šūktelėjo:
— Albinas! Kokia ragana čia tave atjojo?

' Bet miegaliaus neviliojo bičiuliški riktelėjimai. Jis 
atsisėdo ir taip susirietė, lyg jam kas būtų vidurius 

išplovęs, ir įniko trinti nosį, ir ją zulino taip ilgai, kad 
Kazys išėjo iš kantrybės.

— Ko triniesi? Ar niežai ėda? — jis tarė.
Antras žmogus tik dabar pasižiūrėjo į viršų. Jo akys 

ūmai padidėjo, plėtėsi vis labyn, lyg žadėdamos ant 
kaktos iššokti. Išbalęs jo veidas nutyso; pasirodė dan
tys su prikąstu liežuviu.

— Nušašęs parše! — suunkštė jisai.
— Albinėli, nepyk!
— Tau lengva pamokslą sakyti, kai sveikas iš ten 

išbildėjai.
— Tu pats kaltas! Ko griozdei taip ilgai krautuvėj!
— Ar turėjau dykas bėgti? — lėtai, lyg skųsdama- 

masis kalbėjo Albinas. — Sakei, laimėsim kilometrus 
šilkų, aksomo. Kaip ministerial vaikščiosim, alų, vy
ną gersim... Vos žydas kyštelėjo barzdą — tu kaip ait
varas išlėkei. Palikai mane pražūčiai.

— Vaikeli! Ko tu nesprukai!
— Kvaily! Kur tada auksas, sidabras? Tau stinga 

didelės dvasios — štai ką pasakysiu.
— Nesibark, vaikinuk. . . Seniai tave paleido?
— Šiandie.
— Kur gyveni?
— Kur gyveni! Niekur. . . Užsukau pas vieną bi

čiulį, pas kitą — jie kaip iššluoti. Tada velkuosi pas 
Aldoną, žinai, kur su manim rengėsi tuoktis. Žiūriu 
— gonkose ji krioši, lyg karalienė. Greta — vyras. 
Ant kelių vaikas, kaip kokia bomba išsipūtęs. Jai ne
buvo liūdna, kai aš kalėjime kirmijau! Nusispiovęs at
sitrenkiau čia ir guliu nevalgęs, negėręs, visų pamirš
tas, be pastogės. Koks gyvenimas!

— Nenusimink, broleli. Dėl vienos mergos neverta 
kanopas nukratyti. Tu geras — neišdavei manęs, tai 
še tau!

Iš kišeniaus Kazys išėmė pyrago ir tarė:
— Tokį tik ponai valgo! Pažiūrėk, kaip išakijęs.
— Ir kvepia, bestija!
— Štai dar!

Ir prieš Albino akis švystelėjo dešra. Vyrukas nu
rijo seilę ir linksmai sušuko:

— Kad tave kur velniai! . .
— Nebijok, su Trumpliu šok į ugnį — ir gyvas lik

si. Na, kramtyk, berneli.
Albinas smulkiai supjaustė maistą ir pamaži gro

muliavo kiekvieną gabalėlį, lyg pasiryžęs iščiulpti vi
są gardumą — ligi paskutinio lašo. Jo žandai čia la
bai dubo, čia guzais pūtėsi. Kartais jis, prisimerkęs, 
gėrėjosi, paskui rijo ir kraipė kaklą, lyg antis, kuri 
bando apžioti didelį kriaukšlį.

Kazys pasakojo:
— Mano galvoj ne miltų košė. Dvi savaites dirbau, 

gavau skambančių. Ir tariau sau: nebūsi toks galvijas 
ir neprasliūkinsi pro smuklę. Bet pirma nusipirkau 
ėdalo, kad namie nereiktų alkti. Rinkoj patiko man 
šita skrybėlė — daviau už ją sidabrinį pinigą. Tik po 
to įlindau pas Smulkį lyžtelti kokio lašelio. Pas žydą 
pilna draugų! Ten valgėm, gėrėm, ūžėm. . . ir liko man 
tik pora grašių. Kai išėjau į gatvę, mane capt polici
ninkas — duok pasą!

— Žiūrėk — vištgaidis! — supyko Albinas. — Kada 
jis prie tavęs kabinosi? Šiandien?

— Kas tau sako, kad vakar! Žinoma, šiandie. . . 
Taigi, tas begėdis man plepa, lyg sena boba, ir ima už 
apikaklės. I kalėjimą — dingtelėjo man. Ir šmurkšte
lėjau į šalį, palikau jo saujoj apsiaustą (jis buvo dar 
naujas, su aksominiais atlapais). Nudūmiau iš pat jo 
panosės! Ar girdi?

Trumplis patrynė rankas ir pamiršo, kad tas nuo
tykis buvo prieš du mėnesius ir toli gražu ne taip ste
buklingai baigėsi, nes žmogelis visą parą atgailojo da
boklėj ir gurkšnojo tyrą vandenį. Bet jo bičiulis vis- 
tiek negalėjo atsistebėti ir tarė:

— Vaje! Tu tikras. . .
— Kas tikras?
— Tikras. . . tikras. . . na. . .
— Ką čia vapsi. . . Klausyk dar. šveičiu patvoriais 

ties klebonija. Ogi širmiai įkinkyti, tik trypia, tik ma

taškuoja uodegas ir kramto žąslus. Ii' sakau vežikai: 
“Kur dardesį, brolau?” O jis taip ir taip — dvasiškas 
tėvelis važiuoja į brolio laidotuves ir grįšiąs tik rytoj. 
Čia atšlama pats jo šventenybė su raudonai apvedžio
tais rūbais, su auksiniais akiniais. Ir nubildėjo.

Albinas išsitiesė, patrynė delnus ir tarė:
— O tavęs nepavėžino!
— Tylėk, pyply!
— Ko aš tylėsiu, kad jau viską suvalgiau. Turi pa

pirosą?
— Ar aš pulko vadas, ar apskrities viršininkas, kad 

papirosus rūkyčiau! Duosiu pypkę, nori?
— Gerai.
Ant baltos Trumplio pypkės šoko velniukai su ries

tomis uodegomis ir apžėlusiomis ožio kojomis.
Kazys prabilo:
— Papsėk sau.
Kai draugas užsirūkė, jis vėl prašneko:
— Klausyk, dobilėli. Seniau esu dirbęs klebonijoj. 

Žinau ten visas skyles — kur lašiniai, kur sidabras. . . 
Praloto miegamajam yra spinta su vienu kitu šaukš
tu, peiliu, už kuriuos. . .

— Kazy, užsidaryk nasrus — aš noriu dorai gyventi.
— Dorai! O evangeliste! Angele su baltais sparnais...

Kaip tave pagadino kapelionas!
— Susičiaupk — dantis ištaškysiu!
— Albinėli, žvilgtelk į dangų.
— Ko?
— Gal jau šventieji atplasnoja tavęs ant rankų ne

šioti ir litanijų tau giedoti.
— Nušašęs parše!
— Koks iš tavęs vyras — molio gniūžtė, sušalus bul

vė! Tik pagalvok — ten pilna aukso. . .
— Turėkis jį.
— Aš sakau: ten pilna aukso. Su juo, sakalėli, nu

eini į krautuvę ir komanduoji žydą: tu, parke, duok 
man šitas kelnes, aną skrybėlę. Nusisamdai švarų 
kambarį su kvepiančia arbata, su tarnaite kaip lėle.

(Bus daugiau)

grabai
5 d. buvo 
as Stančis 
mišiomis. 
yžiaus ka] 
l. tose pat 
talaidotas 
jo mišių, 
>nas kun. ]

latrelis
20 d. pa; 

ivo sureng 
trėlį. Reii 
vaikučiai 

>er 9 vai. 
bažnyčioje

es bažnyči 
) atvykęs 
s Mariana]

įtolimas pradėt 
Parapijieč 
ligai — k 
mėžia ir ki 
ik •.

115 d. būvi 
pasisekė vi 
i paskirtas 
ams.
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Padėti KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI j
inkai rusai
i komunistams, i 

ninkai 
ni 
išvaduotuose J Elizabeth, N. J. 
;si lenkiška admiiį 
airiai daugiausia į 
ninio pobūdžio pa- 
ei jos o 
sto ir patalpų 
i ir t.t. 
olševikams 
čių autoriui teko 
'io srityse,buvusioje asmenys: Magdelena Ja- 

 

idoriaus zonoje. Vį|nauskienė, Povilas Selelio- 
entojus, kurie 
žadėti savo ūkių 
tų, vokiečiai buvo 

užsirašyti „v 
iais” ar , 
aiais”. 
’rontui einant, 
[iečių pabėgo, beJPer paskutinius du mėne- 
>si. Atėję rusai (

Waterbury, Conn

kuris šiais metais bus balan
džio 28 d., pirmą sekmadienį 
po Velykų. Koncerte bus ir 
svečių solistų.

Tad visi turi atminti tą 
sekmadienį.

Los Angeles, Cal. New Haven, Conn. AUKOKITE SPORTO ĮRANKIUS

Mirimai
Paskutinėmis savaitėmis iš 

jų tarpo pasitraukė ke- 
as lietuvių.
Po pamaldų mūsų parapi- 
s bažnyčioje buvo palaidoti

s, Mykolas Gilkus, Pranas 
įnerskis, Kazys Valinskis, 
olfas Krunklevičius ir Pet- 

nėlė Miliauskienė.
Ilsėkitės ramybėje!

Pakrikštyti

s mūsų bažnyčioje buvo 
ai čia nepasirodėif-krikštyti šie kūdikiai: Juo- 
ūrusi lenkų miliciji|'s Naiva, Ona M. Zabitaitė, 
kus iš karto ėmė *’"1 
kaip vokiečius; 
grobė jų turtą j 

). Vokiečių butai i 
tas buvo plėšiamas 
iros. Tai darė rusai 
iai lenkai. Teko 
į, kuriuose buvo i 
vę kariai. Ko jie s 
pasiėmė, tą viską 
i naikino: 
i, veidrodžiai, indai 
s sudaužyta, pa 
dytos, knygos ir 
. išdraikyti ant gri 
indžioti.
Iš gyventojų 
ntė moterys, kuri 
kariai prievartai 

no, be atodairos) 
ilinkybes. Pirmia 
i vokietes, o past 
mis apšaukdavo Ė 
irvo atsitikimų, 
irtaudavo tiesiog 
enos metu, ir tail 
ūkdavo eilės., 
rmomis dienomis, 
•uputį viskas apsi 
įgalima sakyti, W 
lugumas būtų daug 
js. Nepaprastas laimimo parengime.

naldas Lazauskas, C. M. 
an, Vivian Gaudešiūtė, 
rgareta B. Wojtala, Don- 
Elena Mykolaiczik, Vale- 

ja Mohyla, Sh. L. Darsk, 
rija E. Dembowski ir Po- 
as F. Kivonis.

Vedybos
oterystės sakramentą 

sų bažnyčioje priėmė Jo- 
s Mihalko su Matilda Hai- 
ir Henrikas Sniezek su Ve
ika Velapukaite.

Iš Vyčių Veiklos
. Vyčių 52 kp. susirinki- 

s įvyksta šį šeštadienį, 
šio 12 d.
o susirinkimo bus „šven- 
pasismaginimas”. Nariai

šomi dalyvauti.

iet. Vyčių 52 kuopa ruo- 
metinius šokius šeštadie- 
sausio 19 d., Lietuvių 

isvės salėje, 279 Second 
, Elizabeth, N. J.
okiams gros puikus Wal- 
Stabland orkestras. Visi 

ečiami dalyvauti šiame

tasis prie laikrodir. 
tų ir bendrai prie 
techanizuotų dalyk 
egtinės, maisto, oh 
rie gyvulių ir paukš 
entojus labai įbaiĘ 
Bet tai karas, te

Bayonne, N. J
Krikštai

Mūsų bažnyčioje gruodžio

Mokyklos sukaktis
Pereitą pirmadienį Water- 

burio parapinė mokykla mi
nėjo savo 40 metų gyvavimo 
sukaktį.

Reikia pažymėti, kad tai 
yra seniausia lietuvių mo
kykla Amerikoje. Ją suorga
nizavo kun. P. Siaurusaitis, 
čion buvęs klebonu nuo 1898 
m. ligi 1919 m.

Mokyklai puikius, moder
niškus namus pastatė dabar
tinis klebonas kun. J. Valan- 
tiejus. šis pastatas buvo 
baigtas 1925 m.

Mokykla buvo pradėta su 
72 mokiniais. Nuo pat pra
džios mokytojavo šv. Dvasios 
seserys.

Ligi šiol mokykla yra su
teikusi 1,827 baigimo diplo
mus. Jos auklėtinių galima 
rasti visose Amerikos gyve
nimo profesijose.

Prie parapijos taip pat yra 
našlaitynas, įsteigtas 1919 
m. Per 25 metus jame glo
bą yra radę 400 vaikučių.

Reikia pažymėti, kad per 
40 metų mokykloje vaikams 
nėra atsitikusios jokios ne
laimės.

Vienuolė Sabina yra dės
čiusi šioj mokykloj 38 me
tus. Dabar ji dėl menkos svei
katos jau nemokytojauja. 
Sesuo Williama, išdirbusi 
čion 38 metus, vis dar moko 
vaikučius.

Ano karo pradžioje mo
kykla yra turėjusi ligi 1,100 
mokinių. Įvažiavimą Ameri
kon suvaržius, jų skaičius 
sumažėjo.

Dabar šv. Juozapo parapi
jai priklauso 1,200 šeimų su 
maždaug 5,000 žmonių.

Aukos kare
Iš šv. Juozapo parapijos 

26 vyrai žuvo šiame kare. Iš 
viso į kariuomenę buvo pa
šaukti 800 iš parapijos.

Kun. J. Valantiejus jau 
pradėjo organizuoti katali
kus veteranus. Katalikų ve
teranų skyrius jau turi 60 na
rių.

Baltimore, Md.

Namie šventėms
Daugelis laimingesniųjų 

motinų šių metų šventėse tu
rėjo malonumo pasimatyti su 
savo mylimais, seniai maty
tais vaikais.

as, bus geriau, ft • buv0 apkrikštyta Elzbie- 
rokietijos kapitute 
ai tikėjosi, kad re 
šeis, paliks patiems 
is.

Bet slenka mene 
tesio, o kariuomes
;ėja. Transportaiįtf 1V. _ , ~ v._
.utomobilius, maste Gruodžio 29 d. Ona Gopsiu- 
ius, baldus, visete ištekėjo už Lt. Adam Dzie- 
ras, tik ne patrauk jj); * C"1 Nu kii n t r/"\ i i t* rA r-i t r
kareivius.

Lenkų partizanai 
deniuose stengiasi 
jprogdina geleži 
Taukinius. Bet pafc 
lepakeičia. Visais 
pilna rusų karine 
platus NKVD tint

Morkowski, gruodžio 30 d. 
ronika M. Andrews, kuriai 
ikštą suteikė jos dėdė kun. 
Pocius, ir sausio 6 d. Ed- 

rdas Sverčiauskas.

Bridgeport, Conn

Vedybos

Šliūbas buvo duotas šv. 
rkolo bažnyčioje, o puota 
rko parapijos salėje.

Pagrabai
ruodžio 15 d. buvo palai- 

;as Antanas Stančiauskas 
trejomis mišiomis. Palai- 

Cinkeliai rus, tai ;as sv- Kryžiaus kapinėse, 
ižioje. Po kraštu Paf° 7 d' ,toae Pat kapi-
simai. Tai daro 
muoti kariai. Ne fe 
jais persirengę ir j* 
kų. Vakarais gat$ 
dyti nesaugu, daug1 
dėti šūviai. 0 ir di£ 
šia įstaigas ir kr»£ 
tuo kovoti lenki) 9* 
bejėgė.

se buvo palaidotas Jonas 
manskis po mišių, kurias 
aikė klebonas kun. M. Ke- 
sžis.

Teatrėlis
ruodžio 20 d. parapijos 

ikučiai buvo surengę savo 
’ įlėdinį teatrėlį. Reikia pa- 

Vita tai ir mtr; nėti> kad vaikučiai pradė- 
v sa f* giedoti per 9 vai. mišias 

Mykolo bažnyčioje.kurio lenkams * 
krašte didina $ 
prieš rusus, auga • p 
nieką dėl žemesni- 
nio lygio ir tipi$ 
ros. Diena iš 
pasyvus ir aktyvi 
sipriešinimas.

(Bus daug#

’er šventes bažnyčioje pa- 
bėti buvo atvykęs kun. J. 
rodenis iš Marianapolio.

kalėdojimas pradėtas sau- 
7 dieną. Parapijiečius lan- 
abu kunigai — klebonas 

n. M. Kemėžis ir kun. Gil

OKUPANTO SUf 
LIETUVĖ Gruodžio 15 d. buvusi kor- 

partija pasisekė vidutiniš- 
. Pelnas paskirtas bažny- 
s reikalams.

New Yorkas.' 
tyti iš Maskvos ?; 
raudonasis karini . v. .
las Gruzdžiuose igv. Mykolo bažnyčioje no- 
Vilį Juozą katorgą' 
15 metų. Keletas^ 
šaudyti.

tos pamaldos esti kas tre- 
iienį.

Laiškas iš Lietuvos
Teko matyti ir perskaity

ti vienos jaunutės studentės 
laiško iš Lietuvos ištrauką. 
Laišką ji parašė savo dėdei.

Ji sako:
„Jūs rašote, kad gyvenate 

gerai, todėl ir mes galime pa
sigirti, jog Lietuvoj gyve
nam gerai. Tur būt, mums 
neapsimoka nė rašyti apie 
savo gerą gyvenimą, nes ma
nome, jog jūs mūsų labai ge
rą gyvenimą gerai žinote. 
Gal jums ten blogai gyventi, 
tai parvažiuokit pas mus į 
Lietuvą, nes pas mus labai 
gerai.”

Tikrai galima daug ko 
įskaityti ir aiškiai suprasti 
iš šių kelių žodžių. Daug ir 
plačiai buvo rašyta, kaip toji 
apylinkė nukentėjo nuo ka
ro: buvo du kartu viskas iš
deginta. Žmonės sugrįžę nie
ko nerado, tik pelenus ir 
griuvėsius.

Tikrai 
skaityti 
kuriems 
pagelba.

Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių išvakarėse parapijos 
choras turėjo savo privatinį 
pasilinksminimo vakarėlį. 
Choristai linksmai laiką pra
leido. Buvo skanių valgių ir 
linksmų lietuviškų dainų. 
Per vakarėlį choristai sutei
kė dovanėlę choro vedėjui A. 
Stanišauskui, kuris labai šir
dingai choristams padėkojo.

Dabar choras pradės nau
jų narių vajų. Kurie vaikinai 
ir merginos turi gražius bal
sus, yra kviečiami į parapi
jos chorą.

Choras pradės rengtis pa
rapijos metiniam koncertui,

Ilgiausių Metų!
Gruodžio 29 d. grįžęs ka

rys Petras Barčiauskas pa
ėmė sau už moterį p-lę Anas
taziją Misevičiutę. Jaunosios 
brolis Kazimieras ir jaunojo 
sesuo Marijona Laukaitienė 
buvo liudytojais naujavedžių 
gyvenimo sutarties. Klebo
nas kun. Dr. Mendelis Bažny
čios vardu laimino moterys
tės ryšį. Abudu jaunieji yra 
užaugę Lietuvoje, nors buvo 
gimę Amerikoje. Abudu yra 
pavyzdingi katalikai. Pride
ra juos pasveikinti jų naujam 
luome ir palinkėti jiems il
giausių metų ir gausiausios 
Dievo palaimos.

Šia proga tuos pačius lin
kėjimus reikia suteikti Onai 
Naravaitei, Mercy ligoninės 
slaugei, kuri paėmė sau už 
vyrą svetimtautį grįžusį ka
rį Walter O’Connor.

Nuotrupos
— Justina Baronienė mirė 

sekmadienį prieš Kūčias. Pa
laidota gruodžio 27 d.

— Ona Ivoškienė, zakristi
jono žmona, vis dar tebeser
ga. Nors ir namie, bet negali 
vaikščioti. Tas pats ir su Ste
pone šilanskiene. Tiesa, grį
žo iš ligoninės, bet nėra dar 
sveikatos. Kazimieras Puge- 
vičius tebėra ligonis. Šal
kauskų mama kenčia jau ke
lintas mėnuo. Prašo visi savo 
pažįstamų pasimelsti, kad 
Dievas duotų jiems kantry
bę jų ligoje.

— Teko nugirsti, kad 1945 
m. mūsų kunigai išmokė ir 
pakrikštino 18 nekatalikų. 
Kaip kun. Dr. Mendelis, taip 
kun. Dubinskas yra pagarsė
ję Baltimorės mieste, kaipo 
daugiausia suprantą nekata
likų psichologiją ir jų sunke
nybę priimant katalikų tikė
jimą.

— Vietinė SLRKA 13 kp. 
turėjo valdybos rinkimus 
gruodžio 30 d. šie buvo iš
rinkti. Pirm. J. J. Budelis; 
vicepirm. E. Gregorius; nu
tarimų rašt. Ona Griučkūnie- 
nė; duoklių rašt. J. Budelis, 
tėvas; ižd. A. Maskevičiūtė; 
maršalka J. Teberys; gydy
toju — J. Benešiūnas; iždo 
globėjais J. Kašinskas ir V. 
Mikušauskienė; dvasios vadu 
kun. Dr. L. Mendelis.

Mūsų nenuilstanti darbuo
toja p. Bronė Starkienė taip 
pat susilaukė brangaus sve
čio vos kelias dienas prieš 
Kalėdas. Jos vienintelis sū
nus Miltonas, kuris tarnauja 
laivyne ir per paskutinius ke
liolika mėnesių buvo Pacifiko 
salose, šventes praleido na
mie su savo linksma motinė
le ir abiejų draugais, gražio
je gamtoje prie Pacifiko 
kranto, Santa Monica, kur 
Starkienė ne per seniai įsi
gijo didelį namą.

Miltonas Starkus

Naujų Metų Sulaukus
Praleidę 1945 metus žinom, 

ką mes, kaip lietuviai, nuvei- 
kėm savo Bažnyčios, tautos 
ir artimo gerovei, taipgi mū
sų brolių ir sesių tremtinių 
naudai.

Kartais mes, tarpe savęs 
kalbėdami, jaučiamės paten
kinti, kad nors su savo ma
žais nuveiktais darbais galė
jom prisidėti šelpiant mūsų 
brolius ir sesutes, išblaškyt 
tus po tolimus kraštus, ir ko
vojant dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo.

Iš dalies tiesa, kad mes, 
kaipo šios kolonijos lietuviai, 
stengėmės pagal savo išgales 
veikti tautiniam darbe, šal
poj, šios šalies kovoje dėl ka
ro pergalės ir t.t.

Bet paklauskim kiekvienas 
savęs, ar mes negalėjom dar 
daugiau pasidarbuoti? Taip
gi ar šiame darbe negalėjom 
gausiau dalyvauti?

Taigi, šiemet kiekvienas 
pasižadėkim su didesniu pa
sišventimu ir pasiryžimu vie
ningai dirbti dėl Lietuvos 
laisvės ir jos vargstančių 
žmonių sušelpimo.

Nepailskim šiame naudin
gam darbe, nes iš tėvynės 
šaukiasi pagelbos mūsų sesės 
ir broliai, seneliai ir maži vai
keliai. Neapvilkim jųjų, nes 
jie pasitiki mumis. Būkim 
tvirtai pasiryžę užkirsti ke
lią tokiems išgamoms, kurie 
nori pakenkti mūsų naudin
giems darbams ir mūsų ša
lelei Lietuvai.

Tarp nelaimingų lietuvių, 
kurie šiuo metu gyvena sveti
mose valstybėse Europoje, 
yra nemažai mokyklinio am
žiaus jaunimo, kuriam palai
kyti jo kūną stiprų ir ištver
mingą reikia ne tik maisto 
produktų, drabužių ir kitų 
kasdieninio gyvenimo reik
menų, bet taip pat sporto 
įrankių, sustiprinti ir lavinti 
jo raumenis ir fizinį atsparu
mą.

Visos tautos rūpinasi savo 
nuo karo nukentėjusį ir iš 
normalių gyvenimo vėžių iš
blokštą jaunimą aprūpinti 
tokiais sporto įrankiais, kaip 
sviediniais, bėgimo batais, 
diskais, bokso pirštinėmis, 
teniso sviediniais ir raketė
mis, hand-balls, sporto dra
bužiais ir įrankiais.

Amerikos lietuviai turi 
daugybę sporto klubų. Jie 
turi atliekamų ir jau nenau
dojamų sporto įrankių, ku
riuos galėtų aukoti. BALF 
skyriai, draugijos ir pavie
niai asmenys galėtų po vie

ną, kitą sporto įrankį bena
miams lietuviams nupirkti ir 
paraginti savo miesto ir apy
linkės kitataučių sporto klu
bus kai ką aukoti kenčian
tiems lietuviams.

Augančiam jaunuoliui, ar 
tai būtų mergaitė ar berniu
kas, reikia išsimankštinimo 
ir rekreacijos atvirame ore 
ar sporto salėje. Tokia 
mankšta tuo labiau reikalin
ga, kada jaunuoliai fiziškai 
ir dvasiškai skurdo per kele
tą metų. Kartais sportas ir 
mankšta daug daugiau pa
gelbsti jaunuoliui negu kas 
kitas.

Taigi, aukodami ar rink
dami aukas tremtiniams ir 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams Europoje, turėkite 
tai mintyje. Neužmirškite, 
kad be maisto, drabužių, kny
gų, vaistų ir kitų daiktų rei
kia ir sporto įrankių.

Visus aukojamus sporto 
įrankius prašome siųsti šiuo 
adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
Warehouse

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

baisu ir griaudu 
laiškus tų žmonių, 
tuojau reikalinga

Anna Kaskas Dainuos
Iki šiol daugumas šios pa

dangės lietuvių Onos Kaskas 
Katkauskaitės dainuojant 
dar negirdėjo.

Taigi, sausio 20 dieną, sek
madienį, 2:30 vai. Lietuvių 
Salės auditorijoje, 851 Hol
lins Street, suaidės Onos Kas
kas žavingas balsas gražių 
dainų garsais.

Šio krašto lietuviai, links
miau prašventę Kalėdas ir 
džiugiau sutikę Naujus Me
tus, kai didžiosios karo aud
ros jau aprimo, nori dargi 
pasidžiaugti ir dainos melo
dijomis.

Ta proga, mūsų „Dainos” 
draugijai pakvietus, Metro
politan Operos žvaigždė Ona 
Kaskas minėtu laiku padai
nuos mums girdėtų ir negir
dėtų giesmių ir giesmelių, bei 
dainų ir dainelių.

Teko girdėti, kad ir Wa- 
shingtono bei Philadelphijos 
muzikos meno mėgėjai atva
žiuos pas mus. Užtai ir vie
tos lietuviai, pasipuošę šven
tadieniškai, gausiai dalyvaus 
šiame ilgai lauktam artistės 
Onos Kaskas koncerte.

N. Č.

Net kai jau ir raštu atžy
mėti, įstatymai neturėtų lik
tis niekados nepakeisti.

Aristotelis
Žmogus turi įgimtą troški

mą sužinoti priežastis visa 
ko, ką jis regi.

Šv. Tomas Akvinietis

Čia Miltonas jautėsi tikrai 
namie, nes visas savo vaikys
tės laisvas valandas jis pra
leisdavo besimaudydamas St. 
Monicos pakraščiuose.

Šių žodžių autorė turėjo 
tikro malonumo ir kartu įdo
mumo pasikalbėti su šiuo lie
tuviškos dvasios jaunuoliu.

Miltonas Starkus yra vos 
dvidešimties metų, tačiau 
jau suspėjo pasižymėti savo 
rimtu charakteriu, plataus 
masto supratimu ir brangini
mu savo tėvelių šalies Lietu
vos. Tuo klausimu ir reika
lu jis jau ne kartą gražiai ir 
prasmingai pasireiškė savo 
rašiniuose, lietuvių ir ameri
kiečių spaudoje. Tai jis ža
da tęsti ir toliau, kai tik bus 
atleistas iš laivyno tarnybos.

Kalėdų dienos popietyje 
Starkienė buvo suruošus gra
žų pobūvį, kur svečiai turėjo 
malonumo pasiviešėti, pasi
kalbėti rimtesniais lietuviš
kais reikalais, o taipgi ir pa
dainuoti lietuviškų dainelių, 
supažindinti patį Pacifiką su 
mūsų Nemunėlu ir Šešupe...

Kiek vėliau turėjom atsi
sveikinti su svečiu Miltonu, 
nes sekančią dieną jis turėjo 
išvykti tarnybon į San Fran
cisco, kur dabar yra jo lai
vas. Atsisveikinant prel. Ma- 
ciejauskas pasakė gražią kal
belę, linkėdamas Miltonui 
greito visiško grįžimo namo 
ir sėkmingai tęsti mokslą, 
kuris buvo pertrauktas, įsto
jant Dėdės Šamo tarnybon.

Prof. K. Pakštas savo turi
ningoje kalboje palietė Lie
tuvos tolimesnę praeitį ir da
bartinę vargingą padėtį, 
ypač gi Amerikos lietuvių 
pareigas Lietuvos pabėgė
liams. Kaip visuomet, taip ir 
dabar buvo įdomu klausytis 
prof. Pakšto kalbos.

Negalima nepastebėti, kad 
pas Starkienę svečiuojantis, 
niekuomet nėra užmiršta lie
tuviškieji klausimai. Nenuos
tabu tad, kad jos sūnus Mil
tonas rodo tokį gilų susido
mėjimą lietuvybe.

Naujų Metų dieną buvo 
Starkienės gimtadienis. Ta 
proga Los Angeles lietuvių 
parapijos choras suruošė jai 
siurprizą. Kada ji nuvyko 
į reguliarias choro pamokas, 
ten rado ne tik choro narius, 
bet ir pusę parapijos, taip 
pat ir skanumynais papuoš
tą stalą. Čia ji buvo gražiai 
pasveikinta.

Adele Nausiedienė

Klebonas prašo visų drau
gijų, parapijiečių ir kolonijos 
lietuvių, kad nerengtų pra
mogų vasario 3 dieną, nes tą 
dieną bus parapijos vakarie
nė, kurios metu bus sudegin
tas parapijos skolų sąrašas 
bei morgičius.

Tikrai tai bus linksma die
na visiems New Haveno lie
tuviams ir parapijiečiams, 
nes per klebono darbštumą ir 
savo didelį dosnumą jie su
silaukė dienos, kada parapi
jos skolos išmokėtos.

Taigi visi iš anksto ruoški
tės dalyvauti šioj vakarienėj 
vasario 3 dieną parapijos 
svetainėje. M.

Chicago, Ill.
St. Pieža vyks Romon

Teko patirti, kad lietuvis 
žurnalistas St. Pieža netru
kus išvyks į Romą, kur jis 
laikraščiui „Herald-Ameri- 
can” aprašys naujų kardino
lų pakėlimo apeigas.

St. Pieža yra vienas iš tų 
retų lietuvių, kuriems pasi
sekė įeiti į didžiąją Amerikos 
spaudą. Jis „Herald-Ameri- 
can” dažnai parašo ir Lietu
vos reikalais. Už tai jam lie
tuviai yra dėkingi.

„Herald-American” gruo
džio 24 d. numery net du St. 
Piežos straipsniai buvo įdėti 
pirmame laikraščio puslapy
je.

Tame pat numeryje buvo 
įdėta kardinolo arkiv. S. 
Stritch nuotrauka su S. Pie
ža ir Dr. L. Moorehead.

P. B.

Paieškomi Asmenys
Pukenis, Justinas, kilęs iš Liuduku 

km., Anykščių v., Utenos apskr., gy
venęs Chicagoje.

Račkauskas, Kazys, kilęs iš Dargiš- 
kių km., Žarėnų v., 1946 m. gyvenęs 
125 Siegel Street, Brooklyn, N. Y.

Rado, Anna, gyvenusi Los Angeles, 
Cal.

Ragaišis, Antanas, a. Antano, kilęs 
iš Utenos apskr., gyvenęs Brooklyn, 
N. Y.

Raštutis, Juozas ir Jonas, gimę J. A. 
Valst., po 1914-18 m. karo tėvų par
vežti Lietuvon ir su jais gyvenę Da- 
lekiškių km., Šilalės v., Tauragės 
apskr., bet prieš šį karą vėl grįžę 
Amerikon ir apsigyvenę Chicagoje.

Ribickas, Povilas, gyvenęs Chicagoj.
Rimša, Vladas, gyvenęs Worcester, 

Mass.
Ripinskis, Leonardas, turėjęs resto

raną Rannoshee (?) mieste.
Rumšą, Antanas, gyvenęs Stakių 

km., Šimkaičių v., Raseinių apskr.
Samolienė-Pranckevičiutč, Elžbieta, 

gyvenusi Boston, Mass.
Satkevičius, Antanas, kurį laiką gy

venęs Kanadoje.

Skrabulis, Antanas, gyvenęs Chica
goje.

Skrabulytė, Marija, gyvenusi Chica
goje.

Sprangauskas, Jonas, sūnus Juozo, 
kilę iš Užtakų km., Rumšiškių v., gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Stonys, brolis Stepono Stonio.
Streklaitienė-Urmonaitė, Ona.
Stulginskienė, Morta, kilusi iš Pa

nevėžio apskr. ir gyvenusi New York, 
Sunelaitis, Juozas, arba jo giminės, 

kilęs iš Čekiškės v., Kauno apskr.
šaknaičiai, Kazys, Jonas ir Pranas, 

kilę iš Stakių km., Šimkaičių v., Ra
seinių apskr.

šalna, Jurgis, sūnus Katrinos Žu
kauskaitės — šalnų.

Šapranauskaitės, Albina ir Petrusė, 
pirmoji gyvenusi Philadelphia, Pa., o 
antroji Gardner, Mass.

Šapranauskas, Pranas, gyvenęs Chi
cagoje.

Šiaučiunienė-Šapranauskaitė, Uršu
lė, gyvenusi Philadelphia, Pa.

Šidlauskas, Juozas ar Jonas, kilęs 
iš Šiaulių apskr., apie 70 m. amžiaus, 
viengungis.

šiliunas, Antanas, gyvenęs Chicagoj.
Šiliunaitė, Konstancija, kurios ište

kėjusios pavardė nežinoma.
Šimkus, Aleksandras, s. Kazimiero, 

kilęs iš Gražaičių km., Žagarės v., 
Šiaulių apskr.

Šimkute, Eleonora, d. Aleksandro, 
kilusi iš Gražaičių km., Šiaulių apskr., 
gyvenusi Chicagoje.

šleinys, Ignas, iš Karklėnų km., Ku
lių v., Kretingos apskr., gyvenęs Ci
cero, III.

Šopis, Pranas, gyvenęs Waterbury, 
Conn.

švedas, Augustinas, kilęs iš Marcin
konių v.

Taleišienė-Garmiutė, Konstancija, 
arba jos sūnus Jonas Taleiša.

Tamulevičienė-Tamilevage- Jazuke- 
vičiutė, Benigna, kilusi iš Marcinko
nių.

Thomas, Andrius, gyvenęs 297 Easy 
Street, So. Boston, Mass.

Ulevičius, Juozas, sūnus Felikso, ki
lęs iš Liudavėnų ., Šiluvos v., Rasei
nių a., Amerikon išvykęs apie 1924-25 
m. ir gyvenęs New Yorke.

Urban, Andrew, gyvenęs Jersey Val
stybėje.

Vaicekauskaitė, Zofija, kurios ište
kėjusios pavardė nežinoma, turėjusi 
Lietuvoje seserę Duobienę.

Vaičiulis, Juozas, gyvenęs Worces
ter, Mass.

Vaitkaus, Prano, įpėdiniai Philip 
Vaitkus ir kiti.

Valienė-Kalašinskaitė, Veronika, ki
lusi iš Sunteklių vnk., Kuršėnų v., 
Šiaulių apskr., gyvenusi Brighton, 
Mass.

Vienažindis, Kazys, kilęs iš Ukmer- 
gės apskr.

Virganavičius, Pranas, kilęs iš Da- 
ronės, k., Onuškio v., Trakų apskr., 
gyvenęs San Francisco Cal.

Zakaras, Petras, gyvenęs Baltimore, 
Md.

Zdanavičius, Mikas, sūnus Jurgio.
žalienė-žilvytytė, Julė, gyvenusi 

Chicagoje.
žukaičiai, sūnūs Jono ir Antano, ki

lę iš Ariogalos ir gyvenęs Dayton, 
Ohio.

Žukauskas, Jurgis, kilęs iš Jonučių 
km., Garliavos v.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street.
New York 24, N. Y.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

■ £. t.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043 j

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas) Į

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
—I
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Tel. NEwtown 9 - 4464

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT Į

54 - 41 — 72nd Street, ________________ Maspeth, N. Y. |
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VASARIO 16 d. MINĖJIMAS NEW YORKE

KALBĖS KONGRESO ATSTOVAS FLOOD

1946 metų vasario 16 d. sueina lygiai 28 metai, kai Vil
niuje buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Vasario 
16 lietuviui yra tokios pat reikšmės šventė, kaip Liepos 
Ketvirtoji amerikiečiui, šią tautinę šventę kasmet švęs
davo lietuviai, kur tik jie gyvendavo didesniais būriaįs. 
Ši šventė negali būti nešvenčiamą ir šiandie, nežiūrint to, 
kad Lietuva šiuo metu tebėra pavergta.

New Yorko Lietuvių Taryba, kurią sudaro beveik visos 
New Yorko lietuvių amerikiečių patriotinės draugijos, ruo
šia Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimą 1946 m. 
vasario 17 d. didelėje, patogioje, gražioje salėje — Webster 
Hall, 119 East 11th St., New Yorke. Ruošiama puiki meniš
ka muzikos ir dainų programa. Pakviesti įžymūs ir svarbūs 
svečiai kalbėtojai. Rūpinamasi, kad Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 28 metų sukakties minėjimas praeitų 
didžiausiu pasisekimu.

Jau galime pranešti, kad sutiko minėjime svarbią kal
bą pasakyti Amerikos Kongreso atstovas Flood. Kitus kal
bėtojus paskelbsime vėliau.

Taip pat yra žinoma, kad minėjime dainuos operos so
listė Barbara Darlys. Bus ir daugiau dainininkų ir kitokios 
programos. Apie tai kitu kartu bus parašyta.

Lietuvai esant vergijoje, visi Amerikos lietuviai, gy
veną laisvės šalyje, turi kuo gausiausiai pasirodyti Lietu
vos Nepriklausomybės sukakties minėjime ir tarti galingą 
žodį, kad jų tėvų šaliai būtų grąžinta laisvė.

„AMERIKOS” LEIDĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Lithuanian Universal Bu
reau, Inc. metinis susirinki
mas šaukiamas vasario 7 d., 
ketvirtadienį, 8 vai. vak., sa
vo įstaigos patalpose, 222 So. 
Ninth St., Brooklyn, N. Y.

Visi šėrininkai prašomi da
lyvauti patys ar įgalioti ki
tus. Biuro Sekretorius

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
METINĖ ŠVENTĖ

UŽSISAKO „STORY OF 
LITHUANIA

Pereitam „Amerikos” nu
mery buvo pranešta, kad kun. 
Thomas Chase „Story of Li
thuania” išleisti aukų jau su
dėta per 400 dolerių.

Dabar šiam reikalui kun. 
J. C. Jutkevičius, iš Worces
ter, Mass, atsiuntė 30 dolerių.

Knygą taip pat užsisakė 
kun. C. J. Jusaitis iš Chica- 
gos, atsiųsdamas 3 dolerius. 
—Visi, kurie dar nesate už
sisakę „Story of Lithuania”, 
tai padarykite, nes norint 
kia nemažos sumos pinigų 
spaustuvei apmokėti.

Sekmadienį, sausio 13 d. 
yra šv. Vardo draugijos me
tinė šventė.

Tą dieną visi Šv. Vardo 
draugijos nariai eis bendrai 
prie Šv. Komunijos ir po mi
šių atnaujins pažadus.

Šv. Vardo draugija Brook- 
lyno vyskupijoje yra didelė 
jėga. Kai kurios parapijos tu
ri virš 1,000 narių, turi savo 
benus, chorus ir sporto sky
rius.

Labai svarbu, kad mūsų 
sugrįžę iš kariuomenės jau
nuoliai prisirašytų prie šios 
draugijos stotų kovon prieš 
pasaulį už Jėzaus Kristaus 
Vardą.

ŠALPOS FONDO 75 SKYR. 
SUSIRINKIMAS

DIDELIS DRABUŽIŲ 
VAJUS AMERIKOJE

Šiuo laiku per visas Jung
tines Valstybes eina didžiu
lis drabužių ir kenuoto mais
to vajus, kuriam vadovauja 
garsusis laivų ir automobilių 
statytojas Kaiser.

Į šį vajų yra įtraukta tūks
tančiai draugijų nuo Atlan
to ligi Pacifiko.

Surinkti drabužiai ir mais
tas skiriami Europos ir Azi
jos nuo karo nukentėjusiems 
žmonėms sušelpti.

Jau yra gauta nemaža au
kų ne tik daiktais, bet ir pi
nigais.

Šis vajus smarkiai išjudin
tas ir New Yorke. Tarp kita 
ko, majoras O’Dwyer pado
vanojo savo generolišką uni
formą, kurią dėvėjo kariuo
menėje.

Sekmadienį, sausio 13 d., 
4:30 vai. popiet šaukiamas 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo 75 skyriaus 
svarbus susirinkimas, kuris 
įvyks Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, Brooklyne.

Labai svarbu, kad kiekvie
nas narys ne tik pats daly
vautų, bet atsivestų savo 
draugus ir gimines prirašyti 
prie šios organizacijos.

Visi žinome, kad šiuo me
tu eina drapanų ir maisto 
rinkimo vajus. Tai labai svar
bu, kad mūsų skyrius nepa
siliktų užpakaly kitų skyrių, 
kurie dirba kiek galėdami, 
kad tik vajus pasisektų.

Taigi yra kviečiami visi 
Angelų Karalienės parapijos 
lietuviai ateiti šin susirinki- 
man ir prisidėti prie taip 
svarbaus — Lietuvos ir jos 
vaikų, po visą pasaulį išsi
sklaidžiusių, — šelpimo dar
bo. Valdyba

Kalta sąžinė žmogų paver
čia bailiu. Pilpajus

Sausio-January u

Šventadieniais stm^galkaDHOSe

ne-

Negalima būtų pasakyti.
New York, J kariuomenės buvo ma-

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

ti aukoja pinigais. $5.00 au
kojo Šlikienė. Keletas auko
jo po $10.00, bet kiti net 
nori skelbti pavardžių.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

ANTRAS METINIS RADIJO KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA

J. J. Stuko Lietu vi u Radijo “Rūtos” Klubas ir Choras
Sekmad., Sausio (January) 20 d., 1946 m.

ŠVENTO JURGIO SALEJE
180-2 New York Ave. Newark 5, N. J.

Programa prasidės punktualiai 4 vai. po pietų — Šokiai 7:30 vai. vakare 
ŠOKIAMS GROS SVETIKO IR EHNSTROMO ORCHESTRAS

PROGRAMOJE DALYVAUJA:
Stuko Radijo Merginų Choras, Ved. J. ir L. Simeliavičius; Nauja Stuko Radijo Tau

tinių Šokėjų Grupė, Ved. L. Stilsonaitės - Antanavičienės; Pasižymėjęs Dainininkas — 
Tenoras — Alekas Vasiliauskas; Įžymi Dainininkė — Kontraltas — Lionė Juodytė su 
Gitarų; Artistės - Dainininkės - E. Rokas ir V. Pranokus su Nauju Harmonijos Ansamb
liu; Kalbėtojas V. Vaitkus iš Phila. Pa., neseniai atvykęs iš Lietuvos; Veteranų Grupės 
su Vėliavų Ceremonijomis.

BILIETAS 75c. — Įskaitant 15c. Taksų — VISO 90c.

Apreiškimo 
Parapija

Iš veteranų veiklos
Sausio 7 d. Apreiškimo mo

kyklos salėje įvyko veteranų 
susirinkimas.

Buvo atsilankę apie 45 ve
teranai, iš mūsų parapijos 
tarnavę kariuomenėje.

Susirinkime nedalyvavo 
tie, kurie dirba vakarais, — 
iš viso apie 25.

Galutinai priimta konsti
tucija ir parinktas susibūri
mui pavadinimas, kuris yra 
United Veterans Association, 
arba Veteranų Draugija.

Valdybos rinkimai įvyks 
kitame susirinkime, kuris 
šaukiamas po dviejų savai
čių, sausio 21 d., pirmadienį, 
toje pat vietoje.

Pirmą viešą pasirodymą 
nutarta padaryti, surengiant 
šokių vakarą, kuris įvyks ko
vo 2 d., šeštadienį, parapijos 
mokyklos auditorijoje.

Tam tikslui išrinkta 10 ve
teranų komisija.

Susirinkimo buvo nuotai
ka graži ir pasiryžimas stip
riai susiorganizuot.

Šiame veteranų susirinki
me dalyvavo ir klebonas kun. 
N. Pakalnis.

kienei R. Nedzinskienei, O. 
Černiauskienei, V. Valantie- 
jienei, Seilienei, O. Petrulie
nei, O. Bagočiūnienei, Tar- 
nauskienei, Čeponienei, Uni- 
kauskienei, Navickienei, Ka- 
sokienei ir Vaščilienei.

Kol ji gyva bus, visados 
atmins savo geradarius.

Seniausia „Amerikos” 
skaitytoja, Elzbieta Minotie- 
nė, atnaujino- savo prenume
ratą. Ji yra sulaukus 93 me
tų ir skaito „Ameriką” nuo 
jo pirmo numerio.

Užklausus šių žodžių rašy
tojai, ar dar mato skaityti, 
ji atsakė: „Jei namatau, tai 
nors pačiupinėju, bet noriu 
palaikyti katalikišką spau
dą.” O. P.

Angelų Karalienės 
Parapija

Dr. John Waluk

T.L keletą
’“S S vardas 1®* g

Sjo auk®* 
Penktadieniais ’ J §iaI1(iien J®
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PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pas^Jyse Ū* neiŠūarpĮlOjani 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, 5 'kai pačioje Amerikoje.
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREffj/. . pppĮggtai kalt05 ’

Juozas Cinkus
495 Grand Street, BrooklyąjttaiyraneįtikėtiniirsūFT

.uomenės supratimu
• • grinami dalykai. Įsivau- 

į „Amerikai” lannįjr. k„ yy kraštai pama- 
atnaujino savo pretJ°* sU protes-; 
net iki 1949 met,. Rusijos,

S. ir 0. Fotui ^„Kinijoskareiviii- 
hetuwu radijo J —

Sigai ačiū! Wj
Kalėdojimas

Pagal lietuvišką paprotį 
prasidėjo kalėdojimas. Para
pijiečius lanko šias dvi sa
vaites pats klebonas.

Žmonės labai nuoširdūs ir
gražiai priima ir pavaišina. 
Kasdien parengia ir vakarie
nę. Jaunos poros, kartais 
nors su svetimtaučiais su
maišytos, laikosi šio gražaus 
įpročio.

Maspetlio Žinios

kare, Transfiguration salėje, 
Hooper ir Marcy Ave. kam
pas.

Raginami atsilankyti visi 
lietuviai, ypač tie, kurių šei
mos turi nors vieną iš lai
mingai sugrįžusių iš karo 
tarnybos.

Šv. Jurgio Parapija

Mirimai
Paskutiniu laiku padaugė

jo mirusiųjų skaičius.
Trumpai sirgus pasimirė 

Teklė Bulovienė, apie kurią 
jau buvo rašyta.

Sausio 3 d. palaidotas An
tanas Pakinkis, ilgai ir sun
kiai sirgęs. Paliko nuliūdime 
žmoną, dvi dukteris, tris sū
nus.

Šį ketvirtadienį palaidotas 
a. a. Krūvelis, jau pagyvenęs 
žmogus ir ilgai sirgęs.

Ligonių skaičius irgi dau
gėja.

SUSIVIENIJIMO 135 KP.
SUSIRINKIMAS

A. L. R. K. 135 kuopos su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį, sausio 13 d., Apreiški
mo par. salėje, tuojau po su
mos.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Kp. Valdyba

NUOŠIRDŪS SKAITYTOJAI

Prieš pat Naujus Metus 
,,Amerikos” skaitytojai Sta
sys ir Ona Pociai, 245 Smith 
St., Newark, N. J., linkėdami

REIKALINGAS
Geras ir pastovus vargo

nininkas, kuris žino savo 
amatą. Vieta yra gera.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis
207 Adams St.,

Newark 5, N. J.

PRANEŠIMAS

- - - - - - - - d paleista,
L. Vyčių 12-ta kuojtpNuo karo Europoje pabai- 

kiai ruošiasi prie armija iš 8,300,000 yra, 
Dance”, kuris įvyks įleidusi 5 milijonus. Laiyy- • 
nį, sausio
tų par. salėje. ,542,UUU. nuo w pat i<uau

Šios kuopos parengarmijon paimta 800,000 ir 
sada būna smagūs, p^įvynan 123,000. 
ir įvairių linksmybąfįiandien armija turi 4,100,■ 
šį kartą visi būtinai 00 ir laivynas 2,635,000.

io 26 d, Aušras iš 4,054,000 yra paleidęs nil[K 
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metą ištarnavo 
je, bus paleisti 

•30 dienos.
/ kiti politikieriai tūpčioja Ugi liepos 

vienas, kuris 
leistas iš kai

seni: . . . ariuomenėj kalti kai kurie
Visi turėsite Pro?^Snatoriai ir Kongreso atstu- 

pasilinksminti. d Mat šiemet yra rinkimai,

pie balsuotojus daugiau, 
Tikra daiktų tvarku apje šalies ger0.

k a su gamtos tvarka, i jje maD0 
šv. Tomas .^u ^" kariū0.
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le punktų ska.

savo notarinės pa-^ntas « 

mas tarnybos 
jų metų Mini 
menė turės a] 
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admirolas 1 
kad jūreivia 
mi greičiau 
ir kad rugsė 
pasieks nm 
niam laikota 
turės pusę n

Eisenhowe

ės iškrapštydami.
tarpu kitos šalyg ne-PARDUOD

Geri, pigūs, patogūs igos silpninti, bet ją dar 
Gerose vietose. Pa 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas^8 metais beveik pusė Ru- 
prašo. Apdraudžiu (insirįi08 biudžeto paskirta ka- 
žmones. iuomenės ir ginklavimosi

Kreipkitės: tikslams* * *

Joseph Vastin
Real Estate Insuni’pe®a)ticj^eview'” iš ™ 

496 Grand St, Brookl^^^

Tel. EVergreen Mf nv , . . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b ^/^P straipsnių randam J.

apie lietuvių tautos 
sTagg 2-1454 )ūdą,>f. Strausbergo apie 

@ F. GRAŽYS Ir E. Laido apie 
kontraktoriai piĮ kultūrą, apie pabėgėlių 

h Atlieka mūriniu namu

rma: to siekia Kinija, 
rancūzija, Rusija. Pav.,

viso bus paŠį sekmadienį, sausio 13 d., 
9 vai. mišių metu šv. Vardo 
draugijos vyrai ir jaunuoliai 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos.

Tuojau po mišių parapijos 
salėje bus svarbus susirinki
mas, į kurį yra kviečiami vi
si nariai ir nenariai, parapi
jos vyrai, ateiti ir pasiklausy
ti pranešimų.

Sekmadienį, tuojau po 9 
vai. mišių, bažnyčioje bus 
atnaujinti Šv. Vardo draugi
jos vyrų pažadai, nes tada 
yra tos draugijos metinė 
šventė. Svarbu, kad visi na
riai dalyvautų bendroje Ko
munijoje 9 vai. ryte.

Serga
Gubislienei padaryta skau

di operacija, — nupiauta jau 
antra koja. Prieš dvejus me
tus jai buvo nupiauta viena 
koja aukščiau kelio.

Dženkaitienei irgi padary
ta antra operacija. Jai dar 
prisidėjo ir padaugėjo skaus
mas, nes pereitais metais ka
re žuvo jos sūnus.

Taip pat serga, kaip ją vi
si vadina, „Brooklyn© Ma
mytė” M. Žarskienė. Ją pa
žįsta visa apylinkė. Ją žino, 
kaipo „močiutę su skarele”. 
Ji savo gyvenime, tur būt, 
neturėjo ant savo galvos 
skrybėlės. Ji skarele klėsti 
ir šioje šalyje. Ji yra p. Vi- 
zienės mamytė. Nors jau įpu
sėjus devintai dešimčiai me
tų, bet dar adventuos ją teko 
matyt bažnyčioje.

irKurie ruošiate parengimus 
norite gauti krutamųjų paveiks
lų, religinių ar kitokių, kaip tai:

“Liurdo Stebuklai”, “Erškėčių 
Karūna”, “Thundra”, komedijas 
ir “cartoons”, rašykite:

JOS. NAVIKAS
421 W. 113 St., New York, N. Y. 
Tel. CAthedral 8-7000, Ext. 581

i
n 
&

adėtį, taikos problemas.
lyginimą, plasteriavinų, i*
vių cementavimąirktdKj . T? H^ūgUS ]d0- 
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■^stebėtis, kad lietu- 
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Jackson Heights, N-ng X?..0®0 ^tū-'

IRANAS
Londonas, 

sadorius Lor 
mas Jungtini 
džiuose, paliel 
džano provincMUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
309-11 Fifth

New York 16,

Advokatas sniurtą, nepaii 
tigumo ir m

* i
Rožančiaus draugijos susi

rinkime sausio 6 d. nutarta 
ruošti metinį Užgavėnių ba
lių vasario 17 d. Susirinkime 
atsilankęs kun. P. Lekešis 
pranešė, kad gegužės 27 d. 
mūsų klebonas kun. Jonas 
Balkūnas minės savo kuni
gystės 20 metų sukaktį.

Parapija, pritariant visoms 
draugijoms, suruoš iškilmes 
tinkamai pagerbti klebonui.

Ave.

praneša, I

.Na

n

čia Galima Gauti 
“Black Horse” Ale į *. Maskvos 

žmonės.Patogi Vieta 
Su moterims

DIDELIS P

Maskvos konfei 
žadėta?

Anaiptol

Aukos
Ištremtiems lietuviams au

kos plaukia. Keletas asmenų 
pridavė kenuoto maisto; ki-

iją nun 
i’l knist 

Į1 būtų suso vi

■kson Heights, Kgal pas 
NEwtom 9 • Ml M rtihaj „va^-v 

^veiklai , ^de demol

ihSS^ir moksli.

LIETUVIŠKA

!or____
VISOKIŲ GfiRDrt

411 Grand StreMZįjt^"*<4 "I

FOTOGRAF^^^^
1

"MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tek MArket 2-5360

Lietuviui Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS V. UBARAVIČIUS
495 Grand St. ^D. JEZAVITAS Pranešimų Dir.

Padėka
Morta Zamblauskienė, pa

rapijos, draugijų ir „Ameri
kos” darbuotoja, sunkiai sir
gusi per tris mėnesius, jau
čiasi kiek geriau.

Ji šiuomi reiškia savo nuo
širdžią padėką visiems, kurie 
ją lankė jos sunkoje ligoje, 
teikė suraminimo žodį ir ap
dovanojo.

Pirmiausia dėkoja kun. P. 
Lekešiui, draugijų pirminin
kėms, — Alt. dr. V. Vyš
niauskienei, tretininkų O. 
Laukaitienei, Moterų Są-gos 
A. Kivitienei, šv. Onos so- 
dalietėms J. Bridy, O. Ostei-

Šį sekmadienį, 4:30 vai. po
piet, mūsų parapijos salėje 
šaukiamas Bendro Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo 75 
skyriaus susirinkimas.

Svarbu mūsų Šv. Vardo 
draugijos nariams dalyvauti, 
nes draugija yra šio Fondo 
narys. Susirinkime bus pra
nešta apie rūbų rinkimo vei
kimą ir pasekmes.

Kurie dar nesate tos drau
gijos nariai, prašome ateiti 
ir prisirašyti. Metnis nario 
mokestis tik vienas doleris.

Nemanau, kad kas pasigai
lėtų Lietuvos gelbėjimui vie
no dolerio.

Mūsų parapijiečiai laukia 
ir rengiasi prie sausio 19 die
nos baliaus, kuriame bus pa
gerbiami mūsų parapijos iš 
karo sugrįžę jaunuoliai.

Balius bus šeštadienio va-

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.

HAvemeyer
RALPH KRUC

65 - 23 GRAND A 
Maspeth, N. Y.
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