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Prieš keletą mėnesių Ame- 
kos vardas pasaulio akyse 
;ovėjo aukščiausioje viršū
ne. Šiandien patys atsa- 
ingi amerikiečiai pripažįsta, 
ad tas vardas yra kritęs, 
į Kas pakenkė?
Į Daugiausia du dalykai: 
areivių neramumai, jų pro- 
ssto susirinkimai įvairiose 
llYse ir neišnarpliojami 

lami Feikai Pačioje Amerikoje.
^inkn« Mitingai, protestai, kalbos
* us rieš savo viršininkus, — vi-

1 tai yra neįtikėtini ir su ka- 
ariuomenės supratimu ne- 
iderinami dalykai. Įsivaiz- 

_ uokit, ką kiti kraštai pama- 
r jeigu imtų su rotes-1 

lis vaikščioti Rusijos, Pran- 
izijos ar Kinijos kareiviai...
Koki bus kiti tų protestų 

izultatai, dar neaišku. Bet 
merikos vardui jie labai pa- 
enkė.

PALOCIUS
S ROSIES 
Arbata, Hot Chocolate 
ENfi. r ■ 
iriausios Smetonos, ALUS~J

Amerikai” laiminu 
tnaujino savo p- 
et iki 1949 metų.
S. ir O. Pociai yr<!? 

etuvių radijo pro? ' 
edėjai, nuoširdūs liet 
ėmėjai.
Širdingai ačiū!

New York, N. Negalima būtų pasakyti, 
ad iš kariuomenės buvo ma
li paleista.
Nuo karo Europoje pabai-L. Vyčių 12-ta kuopi

iai ruošiasi prie „Si os armija iš 8,3*00,000 yra 
»ance”, kuris įvyks še įleidusi 5 milijonus. Laivy- 
į, sausio 26 d., Aušrį as iš 4,054,000 yra paleidęs 
į par. salėje.
Šios kuopos parengt rmijon paimta 800,000 ir 

ida būna smagūs, pi!
1 įvairių linksmybių.
kartą visi būtinai i )0 ir laivynas 2,635,000.

is dalyvauti — ir p
mi.
Visi turėsite progos
įsilinksminti.

542,000. Nuo to pat laiko

jvynan 123,000.
Šiandien armija turi 4,100,-

Tikra daiktų tvarka 
i su gamtos tvarka

Iš dalies dėl tų neramumų 
ariuomenėj kalti kai kurie 
matoriai ir Kongreso atsto- 
ai. Mat, šiemet yra rinkimai, 
• kiti politikieriai tūpčioja 
Die balsuotojus daugiau, 
igu apie visos šalies gero- 

Jie mano balsų gausią,
Šv. Tomas Afc augiau “vaikų” iš kariuo- 

.. — enės iškrapštydami.
PARDUODA} Tu0 tarpu kitos šalys ne- 
i/uiuuvimj £uba savo miiitarinės pa- 

igos silpninti, bet ją dar 
to siekia Kinija, 

rancūzija, Rusija. Pav., 
ais metais beveik pusė Ru-

Geri, pigūs, patogūs 
trose vietose. Patam tiprina 
singas.
Apdraudžia viską, kas,. , . , v . , . . ,KO. Apdraudau (ta|° 

tones.
Kreipkitės:

Joseph Vastui
Real Estate Insure

5 Grand St., Brooklyn
TeL EVergreen 7-11

įuomenes ir ginklavimosi 
žikalams.

★ 0 ★

Švedijoj išėjo žurnalas 
The Baltic Review,” iš viso 
8 pusi. Leidžia lietuviai, lat- 
iai ir estai.
Tarp straipsnių randam J.

ūdą, prof. Strausbergo apie 
ttvių tautą, E. Laido apie 
stų kultūrą, apie pabėgėlių 
adėtį, taikos problemas.
Žurnalas parengtas įdo-

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir Sffi 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu |1K 
lyginimą, plasterlavimą 
viu cementavimą ir kt ds yaį įr rūpestingai. Jį ypač

293 MAUJEE ST,
BROOKLYN 6, N. I

irėtų užsisakyti Amerikos 
etuviai, nes ligšiol mes čia

ŽIEMOS VAIZDAS LIETUVOJE

AMERIKOS KAREIVIAI BUS GREIČIAU
PALEISTI IŠ KARO TARNYBOS

Washingtonas. — Gen. Ei
senhower Kongresui pasakė, 
kad visi kareiviai, kurie turi 
45 punktų ir dvejus su puse 
metų ištarnavo kariuomenė
je, bus paleisti ligi balandžio 
30 dienos.

Ligi liepos 1 dienos kiek
vienas, kuris gali būti pa
leistas iš karinės tarnybos, 
bus jau grįžęs namo.

Amerikos štabo viršinin
kas pranešė, kad birželio ga
le punktų skaičius bus suma
žintas ligi 40 ir reikalauja
mas tarnybos laikas ligi dve
jų metų. Minėtu laiku kariuo
menė turės apie 1,500,000 vy
rų.

Laivyno štabo viršininkas 
admirolas Nimitz pabrėžė, 
kad jūreiviai yra paleidžia
mi greičiau negu numatyta 
ir kad rugsėjo 1 d. laivynas 
pasieks nustatytą pokari
niam laikotarpiui skaičių — 
turės pusę milijono jūreivių.

Eisenhower, nurodė, kad 
pagal pertvarkytą planą iš 
viso bus paleista 2,200,000

kareivių, kurių 500,000 dabar 
yra Pacifike, 400,000 Euro
poje, 400,000 kitose vietose 
ar jau pakeliui namo ir 900,- 
000 pačiose Jungtinėse Val
stybėse.

Eisenhower įspėjo, kad nu
žymėtos programos pasise
kimas priklausys nuo to, 
kaip selektyvinė tarnyba pa
jėgs parūpinti naujų karei
vių.

Tačiau įtakingų Kongreso 
narių tarpe vyrauja ūpas se- 
lektyvinę tarnybą nuo gegu
žės mėn. panaikinti.

Tuo tarpu republikonas 
John Foster Dulles, užsienių 
reikalų politikos žinovas, ra
šydamas šios savaitės ‘Look’ 
laikrašty, sako, kad ameri
kiečiai per greit demobilizuo- 
jasi, ir tai gali pakenkti tai
kos išlaikymui.

SUMAŽINS MOKESČIUS

Washingtone planuojama 
1947 metams numažinti val
džios mokesčius per pusę.

IRANAS KELIA AZERBAIDŽANO BYLA

Clement A. Vo
(VOKETAITIS)

Advokatas

41-40 — 74thStr(
lackson Heights, N

NEwtown 9 - 5972

o, rimto žurnalo anglų kal- 
a, kur būtų keliami lietuviš- 
ieji reikalai.
Reikia stebėtis, kad lietu- 

iai tremtiniai pralenkia 
jnerikos lietuvius savo dar
ais lietuviškos organizaci- 
js, spaudos, meno ir kultu
os srityse, nors amerikiečiai 
iri daug palankesnes sąly- 
as tokiai veiklai.

Londonas. — Irano amba
sadorius Londone, kalbėda
mas Jungtinių Tautų posė
džiuose, palietė opų Azerbai
džano provincijos klausimą.

LIETUVIŠKA

ALUDĖ

Valstybių vyrai ir moksli- 
inkai išsigandę žiūri į ato- 
linę bombą, nes jie neišran- 
a jokio ginklo prieš ją.
Padėtis atrodo beviltiška, 

es gali baigtis žmonijos žu- 
ynėmis.
Tačiau yra išeitis, ir ją

Čia Galima Gauti Kan^
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjk iksliai nusakė kardinolas
Su MOTERIMS

didelis pasirinkimelas.at°minę bombą: Moks-
VLSOKIŲ GĖRIMŲ

pellmanas, minty turėda-

is išrado pabaisą, nuo ku- 
ios mokslo vyrai sakosi ne-

JUOZAS ZEIDA iną apsaugos. Bet jie pa- 
411 Grand Stre firš.ta- M,es tebeturim Dievą,

Brooklyn, N. Y> • vien tik per Jį galim pa
lėkti tvarką ir taiką.”
Ir tikrai—jei pasaulio ša- 

rs ir žmonės laikysis žvėriš- 
ų papročių, jie žvėriškai ir 
aigs. Jiems reikia tvirtų, 

FOTOGRAFĄ! v ^inų tiesų’ kad galėtų iš‘ KL1.

HAvemeyer 8-0259

; - 23 GRAND A VENĮ 
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Bet tuo tarpu vis dar ma- 
3j garbinti jėgos žvėrį ir

smurtą, nepaisant jokių tei
singumo ir moralės pagrin
dų.

Jūs gal pasiteirausit, ar 
Balkanų valstybėse patekėjo 
žvaigždė demokratijai, kaip 
Maskvos konferencijoj buvo 

i žadėta ?
Anaiptol.
Korespondentai iš Buka

rešto praneša, kad Rumuni
joj tegauti paviršutiniški re
zultatai. Ten kaip valdė, taip 
valdo Maskvos pastatyti 
žmonės.

Tie patys korespondentai 
sako, kad Amerika ir Angli
ja Bulgariją nurašė nuo de
mokratinių kraštų ir leido, 
kad ji būtų susovietinta.

Sekmadienį “New York 
Times” skiltyse S. P. Brewes 
praneša iš Rumunijos: “Gau
namas įspūdis, kad amerikie
čiai ir anglai paskutinėmis 
savaitėmis daug nusileido ir 
kad Rumunija yra savietų į- 
takos zona, o Bulgarija ir 
Jugoslavija su mažesniu spy- 
riavimuosi suka į tą pat ke
lią.”

Tai tau ir demokratijų 
laimėjimai.

Tuo būdu Irano ir Sovietų 
Sąjungos ginčas dėl Azerbai
džano iškilo prieš daugelio 
valstybių atstovus.

Kalbėdamas savo vyriau
sybės vardu, ambasadorius 
neminėjo Rusijos, bet jis pa
brėžė, kad Iranas susiduria 
su labai neramia padėtimi. 
Jis nurodė, kad per Teherano 
konferenciją Amerika, Rusi
ja ir Anglija pažadėjo gerb
ti Irano teritorijos neliečia
mumą.

Telegramos iš Teherano 
rodo, kad Irano delegacija 
Londone gaus įsakymą Azer
baidžano bylą iškelti Jungti
nių Tautų Organizacijos po
sėdžiuose.

Keblumų turi ne vien Ira
nas.

Kai kurie laikraščiai spė
ja, kad Turkijos ir Rusijos 
santykiai bręsta į naują 
ginkluotą konfliktą. Jeigu 
jiems tikėti, pavasarį reikė
tų laukti karo tarp tų dviejų 
šalių.

Arkiv. J. Skvirecko 
Nauji Darbai

Arkivyskupas J. Skvirec
kas buvo pasižymėjęs šv. 
Rašto studijomis ir yra vi
są jį išvertęs. N. Testamento 
lietuviškasis leidimas yra už
sibaigęs ne tik Lietuvoje, bet 
ir Amerikoje. Taipgi yra iš
semtas šešių tomų šv. Rašto 
leidimas. Dabar arkiv. J. 
Skvireckas ruošia naują lei
dimą ir jau turi pirmąjį tomą 
visiškai spaudai paruoštą.

-----------L------ISPANAI PRIĖMĖ 
ŽYDŲ VAIKUS

Ispanijos valdžia priėmė 
laikyti apie 50,000 vaikų, žy
dų kilmės.

Apie Kun. Lipni u no 
Mirtį

Tik dabar teko patirti, kad 
kun. Alfonsas Lipniunas, il
gą laiką kankintas Stutthofo 
koncentracijos stovykloje, 
mirė 1945 m. kovo 31 d., Di
dįjį šeštadienį.

Išėjęs iš stovyklos, jis ap
sikrėtė šiltine, susirgo plau
čių uždegimu, ir jo koncen
tracijos stovykloje palaužta 
sveikata nebepajėgė tų dvie
jų sunkių ligų nugalėti. Kun. 
A. Lipniunas iš stovyklos iš
silaisvino tą pačią dieną, kai 
jam sukako 40 m. amžiaus.

Kun. A. Lipniunas Lietu
voj buvo labai žinomas, ypač 
tarp jaunimo. Jis yra prieš 
karą lankęsis ir Amerikoje.

STIPRINASI PRIE 
ŠVEDIJOS

Suomiai stato įsistiprini- 
mus prie Švedijos sienos.

Sakoma, kad tie įsistipri- 
nimai daromi rusų paliepi-

Nesutiko Dėtis
Amerikos rusų pravoslavų 

vyskupai atsisakė dėtis su 
Rusijos pravoslavais. Jie sa
ko, kad Rusijos arkivysku
pas Aleksiejus yra ne kas ki
tas, kaip tik komunistų reži
mo įrankis.

STREIKAI AMERIKOJ
Lietuviams Švedijoj 

Naujas Pavojus
Stockholmas. — Neseniai 

buvo pranešta, kad su sovie
tais vis tebevedamos derybos 
dėl 167 baltiečių likimo. Šve
dų valdžia visą reikalą krei
pia į atskirą kiekvieno inter
nuotojo bylos aiškinimą.

Gauta papildomų žinių, 
kad švedų administracijos 
organai pradėjo tirti, kokio
mis aplinkybėmis kiekvienas 
iš internuotųjų tapo vokiečių 
kariuomenės nariu. Tyrimas 
pradėtas nuo latvių ir, grei
čiausiai, kurį laiką užsitęs.

Tačiau, tyrimo išdavų ne
laukiant, internuotus baltie- 
čius jau dabar imtasi gaben
ti iš ligoninių prie pakrovi
mo uosto. Kaip žinome, į li
gonines jie buvo nugabenti 
bado streiko pasekmėje. Nau
jų pavojų akivaizdoje Ame
rikos Lietuvių Taryba ir vėl 
nutarė imtis akcijos.

Norety Gauti Gen.
Eisenhower

Londonas. — Jungt. Tautų 
organizacijos atstovai yra 
palankiai nusistatę, kad gen. 
Eisenhower būtų tos organi
zacijos generalinis sekreto
rius.

Pats Eisenhower, kuris 
yra Amerikos armijos štabo 
viršininkas, nėra linkęs pa
sitraukti iš dabartinių savo 
pareigų ir imtis kito darbo.

Naujas Rusų NKVD
Viršininkas

New Yorkas. — šią savai
tę streikuojančių amerikie
čių skaičius prašoko milijoną 
žmonių.

Ateinantį pirmadienį yra 
numatę streikan išeiti plieno 
darbininkai, iš viso apie 800,- 
000.

Prezidentas Trumanas ir 
Darbo sekretorius Schwellen- 
bachas tariasi su unijų ir 
pramonės vadais, kad būtų 
galima išvengti šio streiko. 
Nors trumpam laikui sustrei
kavus plieno fabrikuose, pas
kui užtruktų net dvi savai
tės, ligi būtų įkurtos didžio
sios fabrikų krosnys ir dar
bas vėl galėtų normaliai eiti.

Streiką paskelbė elektros 
darbininkai dirbtuvėse, pri
klausančiose General Elec
tric, Westinghouse ir General 
Motors. Čia liovėsi dirbę 200,- 
000 žmonių, šis streikas gali 
komplikuotis, nes Westing
house pranešė, kad atsisako 
nuo savo sutarties su CIO 
unija. Tuo atsisakymu palie
čiami 57,000 darbininkų.

Elektros streikai apima 
apie 80 procentų visos elek
tros pramonės.

Savaitės viduryje streikuo
ti išėjo mėsos darbininkai še
šiose didžiausiose įmonėse. 
Šis streikas yra labai opus, 
nes šalį gali tuojau palikti

be reikiamo maisto. New 
Yorko miestas maisto atsar
gos turi tik keturioms die
noms.

Darbo sekretorius išsiuntė 
telegramą, kad mėsos įmonių 
streikas būtų atidėtas.

Kai kurie reiškia vilties, 
kad šisai streikas gal pasi
seks tuoj atšaukti.

Užtai automobilių pramo
nėj vis dar nematyti galo 
streikams. Fordas gali ne
trukus susitarti su darbinin
kais dėl atlyginimo, bet Gen
eral Motors fabrikuose dar 
nematyti jokios vilties. Pre
zidentas Trumanas pareiškė, 
kad General Motors streikas 
jau būtų išspręstas, jei Kon
gresas būtų priėmęs jo siū
lytus įstatymus.

Paskutinėmis dienomis 
streikų fronte pasirodė ir 
vienas taikingas ženklas — 
po trumpo streiko telefonų 
darbininkai sutiko paskelbti 
mėnesio paliaubas, per ku
rias tikimasi susitarti dėl at
lyginimo. Bet New Yorke 
Western Union 7,000 tarnau
tojų tebestreikuoja be jokio 
taikos ženklo.

Jeigu pirmadienį plieno 
darbininkai išeitų streikuoti, 
tai iš viso streikuojančių 
Amerikoje būtų apie 1,800,- 
000.

KONGRESAS SUSIRŪPINO STREIKAIS

Ligšiolinis rusų žiaurio- 
i sios policijos NKVD viršinin
kas Beria pakeistas S. Krug- 
liovu.

Beria, kuris iš Stalino ga
vo maršalo titulą, yra poli
tinio biuro narys ir išstaty
tas kandidatu į vyriausiąją 
tarybą tame pačiame sąra
še, kaip Stalinas ir Moloto
vas.

Be Rusų Kalbos 
Nepriima

New Yorkas. — Iš Sovietų 
šaltinių žiniomis, net ir tu
rintieji brandos atestatus 
privalo laikyti įstojamuosius 
egzaminus į Lietuvos univer
sitetą.

Egzaminuojami dalykai 
priklauso nuo pasirinktos 
specialybės, bet rusų kalbos 
patenkinamas žinojimas pri
valomas visais atvejais.

Washingtonas. — Pralei
dę Kalėdų atostogas, pirma
dienį susirinko Kongreso at
stovai.

Jie rado belaukiant eilę 
svarbių klausimų, tarp ku
rių pirmoj vietoj stovi strei
kai.

Kongreso atstovai yra 
nuomonės, kad dabartinė pa
dėtis yra nepakenčiama ir 
kad turi būti priimtas įsta
tymas streikams tvarkyti.

Iš dabartinės nuotaikos 
Kongrese atrodo, kad yra pa
siryžta priimti įstatymą, ku
riuo darbininkų organizaci

jos būtų atsakingos už savo 
žygius.

Sen. Byrd pareiškė, kad 
unijos turėtų registruotis 
saugumo komisijoje ir pri
statyti davinius apie savo na
rius, mokesčius, įstojamąsias 
duokles, valdybų narius ir 
rinkimų tvarką. Juo nuomo
ne, unijos taip pat turėtų bū
ti atsakingos už nuostolius, 
padarytus laužant sutartis.

Unijos tokiems nuosta
tams yra griežtai priešingos.

Iš visa ko matyti, kad Kon
gresas ir vėl nesistengs tuoj 
pravesti prezidento siūlomo 
pilno darbo įstatymo.

SEKR. BYRNES KALBĖJO LONDONE
---------------------------------------------------------------- <s> 

mu.

ADMIROLAS H. KIMMEL LIUDIJA
Washingtonas. — Admiro

las Kimmel, kuris buvo Paci- 
fiko laivyno viršininkas per 
japonų ataką 1941 m., antra
dienį pasirodė prieš Kongre
so komisiją, tyrinėjančią 
Pearl Harbor katastrofos 
priežastis.

i Jis kaltino Laivyno depar- 
tamentą, kuris, esą, buvo su • 
laikęs svarbius faktus apie 
gresiantį puolimą. Jeigu jis 
bent penkiolika valandų iš 
anksto būtų gavęs pilną in
formaciją, tai jo laivynas ne
būtų buvęs užkluptas Pearl 
Harbor.

Admirolas Kimmel sakė, 
jog Laivyno departamentas 
prieš 1941 m. gruodžio 7 d.

turėjo žinių, kad japonai už
puls Amerikos laivus Hava
juose. Jeigu jisai tas žinias 
būtų gavęs, tai Amerikos lai
vai būtų buvę pasiruošę gin
tis.

Didelis Paradas
New Yorke

Praeitą šeštadienį 4 mili
jonai New Yorko gyventojų 
matė miesto didžiojoje 5th 
Avenue maršuojančius 82 di
vizijos karius.

Buvo tai nepaprastas pa
radas. Prisidėjo prie jų pa
gerbimo visi: oras, saulutė 
ir žmonės.

Churchillis Atvyko 
Amerikon

Į Jungtines Valstybes at
plaukė Winston Churchillis 
šešioms savaitėms atostogų, 
kurias daugiausia praleis 
Floridoje.

New Yorke jis spaudos at
stovams pasakė, kad Jungti
nės Valstybės ir Anglija tu
rėtų drauge ištirti Palesti
nos reikalus.

Churchillis pareiškė nuo
monę, kad atominės bombos 
paslaptis neturėtų būti at
skleista kitoms valstybėms, 
ligi bus surasta tarptautinė 
kontrolė tai bombai.

Jis pažymėjo dar nemanąs 
pasitraukti iš politinio gyve
nimo.

Būdamas Floridoj, ilsėda
masis jis mano piešti pa
veikslus.

ATIDARYS UNIVERSITE
TĄ TOKIJO MIESTE

Generolas MacArthur įsa
kė atiduoti visą iš jų atimtą 
turtą vokiečių kilmės kuni
gams jėzuitams Tokijo mies
te.

Jie tuojau atidarys katali
kų universitetą Tokijo ir 
dirbs Hirošimos vyskupijo
je, kur atominė bomba viską 
sunaikino.

Londonas. — Amer. Val
stybės sekretorius Byrnes 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos posėdyje pasakė kalbą.

Pirmoje vietoje, jisai pa
prašė, kad Jungtinių Tautų 
Organizacija sudarytų ko
misiją atominės energijos 
reikalams spręsti.

Toliau Byrnes pabrėžė, 
kad šioji organizacija turėtų 
tuoj sudaryti reikalingas są
lygas saugumo tarybai su
stabdyti karus ir žiūrėti tai
kos pasaulyje.

Valstybės sekretorius nu
rodė, kad iš pradžių nereikia 
per daug laukti iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos.

Jungtinių Tautų posė
džiuose iš viso dalyvauja 51 
valstybė. Posėdžių pirminin
ku buvo išrinktas belgas 
Spaakas.

Jau buvo sudaryta keletas 
svarbesnių komisijų ir iš
rinkti nenuolatiniai nariai į 
saugumo tarybą.

Nuolatiniai nariai yra A- 
merika, Anglija, Rusija, 
Prancūzija ir Kinija. Nenuo
latiniais nariais buvo išrink
ta Brazilija, Egiptas, Meksi
ka, Lenkija, Olandija ir Aus
tralija.

Amerikos delegacijos narė 
ponia Roosevelt iš Londono
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklu.

APIE STREIKUS
Dėl streikų šiandien galvą suka prezidentas, sekreto

riai, Kongreso nariai, darbdaviai ir darbininkai.
Galimas daiktas, kad ir jūs patys jau streikuojate ir 

nešiojate plakatus aplink dirbtuves ir po gatves, garsin
dami savo reikalavimus.

Kaip žiūrėti į streikus? »
Pirmiausia pažymėtina, kad streikai yra susiję su de

mokratine šalies tvarka ir laisve. Rusijoje ar Hitlerio Vo
kietijoje darbininkai nežinojo streikų, nors ir kažin kaip 
spaudžiami.

Antroj vietoj pastebėtina, kad demokratinėse šalyse 
streikai yra priemonė darbininkams apginti savo teises ir 
išreikalauti geresnį atlyginimą, jiems teisėtai priklausantį.

Amerika yra kapitalizmo šalis. Kartais paskiri žmo
nės ar mažos jų grupės į savo rankas sutraukia milžiniškus 
turtus ir savo žinioje turi tūkstančius darbininkų. Būtų 
keista, jei darbininkai, sukraudami įmonių savininkams 
didelius turtus, patys nebūtų pakankamai aprūpinti.

Jeigu stambiosios kompanijos nebūtų linkusios nusi
leisti teisingiems darbininko reikalavimams, tai tuo atve
ju tektų iš viso pagalvoti, ar yra būtina didžiulį kapitalą 
visados laikyti privačiose vieno ar kelių asmenų rankose. 
Kartais tam tikrų dalykų suvalstybinimas pasidaro neiš
vengiamas arba, bent nepeiktinas. Daugelyje šalių valsty
bė kontroliuoja geležinkelius, kasyklas, elektros stotis, te
legrafo susisiekimą, ir dažnai toki kraštai yra taip pat pui
kus demokratijos pavyzdys.

Panašia prasme kalba ir popiežius Pijus XI. Jis yra 
pasakęs: “Teisingai nurodoma, kad kai kurios nuosavybės 
formos turi būti palaikytos valstybei, nes jose yra per daug 
didelių dominavimo progų, kad būtų galima palikti priva
tiems asmenims be pažeidimo visai bendruomenei.’’

Jei kompanijos nesusišneka su darbininku, tai gali pa
sitaikyti, kad valstybės pareiga bus įsikišti į nenormalią 
padėtį ir ją griežtai pertvarkyti.

Iš dabartinių streikų matyti, kad kai kurios didžiosios 
kompanijos yra susibaudusios nenusileisti darbininkams ir 
net neklausyti valdžios tarpininkavimo. Toks jų nusista- 
^jcnąas, aišku, yra savanaudiškas ir be pagrindo, nes kai ku- 
rios"kompanijos yra susidėjusios milžiniškus kapitalus ir 
turi iš ko mokėti darbininkams geresnį atlyginimą. Tokiose 
sąlygose streikai greitai gali išvirsti į darbo ir kapitalo ko
vą, bent kai kuriose įmonėse, ir vienur kitur jau šią kovą 
galime pastebėti visu aštrumu, kaip tai yra automobilių 
pramonės dalyse.

Streikai kai kada turi ir negeistinų pusių. Esti atsiti
kimų, kada jie išsigimsta į darbininkų kovą prieš kitus dar
bininkus, kaip yra buvę rudenį per uostų darbininkų streiką 
New Yorke.

Taip pat negalima nuslėpti, kad tarpais streikais ban
do pasinaudoti nedemokratiniai žmonės savo įtakai stiprin
ti.

Galop tektų pastebėti, kad kai kurios unijos savaip mė
gina išnaudoti darbdavius. Pav., muzikų unija dažnai or
kestre pastato du griežėju vietoj vieno. Vienas groja, an
tras pastovi, ir atlyginimą abu gauna. Panašios praktikos 
esti ir geležinkeliečių tarpe.

Kalbant apie geležinkeliečius, būtų galima nurodyti, 
kad jų unijoj, kaip ir kai kuriose kitose, nėra lygybės: pav., 
tų unijų negrai neįsileidžiami į aukštesnius darbus, nors ir 
kaip jie būtų gabūs.

Bet tie reiškiniai nenustelbia viso to, kas teisingai pri
klauso tiems, kurie žemių gelmėse kasa anglis, stovi prie 
ištirpdytos geležies liejyklose, ■ tiesia kelius ir geležin
kelius, stato namus, dirba mašinas ar gręžia tunelius.

Jų rankų darbas padarė šią šalį didelę ir galingą. Jiems 
ir priklauso nupelnytas atlyginimas už jų triūsą.

Artėjo Kalėdų šventės. 
Mums, lietuviams, nepažįsta
mas staiga atsiradęs šiltas 
kalnų vėjas papūtė stiprokai 
nuo išdidžių Alpių ir sunai
kino iškritusį sniegą. Kalė
dos be sniego būtų labai re
tas įvykis Lietuvoje, bet čia 
pavasariškas gamtos vaiz
das, mums buvo lygiai taip 
pat netikėtas, kaip ir pats 
faktas, kad Kalėdas turime 
švęst, vis dar svečioj šaly 
jau antrą kartą, nors jau 
karas baigėsi . . .

Kalėdinis dangus ir lietus 
pilnai atitiko mūsų nuotaiką. 
Verkė dangus kartu su mu
mis, benamiais vaikais. Pra
virko debesys, pravirko ir 
mūsų širdys. Verkėme gilia
me skausme ir tėvynės ilge
syje. Verkėme su visais lie
tuviais, esančiais ištrėmime, 
verkėme ir su tais, kurie jau 
šiandien ašarų pristigo, tė
vynėje belaukdami išlaisvini
mo, išvadavimo.

Kietas ir negailestingas li
kimas vieniems ir kitiems. 
Kantrus ir nepalaužiamas 
lietuvis. Jis moka kęsti dan
tis sukandęs ir laukti sugrį
žimo, išvadavimo.

Nenusimena ir Šveicarijos 
lietuviai. Kietai uždarę skau
smą savo širdyse, rinkosi 
prie bendro Kūčio stalo lie
tuviškame židinyje Yverdono 
miestely. Susirinko iš visų 
Šveicarijos kampų kampelių 
visi, kam lietuviškumas ir 
gera valia buvo aukščiau vis
ko šioje taikos ir meilės šven
tėje. Susirinko visi, kuriems 
Kalėdų šventės tarp svetimų
jų būtų buvusios ne šventės. 
Atvyko tie, kurie norėjo dar 
daugiau sustiprėti lietuviš
kume, važiavo tie, kurie židi
nyje juto mažą lietuvišką sa
lelę — vienodos minties ir 
troškimų bendruomenę, kaip 
moralinį atramos punktą šia
me iš po audros dar tebešels- 
tančiame pasaulyje.

Svečių buvo gausu. Buvo 
matyti buv. mūsų valstybės

Rašo Dr. P. Jolantas

R.

JUNGTINIŲ TAUTŲ DARBO PRADŽIA
Jungt. Tautų dalyviams kraujuoja Lietuva, Latvija, 

steigiama]ai sesijai Londone Estija, Lenkija ir daugelis 
susirinkus, džiaugėsi kiekvie- kitų, dar tik vakar nepri- 
vienas taikos ir padoraus 1 
tarptaut. sugyvenimo trokš
tantis pilietis, nepaisant, ko
kio krašto pilietis jis bebūtų.

Visi tikis, kad Londone su
sirinkę delegatai nuoširdžiai 
yra pasiryžę sutarti tokią 
tarptautinio sugyvenimo sis
temą, kad pasaulio skerdy
nėms iš viso būtų užkirstas 
kelias, gi mažesnių šio žemės 
rutulio tautų egzistencija bū
tų apsaugota.

Deja, tarptautinė atmosfe
ra, kurioj steigimasis Jung
tinių Tautų posėdis praside
da, nėra gera. Kai Londone 
auksaburniai kalbėtojai į- 
spūdingai pina gražius obal- 
sius, ištisi kraštai yra skan
dinami desperacijoje, varge, 
kraujuje ir ašarose, švieses
nio rytojaus jiems tuo tarpu 
nesimato. Europos Rytuose

klausomai egzistavusių vals- • 
tybių. i

Juodi debesys susirinko 
ties Turkija ir Skandinavija, 
o Irane jau prasidėjo kruvi
na tragedija.

Londone mes matome vie
ną medalio pusę. Rytų ir 
Centro Europoje, Balkanuo
se ir Artimuose Rytuose mes 
stebime kitą medalio pusę,— 
tikrąją jo pusę.

Kokia prasmė kalbėti apie 
tarptaut. sugyvenimą, švie
sesnę ateitį, jei kai šie žo
džiai Londone linksniuojami, 

; ten pat netoliese, niekeno 
nestabdoma, vykdoma masi-

• nė eksterminacija, ištisų tau-
• tų niekinimas, nekaltų žmo- 
, nių žudymas?

Šios tikrovės akivaizdoje, 
deja, kiek blunka pačios 
Jungtinių Tautų konferenci-

jos aktualumas, jos rimtu
mas, bei sėkmingumo per
spektyvos.

Mūsų nuoširdžiausias lin
kėjimas konferencijai atsi
žvelgti į dabartį ir, prieš sie
kiant tolimų, gražių tikslų, 
neatidėliojant sustabdyti 
šiandien vykdomas žmogžu
dystes bei tautų niekinimą. 
Lygiai mes pageidaujame, 
kad į Jungtinių Tautų konfe
renciją netrukus būtų pa
kviestos visos suinteresuotos 
valstybės, — pirmiausia tos, 
kurios teisėtai skaitėsi ir te- 
besiskaito Tautų Sąjungos 
nariais. Mes tikime Jungti
nių Amerikos Valstybių po
litikos prakilnumu, duotojo 
žodžio tesėjimu, jos bešališ
ku pasiryžimu Jungtinių 
Tautų Organizaciją padaryti 
tikrai pasitikėjimo verta 
tarptautine organizacija.

Kaipo Amerikos piliečiai ir 
kaipo lietuviai, mes tikrai di
džiuojamės, kad Jung. Ame
rikos Valstybės per 5 su vir
šum metų nesvyruodamos 
laikėsi savo nusistatymo ir, 
įvairaus spaudimo nepaisant, 
nesutiko pripažinti 1940 me
tais Pabaltyje sovietų papil
dytą smurtą.

► Mes džiaugiamės, kad 
, Amerikos nesvyruojanti ran

ka visą Pabalčio bylą paga
liau atvedė prie Jungtinių 
Tautų tribūnos, prie to tarp
tautinio forumo, kuris anks
čiau ar vėliau Pabalčio bylą 
turės paimti į savo rankas ir 
Lietuvai padarytą skriaudą 
atitaisyti.

Ar Sovietų Rusija tam 
sprendimui nusilenks, ar ir 
toliau begėdiškai ignoruos 
tarptautinio padorumo nor
mas?

Iš sugebėjimo tarptautinį 
teisingumą atstatyti «ies 
spręsime ir naujos organiza
cijos gyvybingumą.

Tikėkime, kad mūsų norai 
i nebus apvilti . . .

Vai- 
žo- 

min.

atstovai Šveicarijoje minis- 
teris Turauskas ir konsulas 
Garbačiauskas su poniomis, 
vienas kitas už židinio ribų 
besidarbuojąs lietuvis — bei 
gausus būrys vietos univer
sitetuose besimokančio jau
nimo.

Kalėdinės žvakutės puošė 
stalus, o vaikučių akis vilio
jo dailiai išpuošta kalėdinė 
eglutė. Lietuvišku papročiu, 
Kūčių stalą dengė rūpestin
gai Yverdoniečių pagaminti 
kalėdiniai lietuviški valgiai. 
Stebėjomės, kad nors ir sun
kiose sąlygose, Kūčių stalas 
buvo toks gausus ir lietuviš
kas.

Po židinio seniūno J. 
čaičio pasveikinamųjų 
džių ir bendros maldos
Turauskas buvo pakviestas, 
kaipo susirinkusių lietuvių 
vyresnysis, padalyti Kalėdų 
plotkeles. Ne vienas laužė 
baltą, tradicinį plonutį paplo- ■ 
tėlį su kalėdiniu džiaugsmu 
ir sveikinimais. Kiekvienam 
buvo malonu, kad po neatpa- 
sakojamų pergyvenimų dar 
buvo vieną kartą lemta gy
vam šių Kalėdų sulaukti. Lū
žo paplotėliai, lūžo ir skaus
mas širdyse. Kiekvienas dali
nosi mintyse paplotėlį su sa
vo namiškiais tėvynėje, su 
broliais-sesėmis, išblaškytais 
tolimuose rytų ir vakarų plo
tuose. Krito karti ašara, ku
ri šį momentą jungė savy
je visą lietuvių tautą, nekal
tai kenčiančią.

Žvakučių švieselės mirksė
jo aptemdytoje salėje ir atsi
spindėjo apie eglutę susirin
kusių vaikučių nekaltose 
akutėse; vaikučių skruoste
liai raudonavo kalėdiniu 
džiaugsmu, o suaugusių vei
duose galėjai išskaityti dau
giau rūpestį negu džiaugs
mą.

Kalėdų senenS-kalbėjo apie 
ištikusią nelaimę, skatino 
vaikučius būti geriems, my
lėti tėvynę, tėvelius ir užaug
ti gerais lietuviais. Gausių 
dovanėlių atnešė jis mažie
siems. Dovanėles suaukojo 
vietos šveicariškoji visuome
nė, įvairios labdaringos orga
nizacijos bei pavieniai asme
nys, ypač didele dalimi prisi
dėjo ponai Turauskai, paro
dydami tikrai lietuvišką nuo
širdumą. Paskaityta sveiki
nimų iš negalėjusių šventėje 
dalyvauti. Paminėtina, kad 
Kalėdų senelis, židinio seniū
no asmenyje, nebuvo šykštus 
ir suaugusiems.

Mažųjų deklamacijos ir 
pagiedotos kalėdinės giesmės 
padidino švenčių 
nuotaiką.

Vietos koplyčioje 
• laikytos Bernelių

(Tęsinys)
Dėl to kiekviena žinutė 

apie rusų kariuomenės ma
žinimą Lenkijoje sukelia pa
sitenkinimo. Ir tikrai, į va
saros pabaigą dalis kariuo
menės ėmė keliauti iš Lenki
jos; vyriausias lenkų kariuo
menės vadas paskelbė komu
nikatą, kad rusų kariuomen- 
nė pasiliksianti tik vakarinė
se, buvusiose vokiečių žemė
se. Tačiau spalių mėn. 19 d. 
Lenkijos vyriausybė ,.pasi
kvietė” naujus rusų dalinius, 
kurie padės kovoti su ne
drausmingais plėšikaujan
čiais raudonarmiečių būriais 
ir partizanais...

Tai rodo, kad rusai išran
da visokių priekabių laikyti 
savo kariuomenę Lenkijoje, 
kurios Maskva niekaip neno
ri paleisti iš savo glėbio. Bū
dingas pavyzdys: vasarą 
spaudoje su dėkingumu buvo 
minima, kad sovietai Lenki
jai dovanoja 23 laivus, kurių 
tarpe dauguma kariškų, žval
gybinių, tik keletas prekybi
nių. Visų laivų įgula turė
jo būti rusiška. Laivai turė
jo atplaukti į Gdynią ir Dan
cigą rugpiūčio pabaigoje, vė
liau terminas buvo atkeltas 
į rugsėjo 9 d. Tačiau, tur būt, 
anglosaksams įsikišus, jie vi
sai nepasirodė. Tuo būdu iš
vengta faktiškos uostų oku
pacijos.

Žmonės, pas kuriuos 
tuose buvo gyvenę rusų 
rininkai, pasakoja daug 
sitikimų, kad turintieji
leisti Lenkiją kariai ar jų 
šeimos, atsisveikindami ver
kę. Esą, paskutinį kartą pa
valgėm kaip žmonės, dabar 
turėsime susiveržti diržus ir 
užčiaupti burnas. Bendrai ga
lima pasakyti, kad užsienius 
pamačiusio j i rusų kariuome
nė gerokai demoralizavosi ir 
kariai nevengė viešai pasaky-1 
ti, kad savo esamos santvar
kos nepakęsiu, kad Rusijoj 
būsią kitaip.

Lenkų kariuomenės irgi 
yra daug, tik jos veidas ne vi- 

! sai lenkiškas. Geriau žinan
tieji pasakoja, kad ten esą 
daug rusų. Nors jos vadovybė 
sovietams yra patikima, ta
čiau mase jie, matyt, nelabai 
pasitiki, nes rugsėjo m. iš jos 
buvo rankiojami visi sunkes
nieji ginklai, ypač anglosak
siškos kilmės. Vyriausias ka-

au- 
ku- 
Vi-

sutartis apima 
respublikas ir 
grįžti visiems 
deportuotiems

ja pasinaudo-

bu- 
ka- 
at- 
ap-

širdingą

smūtkelį, maldavo kiekvie
nas, tyliai kalbėdamasis su 
kūdikėliu Jėzum. Aiškiai ju- 
tosi nekasdieniška malda, 
buvo girdima nekasdieniškabuvo at-

Mišios. giesmė ir riedėjo nekasdie-
Smigo žvilgsniai į lietuvišką niška ašara. V. R.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
Daugelio skaitytojų prenumerata baigėsi, prasidedant 

Naujiems Metams. Stropieji “Amerikos” laikraščio skai
tytojai tuojau atnaujina prenumeratą 1946 metams be jo
kio paraginimo, tuo pasitarnaudami ir sau ir laikraščio ad
ministracijai. Šie skaitytojai yra ramūs, kad laikraštį gaus 
reguliariai, o administracijai sutaupo daug laiko ir išlaidų.

Mes prašome, kad visi mūsų skaitytojai susirūpintų at
silyginti už laikraštį “Ameriką” kuo greičiausiai, nes mo
kesčio nusitęsimas daro daug nepatogumų ir administra
cijai ir laikraščio skaitytojui.

Pasitikėdami jūsų gera valia, lauksime nuo jūsų atsilie
pimo.

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

LAIC

Pastaba: Kai kurie skaitytojai, siųsdami prenumeratą, į- 
vairiai išperka “Money Order,” “Postal Note” ar išrašo če
kį. Prašome skaitytojų įsidėmėti šį mūsų prašymą, kad su
mažinus daug visokių formalumų, kuriuos įstaigai reikia 
atlikti. Jeigu siunčiate čekį ar “Money Order,” išrašykite 
šiaip:

Lithuanian Unversal Bureau, inc.
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

arba
"Amerika"

Jeigu siunčiate “Postal Note,” išrašykite tik:
Lithuanian Unversal Bureau, Inc.

222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

riuomenės vadas, maršalas 
Rola-Žymierski, gyvena Var
šuvos priemiestyje Wlochuo- 
se. Gatve, kur yra jo butas, 
draudžiama praeiti; vietiniai 
tos gatvės gyventojai naudo
jasi specialiais leidimais. 
Tiek rusų, tiek lenkų karei
viai daugiausia ginkluoti 
tematiniais šautuvais, su 
riais švaistosi po miestą, 
sur ginklas ir ginklas.

Sutartys su Rusija
Lenkiją daugiausia ryšių 

jungia su Rusija, kuri savo 
okupaciją stengiasi prideng
ti visokeriopomis sutartimis 
ir „draugiška globa.” Pirmą
ją draugiškumo ir savitarpio 
pagelbos sutartį 20-čiai metų 
Liublino vyriausybė pasira
šė šį pavasarį. Panašias su
tartis Maskva sudarė ir su 
kitais „draugiškais” kraš
tais.

Kita sutartis liečia repat- 
rijaciją. Tai faktiškas tęsi
nys sutarties, pasirašytos I 
tarp Liublino vyriausybės ir 
Tarybinės Lietuvos dar 1944 
m. Naujoji 
visas tarybų 
duoda teisės 
lenkams, net 
1939-40 m.

Praktikoje
ja tik gyvenę buvusiose ryti
nėse Lenkijos žemėse, ku
rios dabar teko sovietams. Iš • 
toliau deportuoti vis dar ne
grįžta.

Pavasarį daug kas buvo 
pakilęs važiuoti Lenkijon iš 
Vilnijos ir iš Lietuvos. Tai 
pastebėję, rusai įvedė griež
tesnę kontrolę. Koks repat
rijavusių skaičius iš Lietu
vos (spėjama apie 50-60,000) 
ir kitų kraštų, nežinia, nes : 
registracija dar nebaigta. 
Atvykusieji Lenkijon repat- 
rijantai daugiausia buvo ap
gyvendinami vakarų srityse, 
buvusiose vokiečių žemėse.

Tolimesnės sutartys su 
Maskva lietė Lenkijos gele
žinkelių perdavimą lenkų 
administracijai, rytų sienų 
nustatymą, reparacijas ir 
prekybą. Geležinkeliai sutar
ta buvo perleisti lenkams 
rugpiūčio 15 d., tačiau perda
vė tik po mėnesio ir tai po 
didelių lenkų geležinkeliečių 
pastangų. Rusai pasiliko sau 
inspektorių rolę, kurie pri
žiūrės tranzitą į okupuotą 
Vokietiją. Kadangi jau daug 
linijų turėjo praplėstus rusiš
kus bėgius, tai lenkai smar
kiu tempu ėmėsi juos siau
rinti, kad tuo būdu užtikrin
tų normalų susisiekimą, ypač 
prekių, anglies transportą. 
Koks rusų skaičius buvo ge
ležinkelių tarnyboje, matyti 
iš to, kad po jų išėjimo pri
reikė 20,000 naujų žmonių.

Reparacijų sutartis nusta
tė Lenkijai 15 proc. visų tų 
karo nuostolių, kuriuos Rusi
ja kaipo atlyginimą gaus iš 
Vokietijos okupuotų sričių. 
Už tai Lenkija pasirašė pre
kybos sutartis su Rusija, pa
gal kurias apsiima labi?i

I
giomis kainomis pristatyta 
sovietams kasmet po 12-13 
milijonų tonų anglies, įvairių 
metalų ir kitų žaliavų, kurių 
Lenkija pati stokoja.

Rytinių sienų su Rusija 
sutartis buvo pasirašyta tuo
jau, kai Potsdamo konferen
cija patvirtino esamą padėtį 
vakaruose. Rytinė siena ei
na daugiausia Bugo upe. Lvo
vas, Vilnius ir Gardinas liko 
anapus, Suvalkų trikampis 
teko Lenkijai.

Viešoji propaganda reiškia 
daug džiaugsmo dėl galutinio 
sienų nustatymo, tačiau vi
suomenė negali susigyventi 
su mintimi, kad jau nebeturi 
Lvovo ir Vilniaus, kad rytų 
siena taip arti Varšuvos.

Už tai visuotinis pasiten
kinimas vakarų sienomis, ku
rios siekia Oderio, o žemuti
nėje Silezijoje dar toliau —, 

-hI iki antrosios Nisos. Tiek vy-|

riausybė, tiek visuomenė 
vena viena mintimi: ap 
venti vakarus, sulenkinti i 
mes, kurios prieš 700 me 
priklausė Lenkijai.

Žinoma, uždavinys nelen 
vas, ypač, kad padėtis ne 
sai tikra. Įdomus tuo rei 
lu buvo užsienių reikalų 
misterio R,zymowskio pra 
Šimas neplačiam Varšuv 
visuomenės būriui apie Po 
damo konferenciją (span 
apie tai nerašė).

Pasak jo, iškviestoji le 
delegacija Potsdame gyv 
sovietų globoje. Anglai 
amerikiečiais pirmąsias d 
dienas į juos beveik nekrei 
dėmesio. Pradėjus svars 
sienų klausimą, anglosa 
užgulė žemėlapį ir reiškė di 
delio abejojimo, ar Lenki 
pajėgs tuos kraštus apgyv 
dinti ir ūkį išlaikyti bent 
j e aukštumoje, kokia b 
prieš karą. Tik sovie 
stipriai remiant, sąjungini 
kai sutiko pripažinti tas 
mes, su pastaba, kad galu 
nis sienų nustatymas prikl 
sys nuo to, kaip bus ap 
vendinama ir šeimininkau 
ma. Be to, kol kas uždra 
ta iškelti vokiečius, kuri 
lenkų valdomose žemėse y? 
apie 7 milijonai, tuo ta 
kai lenkų, gana pala 
skaičiuojant, ten yra apie 
ra milijonų. Gi spauda n 
lat rašė apie didelius le 
laimėjimus Potsdamo konf 
rencijoje ir reiškė didi 
džiaugsmą dėl galutinio 
karų sienų nustatymo. Ki 
dabar Lenkija turi gyven 
jų, statistika neskelbia, 
nustačius naujas vakarų 
rytų sienas, paaiškėjo, 
dabartinės Lenkijos plo 
80,000 kvadratinių kilom 
mažesnis už prieškarinį.
Vakarinių žemių apgyvei 

nimas
Tai yra Lenkijos dienos 

kis. Visur iškabinėti pi 
tai, ragina vykti į vak 
kur laukia gražios sody 
įmonės, krautuvės ir t.t.

Visi vykstą apsigyventi 
dirbti vakaruose gauna 
mokamą kelionę geleži 
liais, visokias lengvatas 
pirmenybes. Dėl to daug 
subruzdo keltis į vaka 
repatriantai iš rytų buvo 
siog į ten gabenami.

Greta doro ir patriot! 
vedamo elemento, į vak 
pasinešė daug visokių vei 
gų, ieškančių pigaus pasi] 
nymo. Pastarieji grobė: 
riausias pozicijas, prisi ’ 
visokio turto, jį gabenosi 
jon Lenkijon, juo spekuli 
pelnė didelius pinigus, j 
pragėrė ir, viską metę, p 
go, iš kur atvykę.

Šituos sunkiai suči 
mus ir beveik neišnaikin 
parazitus lenkai vadina 
rovninkais” — tai naujas; 
labai populiarus žodis, 
mas visiems spekuliant 
Tie gi, kurie norėjo ri 
įsikurti, susidūrė su dide 
sunkumais.

Vakarų žemėse yra 
'esuderinami elementai,; 
lių kiekvienas jaučiasi 
šeimininkas: lenkai ir j 
ministracija, rusų okupa 
kariuomenė ir vietiniai 
kiečiai. Greta naujai įsi 
šio lenko, žiūrėk, tuoj 
randa buvęs savininka 
kietis, kurį remia rusai 
ba atsiranda kitas le 
kurio užnugaris stiprės 
pirmąjį spaudžia arba i 
sai išmeta.

Nemaža ir tokių atsitiki 
kad už pavaišinimą rus 
riai prievarta išmeta n| 
kurį, o jo vieton sodina 1 
O dirbti beveik nėra k 
auksinės kviečių varpos I 
linko prie žemės ir puvo,

kštyn ko- 
sujauktą 
ir tuo pat 
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Rašo Liutauras

g Lietuvos gyvenimo bolševikų < 

įg pastabos kad visi laiminu 
dalykų, ku- perdeda. To iš 

'įsenus, tie- negali. Betgi, iš 
įprasti. Ir galvodavau aš, 

j.ij bolševikinės na šitame režim 
ųįkai paša- tų ir žmonės ten

išgyvenę, Vadinasi,- 
'Jįį Mainosi, Įima, a™*, Ji 
Skirtais sta-kain

na šitame režim

game išgyvenę,

Kai

. gigantus, kaip 
troj” pastato. E 
kioje ubagystėj 
visa tai padaryt 
dinasi, — mania 
jau ten taip blc 
tinoje išvadoje 
buvau susidarę; 
monę:—Nėra te 
kaip sako rust 

,, ir i
« įjojančius “
4 »jii prieš Wanda, r • 
irtetoa- “f1?31' fka‘P saji siejasi pnes

’^„Studentai, 
ji apra- 

Jjjje drauge su 

įjypo neapsa-

vikiais frontas 
visais atvejais, 
yra tikrai geria 
caro buvo.

‘1 r šiurpiausių Taip aš galvoj 
^išgyveni-° 

j Sibirą, ku-
tikra prasme s. 
sijai jutau. Lai 

Jjįietoo bol- kovoja už darb: 
įj Ir ką gi? nį gyvenimą ir 
^įjai sutinka kas seniai jau y: 
įįsn...ak- bininkui už jo 
įliiptiežmo- kaitą gauti teis 
įsotokio gero ginimą. Gana, 
gĮc&rizmas. Ir J 

- pjthmanova 
imituoja, kad 
0io. yra jau 
■įs kuris viso 

tik tada 
lįs riša pats 
įtaria.
■ hia aš pats

kaitą gauti teis

na!) darbo klas- 
šlykščiausiai i 
čiulpė visi tie, k 
ninko prakaito 
įlinko išnaudoju 
žmonijos istorij 
ti visiems laikai 
timi. Pasaulis 
moms yra pri; 
peraugęs.

Bet kaip visa 
Ir štai bolševizi 
kad jisai suradt 
ti darbininkams 
tį ir atnaujinti 
Ibiam gyvenin 
man, kad bolše 
vo diktatūra 
viešpaties Stali 
tas sektųsi, tat 
sitikinęs, kad 
šis tas ta kryp 
daryta ir darb 
liktas didelis p 
Štai dėl to man 
patinga Sovietų

Na, ir štai 
dieną likimas įf 
į tą naujojo gy 
Į Lietuvą ant si 
kų ateina nauja 
aš gavau progc 
žemės veidą i 
bolševizmą ne 
jau gyvoje prak 
mačiau dalykus, 
nei sapnuot nes 
mačiau tai, kas 
virš žmogaus fa 
vienų metų ūžt 
žinčiau tikrą tie 
taip toli nuo v 
vadų!

Susidūrus s

i Tik dabar gai 
• pamatyti, kaip ' 
i nu buvo, kas b 
■ apie bolševizmą 

pusės. Tai buvc 
pos, tik kuklūs, 
į vatą suvynioti

' tar viešpa- 
’taoras. Iš vi-

to- džiai, tik labai 1 
matęs nė liai viso to, kas 

įtaigaus pa- vizmo tragediji 
? skelbiama, perdėta, bet ne<
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LEIDINIUS!
Mania’s fight for freedi

by E. J, Harrison
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DE LANNOY IN MEDI 
LITHUANIA 
by P. Klimas 

Kaina $100
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bes, visi gi šaukė, kad v 
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Visa tai rodo, kad lėni 
apgyvendinti vakarus 
nelengva.

a collective work 
Kaina $1.00
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Padėtis
isybė, tiek visuomenė 
a viena mintimi;» 
ti vakarus, sulenkiu! 
i, kurios prieš 700 t 
dausė Lenkijai, 
inoma, uždavinys nt 
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Lietuva Po Kūju Ir Piautuvu
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Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj
Įvedamosios pastabos

Gyvenime yra dalykų, ku-
tikra. Įdomus tuo n rių, pačiam neišgyvenus, tie- 
>uvo užsienių reikalą ■ ‘ ’2
erio Rzymowskio p; kai mes, gyvieji bolševikinės 
as neplačiam Vari I‘
tomenės būriui apie 1 ko j ame, ką esame išgyvenę, 
to konferenciją (sp pasaulis abejingai klausosi, 
s tai nerašė).
asak jo, iškviestoji į čiai sako: 
gacija Potsdame gy 
etų globoje. Anglį 
rikiečiais pirmąsias 
tas į juos beveik nekr 
esio. Pradėjus svari 
ų klausimą, augios 
įlė žemėlapį ir reišk 
) abejojimo, ar Le 
gs tuos kraštus apgy 
i ir ūkį išlaikyti be 
ukštumoje, kokia 
š karą. Tik sovie 
riai remiant, sąjung 
sutiko pripažinti U 

su pastaba, kadgi 
ienų nustatymas pri 
nuo to, kaip bus a 
linama ir šeimininį 
Be to, kol kas užd.'
skelti vokiečius, I Vietiniai gyventojai sutinka 
ų valdomose žemės

7 milijonai, tuo! 
lenkų, gana pala 
šiuo j ant, tenyraapi 
lilijonų. Gi spauda 
'ašė apie didelius! 
ėjimus Potsdamo! 
Įjoję ir reiškė i 
igsmą dėl galutini! 

sienų nustatymo.
r Lenkija turi gyv 
tatistika neskelbia, 
įčius naujas vakar 
sienas, paaiškėjo, 

rtinės Lenkijos p 
0 kvadratinių kilon 
snis už prieškarinį 
rinių žemių apgyrl

' nimas
i yra Lenkijos dieno

siog neįmanoma suprasti. Ir

okupacijos liudininkai, pasa
kojame, ką esame išgyvenę,

trauko pečiais ir kartais sta-

—Perdedat, taip negali bū
ti!

O koks apmaudas ima ta
da! Viešpatie, pagalvoji, kad 
jūs vieną kartą visa tai ant 
savo kailio pajustumėt—jūs 
to niekad nesakytumėt. Kai 
aš žiūriu į tuos abejojančius 
žmones, man stojasi prieš 
akis viena vieta iš Rachma- 
novos trilogijos—„Studentai, 
Meilė ir čeką”. Tenai ji apra
šo, kaip Rusijoje drauge su 
kitais pabėgėliais po neapsa
komo vargo ir šiurpiausių 
bolševikinio teroro išgyveni
mų jį atvažiuoja į Sibirą, ku
ris tuo laiku dar nebuvo bol
ševikų užimtas. Ir ką gi?

DŽIUGU SU MEILEbomba, metama į milijoninę 
sovietinių kankinių minią, 
juos užmušant dvasioje ir 
paniekinant jų heroiškus 
kentėjimus.

Jei Churchillis ten patektų...
Jeigu kada pats ponas 

Churchillis patektų į „tėviš
ką Stalino globą,” ne vieną 
diržą rėžtų iš jo nugaros NK
VD budeliai, ir gal tada jam 
būtų aišku, kad net politikoj 
nevalia 
žmonių 
čiomis.

Ach, 
turi jai nusilenkti: ir garbė 
ir teisingumas, ir milijonų 
žmonių kančios — viskas! 
Prieš diktatūras Anglijos ir 
Amerikos kareiviai kovojo ir 
mirė Europos karo laukuose, 
o to viso rezultate Europos 
didesnioji dalis buvo paau
kota visų žiauriausiai dikta
tūrai, o pačiam kruviniau
siam diktatoriui demokrati
nių šalių vadai savo „nusiste
bėjimus ir susižavėjimus” 
reiškia! Sakykite, ar tai ne 
paradoksas? Ir kai viso to 
rezultate, pralošus šį pavo
jingą lošimą, patys anglų 
lordai padirbės darbo gyvu
lio vietoje prie kanalų kasi
mo ar Sibiro taigose, tai 
jiems bus aišku, kokia tvar
ka yra toje „tėviškai” valdo
moje šalyje. Kai nušalusiom 
kojom ir rankom, badu už
marinti, jie mirs nuo nepake
liamo darbo, (kuriuo sovietai 
moka per 3-4 savaites žmo
gų sunaikinti), tada jie 
gus grauš iš apmaudo, 
bus jau per vėlu.

Neslėpkite tiesos!
Negalima slėpti baisios 

tiesos nuo pasaulio akių net 
ir tada, jei toji tiesa kenkia 
„geriems sąjungininkų san
tykiams.” Tas atsargumas 
tiek toli nuėjo, kad įgavo jau 
pavojingą prasmę. Viduram
žiais juristai sakydavo: „pe- 
reat mundus—fiat justitia” 
(težūna pasaulis, tegyvuoja 
teisė), šiandien gi galima 
būtų pasakyti: Težūna pa
saulis, o tegyvuoja sąjungi
ninkų draugystė!

Brangiai, labai brangiai 
šią politiką apmoka pačios 
Rusijos, Balkanų, Baltijos ir 
visų sovietų okupuotų žemių 
žmogus. Duok, Viešpatie, 
man būti klaidingu pranašu, 
nes bijau, kad visas pasaulis 
neturėtų mokėti tos pačios 
kruvinos duoklės, kaip varg
šė maža Lietuva, jei politikos 
vyrai neturės jėgų klaidin
ga kryptimi įsibėgėjusią ma
šiną sustabdyti prie pat be
dugnės krašto . . .

Ko gyvenimas žiauriai 
pamokė

Kalbu čia iš švento įsitiki
nimo apie visa tai, ko gyve
nimas mane žiaurioje pamo
koje išmokė ir davė pažinti. 
Tai aš išgyvenau, mačiau sa
vo akimis ir kalbu kaip gy
vas liudininkas Lietuvos tra
gedijos, kurią ji iškentėjo po 
kūju ir piautuvu. Čia nesilei
siu į filosofiją, o padaręs 
bendrą apžvalgą, noriu nu
piešti jums eilę vaizdelių iš 
mano paties išgyvenimų, taip 
sakant, mano namų ir darbo 
aplinkumoje. Tai bus palaidi 
vaizdeliai, kurie paskirais 
fragmentais apims sovieti
nės Lietuvos piliečio ir visuo
menės gyvenimą ne kalėjimo 
sienose.

Čia turiu pažymėti, kad 
charakteringiausia sovietinio 
gyvenimo žymė kaip tik yra 
kalėjimai, koncentracijos la
geriai ir ištrėmimai. Milijo
nai ir milijonai (o ne tūks
tančiai ir ne šimtai tūkstan
čių!) žmonių tikrą sovietų 
„rojų” su visu žmogaus iš
niekinimu gauna patirti kaip 
tik kalėjimuose. Apie tai, 
kas vyksta tarp kalėjimo sie
nų, aš čia nesiryžtu kalbėti, 
nes tam yra daugiau už ma
ne kompetetingų žmonių. Aš 
esu vienas iš tų retų sovie
tinį „rojų” mačiusių žmonių, 
kuris kalėjiman dar nespėjo 
patekti.

Kas dedasi sovietų kalėji-

Karo audra praūžė, priešų 
aistringa kova ir karo baise
nybės pranyko. Milijonai šir
džių laukia grįžtant iš kovų 
laukų savųjų, artimųjų ir 
mylimųjų.

Traukiniai ir laivai grąži
na jųjų vis daugiau ir dau
giau. Vieno uosto didelė aikš
tė patvinusi minia žmonių, 
belaukiančių iš tolimų kraš
tų, iš užjūrio žemės grįžtan
čių.

Visuose žymus susijaudi
nimas, ilgesio žvilgsniai.

Atplaukė milžinas su tūks
tančiais keleivių, sustojo prie 
uosto kranto ir ruošiasi at
vežtuosius išleisti laisvėn. 
Jūrų keleivių ir susibūrusios 
uoste minios iš tolo praside
da sveikinimasis, rankų ir 
skepetėlių mosavimas, mote
rų ir vaikų nesuvaldomas 
klyksmas. Dar trumpa valan
dėlė, ir atvežtieji susilieja su 
laukiančiaisiais. Jaudinanti 
scena. Kas be širdies, čia jam 
vieta širdį atgaivinti. Tame 
plačiam, širdingam ir ben
dram jausmų išsiliejime sun
ku buvo stebėti atskirus bū
relius, tačiau vienas jų at
kreipė į save daugelio atidą.

Atvyko sutikti ilgas dienas 
laukiantys jaunuolio tėvai, 
seserys, artimieji ir sužieduo
tinė. Vaikinas, išsprukęs iš 
laivo globos ir sutikęs savo 
būrelį, pradžioje nežinojo, 
prie ko pirmiausiai pulti. Vi
si trokšta jį apimti, prie šir
dies prispausti ir išbučiuoti.

Tačiau būrelis savaime į 
priekį išstūmė jo tėvus, ku
rių vienas žiūri su meile į sū
nų, antra skepetėle skubiai 
šluosto riedančias per 
skruostus ašaras. Besisveiki-

nant džiaugsmo pagauta mo
tina laimina jį kryžiaus ženk
lu. Visas jų būrelis tai stebi 
ir laukia, kada jų draugas at
sitrauks iš tėvų glėbio. Po to 
vienas už kito skuba jį pa
siekti ir pasveikinti. Jo su
žieduotinė nerodo skubotu
mo, bet žiūri į grįžusįjį, ati
džiai stebi jo išvaizdą, jude
sius ir, matyti, laukia eilės, 
kada mylimasis ateis prie 
jos.

Atėjo. Juodviejų žvilgsniai 
vėliai susitinka po ilgo, ilgo 
nesimatymo. Jaunuolis karš
tai bučiuoja savo brangužę, 
jo akyse pasirodo ašaros. Ji
nai vis stebi jį, norėdama 
spėti, ar jis tas pats; meilės 
pagauta, apima jį ir širdin
gai bučiuoja.

Tą momentą visų dėmesys 
buvo nukreiptas į juodu, vi
si džiaugėsi ir dvasioje lin
kėjo jiemdviem ir visiems 
laimės, džiaugsmo.

Tuo tarpu susigraudinusi, 
o gal pamiršusi, kur esanti, 
motina puola prie jaunųjų, 
liepia jiems klauptis ir su
klaupusius laimina sakyda
ma: „Vaikeliai, telaimina jus 
Dievas, būkit laimingi!” Vi
sas jų būrelis dvasioje lai
mino jaunuolius ir sykiu bu
vo liudytojais dviejų sielų su
ėjimo į vieną.

Ta scena buvo pastebėta 
daugelio. Visi gėrėjosi mo
mentu, ne vienos moters aky
se sužibėjo skaisčios ašaros, 
susijaudinę vyrai atidžiai ir 
rimtai žiūrėjo.

Susigraudinęs vienas rim
tas vyras garsiai pratarė: 
„Meile, tu galinga ir žmo
nėms neši laimės ašaras”.

„Kur ta meilė?” pasigirdo 
ciniškas vyro balsas.

„Štai čia”, tarė pirmasis, 
rankos mosterėjimu nurody
damas kalbamąjį būrelį.

„Tai tik momentui. Už die
nos, kitos ir vėl paprastos^ 
peštynės,” atrėžė cinikas.

Žmonės girdėdami jųjų žo
džius, į pirmąjį metė palan
kų žvilgsnį, į antrąjį panie
kos akimis pažiūrėjo. Buvu
sieji pajuto tyros meilės gro
žį, tos meilės, kuri teikia gry
ną džiaugsmą ir neša žmo
nėms laimę.

Kalbamojo būrelio asme
nis jungė ir džiugino ne poli
tika, ne biznio reikalai, ne 
kūno aistros, ne kokie prak
tiški sumetimai, bet gryna 
meilė, kuri žmones riša, bet 
ne skiria juos.

Jei viešpatautų tėvų meilė 
vaikams, vaikų tėvams, arti
mųjų saviesiems, sužieduoti
nių tarp savęs ir visų vi
siems, — būtų džiaugsmo ir 
laimės žmonių tarpe.

Meškuitis

bai daug nedasakyta! Ir 
kiekvienas, kas išgyvens ru
sišką bolševizmą taip, kaip 
aš jį išgyvenau, kaip išgyve
no visa lietuvių, latvių ir es
tų tauta, kaip jį šiandien 
gauna išgyventi lenkai, ru
munai, bulgarai—su tais jau 
ginčytis ir aiškintis neteks. 
Visi tie (jei kurie išliks gy
vi) jau žinos, kas yra tas po
litinis vėžys, toji pasaulį ė- 
danti liga, pavadinta anks
čiau proletariato diktatūra, o 
šiandien, pasauliui mulkinti, 
besivadinanti save . . . tikro
ji demokratija. Baisesnio ir 
nachališkesnio išniekinimo 
demokratijos sąvokos, pa
naudojant ją kruviniausiai 
diktatūrai padengti, pasaulis 
nuo savo pradžios nėra ma
tęs.

Darbininkų vergija
Dabar man, po visų tų iš

gyvenimų, yra aišku, kad ne
liko tame režime nė šešėlio 
darbininkų teisių ir būvio pa
gerinimo. Darbininkas čia 
taip baisiai, žiauriai apviltas, 
į tokį neaprašomą skurdą į- 
stumtas, į „skarmalus” įvilk
tas, valstybės vergu padary
tas ir dvasiškai taip „išgval- 
tavotas,” kad čia jis stačiai 
žmogaus gyvenimo neteko!

Baisiai išsigimė praktiko
je toji graži idėja, kurią skel
bė mokslas Markso ir Engel
so lūpomis. Ir visa ta rusų 
inteligentija, kuri buvo iki 
kraujo ir kaulų persiėmusį 
laisvės ir revoliucijos idėjo
mis, kuri tą revoliuciją išug
dė ir sukėlė, pirmoji krito, 
kaip auka tosios revoliucijos. 
Taine’as, garsus filosofas 
labai teisingai kartą pasakė, 
kad visas gražias idėjas iš 
karto sukuria idealistai, vė
liau jas pagauna spekulian
tai ir užbaigia . . . krimina
listai. štai ta didžioji laisvės 
ir darbo klasės gyvenimo pa
gerinimo idėja šiandien yra 
pačių kruviniausių krimina
listų rankose.

Mus atskyrė nuo pasaulio
Liūdniausia tačiau yra tai, 

kad Amerika ir didelė dalis 
Vakarų Europos net neįsi
vaizduoja ir tikrai nepažįsta 
to istorijoj nebuvusio žiauru
mo, teroro, melo, chaotišku
mo ir žmogaus išniekinimo, 
koksai eina su Sovietų kru
vina diktatūra. Jie, atėję į 
Lietuvą, per 1 metus atsuko 
gyvenimo istorijos ratą 500 
metų atgal!

Mes pamatėm, kaip negir
dėtu beatodairiškumu čia bu
vo išplėštas iš žmogaus vi
sas jo individualumas, visa 
jo asmenybė, mums į akis 
skelbė brutalų melą, kad štai 
mes visi esame išlaisvinti (iš 
ko?), kad visi esame laimin
gi, kad mums dabar prasidė
jo auksinis gyvenimas 
Stalino saule, kad mes 
džiaugiamės, dėkojam 
esam baisiai patenkinti,
tarpu kai gyvenimas praga
ru virto! Nuo žemės pavir
šiaus buvo braukiamas be 
atodairos kiekvienas, kuris 
tik drįstų pagalvoti, kad tas 
melas nėra tiesa. Mus sker
dė ir piovė, uždarę duris nuo 
pasaulio, ir niekam nevalia 
buvo kojos įkelti iš užsienio 
į tą „išlaisvintą” Lietuvą ir 
pasižiūrėti, kas ten dedas.

Tik tada mums pasidarė 
aišku, kodėl ir Rusija nuo pa
saulio atskirta. Kaip mažai 
mes apie visą tai galvojome 
anksčiau! O reikėjo tik pa
galvoti, ir kiekvienam vaikui 
aišku turėtų būti, kad jei jau 
ten, Sovietų rojuj, taip gera, 
tai kam tada visas šitas atsi- 
tvėrimas nuo pasaulio? Ko
dėl ten negali kiekvienas lais
vai eiti ir važiuoti? Tegul gi 
žiūri laisvai visas „svietas” 
(kaip tai yra Amerikoj ir 
Vakarų valstybėse), tegu 
sau mokosi ir vėliau tegu vi
sam pasauliui skelbia, ką 
matė. Bet—ne! Kodėl tad? 
Argi tas klausimas sveikai

galvojančiam žmogui nieko 
nesako?

Ir tik šis karas ir naujos 
bolševikinės okupacijos davė 
Europai šiek tiek progos pa
žinti bolševizmą ir bolševiki
niam žmogui Europą. Deja, 
bolševikinė sistema jau to
kia, kad iš to, ką sovietinis 
žmogus čia pamatys, dides
nės reikšmės būti negali, nes 
žmogus sovietuose ne tik le
miamos, bet bendrai jokios 
reikšmės neturi.

O pagaliau jis ten tiek 
gerai išdresiruotas, tiek jam 
įvaryta baimės, kad jau vien, 
nenorėdamas „dingti be ži
nios,” jis arba tylės (kaip 
jau 27 metus tyli), arba sta
čiai,—matydamas balta, sa
kys, kad čia juoda. Taip so
vietuose įprasta ir tai laiko
ma normaliu dalyku.
Kiti sovietams pataikauja
Bet ne „čia šuo pakastas”: 

ką sųvietų vergas pagalvos, 
tas tikrai nesvarbu, tas anos 
sistemos nepakeis. Bet tra
gedija glūdi kitur, būtent, 
kad Vakarų pasaulis dėl poli
tinių sumetimų prieš savo vi
suomenę 6 metus tylėjo ir be
veik nė žodžio neprasitarė 
apie tą pragarą, kuris vyko 
ir vyksta be pertraukos so
vietiniame rojuje. Rezultatai 
tos tiesos nuslėpimo nuo pa
saulio akių gali būti pasau
liui pražūtingi. Taip! Stačiai 
katastrofiški.

Sovietinė propaganda per 
visus tuos metus veikia visu 
smarkumu, skelbia melą vi
sa gerkle. Be atodairos bru
kamas į ugnį raudonosios ar
mijos prestižas išaugo. Susi
darė pasaulyje nuomonė, kad 
bolševizmas iš tikro yra kaž
kas dinamiško, kuriančio, 
idealaus. Vadinasi, pasaulis, 
pačių amerikiečių ir anglų 
politikos dėk^, susidarė nuo
monę, diametrališkai priešin
gą tiesai. To rezultate, šian
dien laisvoji Prancūzija apie 
30 nuoš. balsų atidavė už ko
munistus! Prancūzams, ku
rie dėl per didelės laisvės pa
prasčiausios drausmės nete
ko, esą dar laisvės per maža! 
Jie norėtų turėt sovietinę 
laisvę . . . Ach, Viešpatie, kad 
jie kartą pakliūtų į Stalino 
laisvės pasaulį—jie staugtų 
iš apmaudo. Tada štai jie pa
matytų tai, ko žydai Egipto 
nelaisvėj nematė, šitokie da
lykai dedas tik dėl nežinoji
mo tiesos. Sovietai gi išnau
dos tai 100 nuošimčių.

Net ta maža saujelė atbė
gusių iš to pragariško rojaus 
irgi negali visko sakyti, ką 
ten išgyveno, nes esą . . . ne
patogu dėl politinių sumeti
mų. šiandien pasaulis tiek 
toli nuėjo, kad Churchill’io 
lūpomis drįsta pasakyti: 
„Norėčiau konstatuoti, kaip 
laimingi mes visi esame, kad 
Generalissimus Stalinas visą 
laiką laiko tvirtai vairą sa
vo rankose ir vairuoja laivą. 
Asmeniškai aš galiu tik gy
vą nusistebėjimą jausti tam 
tikrai didžiam vyrui, tėvui 
savo šalies.” (Churchillio 
kalba 1945 m. lapkričio 7 d. 
anglų parlamente).

Įdomu, ką į tai turėtų at
sakyti ir ką „jausti” tie mili
jonai žmonių sovietų kalėji
muose, į kuriuos sukišo juos 
„tėvas tos šalies,” milijonai, 
kurie kaują praliejo ir kanki
nių mirtį rado dėl to “tikrai 
didžiojo vyro’’ sadistinio te
roro? Jų kraujo jūroje vai
ruoja Stalinas tą savo laivą! 
Ką turėtų sakyti į tai milijo
nai mirštančių Sibiro trem
tinių, kokį „nusistebėjimą” 
jie turėtų pareikšti? Ką turė
tų „jausti” tie milijonai Bal
tijos šalyse, Balkanuose, 
Lenkijoj bei rytinėje Vokie
tijoj, kurie šiandien ant savo 
kailio gauna patirti „tėvišką 
Stalino globą,” palydint juos 
į badą, kalėjimus, koncentra
cinius lagerius, ištrėmimą ir 
mirtį? Tokie žodžiai iš Chur
chillio lūpų, tai yra atominė

kad visi laimingi, vadinasi— 
perdeda. To iš viso jau būti 
negali. Betgi, iš kitos pusės, 
galvodavau aš, Rusija gyve
na šitame režime virš 25 me
tų ir žmonės ten vis dėlto gy
vena. Vadinasi,—gyventi ga
lima. žiūrėk, jie net tokius 
gigantus, kaip „Dniepros- 
troj” pastato. Kaipgi jie to
kioje ubagystėje ir skurde 
visa tai padaryti galėtų? Va
dinasi, — maniau aš, — nėra 
jau ten taip blogai. Ir galu
tinoje išvadoje apie Rusiją 
buvau susidaręs tokią nuo
monę:—Nėra ten taip gerai, 
kaip sako rusų bolševikinė 
propaganda, ir nėra ten taip 
blogai, kaip sako antibolše- 
vikinis frontas iš Vakarų, o 
visais atvejais,—ten dabar 
yra tikrai geriau, negu prie 
caro buvo.

Taip aš galvojau ir net tam 
tikra prasme simpatijų Ru
sijai jutau. Laikiau, kad ji 
kovoja už darbininkų geres
nį gyvenimą ir ateitį. O lai
kas seniai jau yra atėjęs dar
bininkui už jo kruviną pra
kaitą gauti teisingesnį atly
ginimą. Gana, (iš tikro ga
na !) darbo klasę šimtmečiais 
šlykščiausiai išnaudojo ir 
čiulpė visi tie, kurie iš darbi
ninko prakaito tuko. Darbi
ninko išnaudojimu persunkta 
žmonijos istorija turi pasuk
ti visiems laikams kita kryp
timi. Pasaulis toms refor
moms yra priaugęs ir net 
peraugęs.

Bet kaip visa tai padaryti? 
Ir štai bolševizmas skelbiasi, 
kad jisai suradęs kelią išves
ti darbininkams geresnę atei
tį ir atnaujinti visam socia
liniam gyvenimui. Neatrodė 
man, kad bolševizmui su sa
vo diktatūra ir visagalio 
viešpaties Stalino garbinimu 
tas sektųsi, tačiau buvau į- 
sitikinęs, kad ten vis dėlto 
šis tas ta kryptimi yra pa
daryta ir darbininkams at
liktas didelis patarnavimas. 
Štai dėl to man ir buvo sim
patinga Sovietų Sąjunga.

Na, ir štai vieną gražią 
dieną likimas įsuka ir mane 
į tą naujojo gyvenimo ratą. 
Į Lietuvą ant sovietinių tan
kų ateina naujas režimas. Ir 
aš gavau progos pažinti tą 
žemės veidą reformuojantį 
bolševizmą ne teorijoj, bet 
jau gyvoje praktikoje. Ir pa
mačiau dalykus, apie kuriuos 
nei sapnuot nesapnavau, pa
mačiau tai, kas buvo tikrai 
virš žmogaus fantazijos. Tik 
vienų metų užteko, kad pa
žinčiau tikrą tiesą, kuri buvo 
taip toli nuo visų mano iš
vadų!

Susidūrus su tikrove
Tik dabar gavau patirti ir 

pamatyti, kaip visa tai švel
nu buvo, kas buvo kalbama 
apie bolševizmą iš blogosios 
pusės. Tai buvo tik nuotru
pos, tik kuklūs, „dalikatni”, 
į vatą suvynioti kritikos žo-
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spekuliuoti milijonų 
neaprašomomis kan-

ta politika! Viskas

pabėgėlių traukinį su . . . ak
menimis ! Girdi, kaip tie žmo
nės gali bėgti nuo tokio gero 
daikto, kaip bolševizmas. Ir 
susijaudinusi Rachmanova 
su širdgėla konstatuoja, kad 
žmogus, pasirodo, yra 
toks sutvėrimas, kuris 
pavojaus baisumą tik 
supranta, kai jis visa 
ant savo kailio patiria.

Ir šiandien, kada aš 
savo mintyse perbėgu tas 
šiurpias ir baisias scenas ir 
pirmosios bolševikinės oku
pacijos Liet., kai prieš akis 
matau tą visą aukštyn ko
jomis apverstą ir sujauktą 
Lietuvos gyvenimą ir tuo pat 
metu klausausi iš viso pasau
lio radijo, skaitau laikraš- 

Visur iškabinėti čius, stebiu gyvą Vakarų Eu
ropos gyvenimą ir kalbuosi 
čia su žmonėmis, — matau, 
kaip giliai teisingi yra anie 
Rachmanovos žodžiai. Euro
pa nė žalio supratimo neturi, 
kas tai yra bolševizmas visa
me jo žiaurume.

Klausantis propagandos
Ta proga, kad būčiau ge

riau suprastas, noriu čia iš 
anksto pažymėti, ką aš pats 
galvojau apie bolševizmą, kai 
jo nepažinojau. O galvojau 
aš panašiai, kaip ir daugelis 
kitų, kurie vaizdą susidaro 
iš radijo, laikraščių ir knygų. 
Labai dažnai klausiausi Mas
kvos radijo, girdėjau ten gra
žiai dainoj ant, girdėjau nuo
latos kartojant, kad:

—U nas vsie sčeslivyje— 
(pas mus visi laimingi)—ir 
kad gyvenimas pas juos, tai 
stačiai džiaugsmo ir laimės 
dienos.

Iš kitos gi pusės girdėjau 
ir antibolševikinę propagan
dą iš Vakarų. Girdėjau iš 
ten, kad Rusijoj baisi uba
gystė, vargas, skurdas, ba
das, kalėjimai, visur viešpa
tauja baimė ir teroras. Iš vi
so to aš pats susidariau to- džiai, tik labai blankūs šešė- 
kią išvadą: nesu matęs nė liai viso to, kas vyksta bolše- 
vieno laimingo žmogaus pa- vizmo tragedijoj. Buvo ne 
šaulyje, o čia štai skelbiama, perdėta, bet nedasakyta, la-
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tada 
pats

pats

na- 
bet

laukia gražios sod; 
ės, krautuvės ir tt 
d vykstą apsigyva 
i vakaruose gauro 
mą kelionę gelež 
visokias lengvai! 

mybes. Dėl to daug 
iždo keltis į vakar 
riantai iš rytų būvi 
ten gabenami.

>ta doro ir patriot 
no elemento, į vai 
esė daug visokių vf 
škančių pigaus pas 
. Pastarieji grobė 
as pozicijas, prisii 
o turto, jį gabeno: 
enkijon, juo spekul 
didelius pinigus, 

rė ir, viską metę, [ 
kur atvykę.

los sunkiai sučiui 
• beveik neišnaikins 
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įkais” — tai naujas 
oopuliarus žodis, ts 
Įsiems spekuliant 
i, kurie norėjo ri 
ti, susidūrė su dide 
rnais.
arų žemėse yra 
jrinami elementai, 
ekvienas jaučiasi > 
inkas: lenkai ir ji) 
racija, rusų okupa 
menė ir vietiniai 
. Greta naujai įsiki 
iko, žiūrėk, tuoj i 
buvęs savininkas 
kurį remia rusai, 
randa kitas lėni 
įžnugaris stipresni 
į spaudžia arba ir 
eta.
.ža ir tokių atsitiki 
pavaišinimą rūsy 
ievarta išmeta nai 
jo vieton sodina k 
ti beveik nėra k! 
s kviečių varpos b 
ne žemės ir puvo, 
o ir kitos žemės gf 
i gi šaukė, kad va 
era ko valgyti.
tai rodo, kad lenks 
idinti vakarus I 
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ir
tuo

muose, apie tai sukrečiančiai 
aprašė a.a. pulk. Petruitis 
savo knygoje „Kaip jie mus 
sušaudė.” Apie tai jau labai 
daug kas rašė, rašo ir rašys. 
Bet pakankamai verta dėme
sio yra ir visa tai, kas vyko 
už formalaus kalėjimo sienų.

Sakau—„už formalaus ka
lėjimo sienų,” nes manau, 
kad visa Rusija ir jos oku
puotos žemės yra ne kas kita, 
kaip vienas didelis, baisus 
kalėjimas. Tačiau kalėjimas, 
ant kurio išorinių durų na- 
chališkoji bolševikinė propa
ganda uždėjo pasauliui iška
bą su užrašu — „Laisvė.” 
Taip, milžiniškas šeštadalį 
žemės rutulio apimąs kalėji
mas, kuris pasauliui prista
tomas, kaip . . . laisvės šalis!

Paliksime visas tas mintis 
ir grįšime prie paskirų vaiz
delių. Lai jie patys už save 
kalba. Tegu tik skaitytojas 
neužmiršta, kad viskas, ką 
aš čia aprašau, yra mano pa
ties išgyventa, yra tikra tie
sa, už kurios pažinimą tauta 
apmokėjo krauju.

(Bus daugiau)

Žmogaus siela yra nemirš
tanti ir nežūstanti.

Platanas
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Skaitykite Informacijos Centro 
LEIDINIUS!

LITHUANIA’S FIGHT FOR FREEDOM 
by E. J. Harrison 

Kaina $0.50
GHILLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL 

LITHUANIA 
by P. Klimas 
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work

Kaina $1.00
UŽSISAKYKITE:

Lithuanian American Information Center, 
233 Broadway, New York 7, N. Y.

LEIDŽIAMA NAUJA KNYGA — 
Apie

ŠVENTŲJŲ GYVENIMUS
Ruošiamasi netrukus išleisti visai naują vėliausią laidą apie 

šventjųjų gyvenimus lietuvių kalboje.

Knygą išleis Tėvai Marijonai Amerikoje.

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

Kadangi tokią knygą išleisti susidaro be galo daug išlaidų,

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

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

Aukas prašome siųsti adresu:

idl

ss

LAIVAS
2334 S. Ookley Avė. j 

Chicago 8, DL
Sekite tolimesnius pranešimus “laive” del šios tikrai įdomios 

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

komunizmo vergovei, tai šis 
karas bus sunaikinęs tą lais- 

Philadelphijos arkivysku- vę, kurią pirmasis pasaulinis

UŽTARIA LIETUVĄ

pijos laikraštis “The Catholic 
Standard and Times" jau dvi 
savaiti iš eilės užtaria Lietu
vos reikalus, sausio 4 ir sau
sio 11 d. Nr., vedamajame 
straipsnyje “Democracy in 
Lithuania."

Ten aiškiai ir nedvipras
miškai pasako, kad jei ir bus 
atiduota Lietuva Rusijai, tai 
Amerikos vyriausybė sakys 
/žmonėms, kad kitos išeities 
negalį būti.

Autorius pataria tokią A- 
merikos politiką vadinti tik
ru vardu, kad ji taip daug 
nusileidžia Rusijai. Juk tai 
yra baisi veidmainystė ap
gaudinėti žmones, sakant, 
kad taip turi būti, ir tuo pa
čiu pataikauti didžiausiai ko
munizmo tironijai.

Iš vyskupų laiško autorius 
duoda liūdnus Lietuvos gy
venimo faktus. Pabaigoje jis 
sako, kad jei Lietuva ir ki
tos valstybės bus išduotos

karas atnešė.

RUSAI PHILADELPHIJOJ

vo ir kūdikio broliukas Jo
nukas.

Jam patinka turėti dabar 
broliuką—nebus vienam taip 
nuobodu pasilikti namuose.

Šeimyną gausiai sveikina 
artimieji ir pažįstami.

Šv. Jurgio Parapija

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečladlen) 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
—<, šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Philadelphijos Internacio- 
nalis Institutas daro susipa
žinimo ekskursijas pas įvai
rių tautybių gyventojus.

Kaip jau žinoma, pas lie
tuvius Philadelphijoj tai bu
vo padaryta pernai lapkričio 
4 d. Toks susipažinimas su 
rusais buvo sausio 13 d.

Ta proga paduota kiek ži
nių iš rusų gyvenimo Phila
delphijoj. N. Aleksandrovas 
rašo, kad Philadelphijoj esa
ma apie 25,000 rusų. Beveik 
visa jų veikla esanti apie ru
sų ortodoksų bažnyčią. Jie 
turi daug savo klubų, vasa
ros vietų. Jų organizacijos 
vaidina rusų teatrus, ruošia 
įvairius parengimus. Beveik 
visos organizacijos dirbo per 
4 metus vieningai Rusų Ka
ro šalpos draugijai paremti. 
Jie surinko daug drabužių ir 
pinigų. Sako, kad dauguma 
rusų esą ištikimi Amerikos 
piliečiai. Jie pirko karo bo
nus—apie 10 milijonų, ir rė
mė Raudonąjį Kryžių ir War 
Chest. Vadinasi, rusų komu
nistų yra maža, nes pabaigoj 
rusų gyvenimo apžvalgos 
Philadelphijoj autorius aiš
kiai pasako, kad rusų kilmės 
amerikiečiai kaip seniau, taip 
ir toliau visomis jėgomis pa
laikys savo prisirišimą ir pa
garbą Amerikos vėliavai, jos 
šaliai ir Amerikos žmonėms.

Susipažinimas įvyko su pa
maldomis, programa, paroda 
ir kitomis įvairenybėmis. Bu
vo pakviesti visi Intemacio- 
nalio Instituto nariai ir šiaip 
svečiai.

ATSIMENA MIRUSIUS

Sausio 14 dieną egzekvinės 
mišios buvo atlaikytos už 
a.a. Oną Talušienę. Mišias 
užprašė jos duktė ir žentas 
Butikiai. Jie labai dažnai at
simena savo mirusią motiną.

Tokiomis pat pamaldomis 
atsiminta ir Antano Vaice
kausko mirtis. Tai jau antros 
tokios pamaldos per trumpą 
laiką.

Už Julijoną Kavaliūną tre
jos mišios buvo atlaikytos 
sausio 16 dieną. Jas užprašė 
O. Bajorūnienė. Ji atsiminė 
savo mirusius Lietuvoj. Gau
tos žinios, kad jis ten miręs.

Sausio 19 dieną egzekvinės 
mišios buvo laikomos už a.a. 
Praną Mačiulį. Mišios užpra
šytos jo sesers.

Vincento Agurkio siela at
siminta dvejomis mišiomis 
sausio 12 ir 17 d.d. Mišias už
prašė duktė Adelė ir J. Rim- 
gailienė.

Parapijiečiai labai gausiai 
lankėsi Kalėdų pamaldose ir 
aukojo savo parapijos išlai
kymui gausias Kalėdų aukas. 
Parapijos kunigai nuošir
džiai padėkojo už jų dova
nas. Visų vardai yra įdėti 
skelbimų vietoj.

Nauji metai pradėti sėk
mingai. Jau daug karių su
grįžo iš kariuomenės, o kitų 
dar laukiama sugrįžtant. Kai 
visi sugrįš, tai ir jų priimtu
vės bus tinkamai paminėtos. 
Jau daromi planai, kaip ka
rius priimti.

Mūsų parapijos vikaras, 
kun. Stan. Lukšys, buvo iš
vykęs kelioms dienoms. Jis 
neturėjo vasarą atostogų, 
tai nors ir žiemos metu ga
lės pailsėti po visų metų dar
bų.

dukterų girdėjai balsus, kad 
Lietuva prisikels ir vėl lais
va bus. Užbaigta Lietuvos 
himnu.

Bendrai visi pastebėjo, 
kad mokytojos mokėjo pui
kiai suderinti lietuvišką dva
sią su mokinių įvairumu. 
Nors vaidinimas ir dar keli 
dalykai buvo angliškai, bet 
lietuviška dvasia su daugu
mu lietuviškų numerių išlai
kyta visą vakarą. Gausi pub
lika tai pastebėjo ir įverti
no. Lietuviškos dainos skam
bėjo ir kalbėjo iš visų šir
džių.

Programa baigta kun. V. 
Martusevičiaus padėkos žo
džiu. Jam vadovaujant, mo
kykla auga ir stiprėja.

Rasa.

JAUNO KARIO PERGYVENIMAI

4
KALĖDŲ DOVANA

Serga Radijo Dėdė

PARAŠYS DAUG 
ĮDOMYBIŲ

Sausio 11 dieną sugrįžo 
Pacifiko fronto korp. Stan. 
Areškevičius, 334 Earp St. 
Karys daug ko pergyveno ir 
patyrė per visą laiką, būda
mas tolimuose kraštuose. Jis 
turi surinkęs labai daug įdo
mių pergyvenimų, * kuriuos 
rašo. Juos paduosim “Ame
rikos" skaitytojams. Lau
kiame.

iš

TRETININKŲ SUSIRINKI
MAS

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Gudonių šeima, 1346 South 
Front St., praeitų Kalėdų 
proga gavo ypatingą dovaną 
—jie susilaukė sūnaus. Ber
niukas kaip tik gimė Kalė
dų dieną.

Tai buvo tikrai didelė do-

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.

vana. Ji patiko ne tik mo
tinai ir tėvui, bet ir broliukui 
Jonukui, kurs tuo tik ir 
džiaugėsi. Berniukas pakrik
štytas sausio 13 dieną Juo
zapo vardu. Krikšto tėvais 
buvo Talačkai, motinos brolis 
ir tėvo sesuo. Per krikštą bu-

Bus naujų svarstymų.
Prašau visų ateiti.

Pirmininkė

Nuomonės negali išsilaiky
ti, jei dėl jų nekovojamą.

Thomas Mann

A. Vaičiulaitis

Prelato Vynas
» (Tęsinys)

Draugai už mylios jau tave moja, apsikabinę bučiuo
ja. Tik pagalvojai — ir važiuoji pas ministerį. Taip 
ir taip, ponuli. . .

. — Na!
— Nebijok! Brolyti, auksas nutraukia žvaigždes 

nuo dangaus. O mergų nė neatsimuš!. Kaip laumės 
jos karsis tau ant kaklo, čiulbėte čiulbės. Spiautum į 
Aldoną. O pralotas, žmogau, turi Dievo gėrybės.

— Tegu sau turi.
— Albinai, kaip tu subiurai!
— O tau trūksta didelės dvasios.
— Kas čia abejos — tavo siela kaip debesys, kaip 

marios!
Tai pasakęs Kazys sviedė ant žolės kortas, nutriu

šusias, be kampų,.ir išdidžiai tarė:
— Perkelk!
— Puiku, — atsiliepė Albinas.
Jis atsigulė pievoje ir pašaukė:
— Te.
— Manai, kad nenukirsiu tos tavo damos su rau

donomis lūpomis, — kalbėjo Trumplis. — O čia duo
du dvidešimt.

Saulė, nusvirus į vakarus, dar smagiai kaitino juod- 
viem nugaras, glostė sprandus. Kazys vartėsi nuo vieno 
šono ant kito ir iš visų pusių šildėsi. Albinas kantriai 
tysojo, tik kai musės įšėlsdavo ant pakaušio, jis ranka 
pliaukšteldavo sau per galvą. Kortavo jis labai ati
džiai, beveik skausmingai susiraukęs ir liežuvio galiu
ką iškišęs lūpų kampe. Tarpais jis iš lėto pakeldavo 

' koją, pasiūbodavo ir vėl nuleisdavo. Šioj margoj žemėj 
dabar jam buvo bemaž gera. Rūpesčiai dilo, nyko. 
Saulė ant strėnų, minkšta žolė po krūtine, zirziančios

Sausio 11 dieną sunkiau 
susirgo lietuvių radijo pro
gramos vedėjas Antanas Dzi- 
kas, 3619 E. Thompsoji St. 
Jis paguldytas Mt. Sinai li
goninėj ir ten stropiai dak
tarų gydomas.

Jo sveikata jau šlubavo il
gą laiką. Bet, pagal daktarų 
pareiškimą, nėra jokio pavo
jaus. Netrukus jis tikisi iš
eiti iš ligoninės. Ligos metu 
jį pavaduoja varg. P. Staniš- 
kis, kurs kalba per radijo 
programą.

Visi Radijo Dėdės draugai 
ir pažįstami linki Antanui 
greitos ir geros sveikatos.

Dar Apie Jubiliejų

Kaip jau buvo rašyta, 
gruodžio 23 d. šv. Jurgio pa
rapija minėjo savo mokyk
los sidabrinį jubiliejų.

Dar norim keletą žodžių 
tarti apie programą. Be kalė
dinių programos dalykų, rei
kia ypač pabrėžti operetę 
“Cinderella." Už. jos paruo
šimą garbė tenka seserims 
mokytojoms, kareiviui p. 
Petraičiui, muzikos mokyto
jui. Jis tikrai užsitarnavo di
delės pagarbos, tiek daug 
dirbdamas prie to parengi
mo. Jis ne tik mokė, bet ir 
pats visą laiką linksmino 
publiką savo pijanu ir balso 
muzika. Jam pagelbėjo Anta
naitis. Princo rolę turėjo 
Pranas Sabas, o Cinderella
buvo Ona Kačanauskaitė.

Programa pabaigta pritai
kytu vaizdeliu—“Mūsų Lie
tuva." Prieš akis matei pa
vergtą, surakintą Lietuvą. 
Šalia ten buvo ir Lietuvos 
trispalvė, juodu šydu per
juosta. Bet iš apsuptų jos

sparvos, smilgas sūpuojąs vėjelis ir saugojimas suk
čiaus Kazio, kuris, žiūrėk, ir iškirs šulerystę — štai 
kas glamonėjo jo dvasią, pripylė ją palaiminto tuš
tumo, užmaršties. Darėsi lengva, jauku. Atskrido švel
nus mieguistumas. Snaudulys vis dažniau zyzė aplink 
akis. . .

— Dabar pasapnuosiu, — tarė Albinas, prakišęs 
trečią partiją. — Su tavim vistiek nelaimėsiu — suki 
lyg Judošius.

Ant galvos jis užsimetė švarką ir netrukus ėmė 
knarkti. Kazys pasižiūrėjo į kiaurus vaikino batus, į 
pabrizgusias kelnes ir pats išsitiesė žolėje.

Pirmas nubudo Trumplis. Prikėlė jį užslinkęs rugių 
šešėlis. Buvo jau vėlu. Saulė leidosi už girių. Pieme
nys oliuodami ginė gyvulius.

Kazys pasiraivė ir prižadino Albiną, kuris nerangiai 
prasimerkė ir atsisėdo, nuleidęs smakrą ant krūtinės. 
Jis matė, kaip dideliais šuoliais, per balas ir medžius, 
artinosi naktis be pastogės.

Jis tarė: *
— Kur man dingti? Reikės eiti pas Stasės tėvus.

Su ja mudu sudraugavom seniau.
— Pas Stasės tėvus? — atsiliepė Kazys. — Į pliką 

merga nė nežiūrės.
— Kazy!
— Nebūk mažas vaikas ir nespoksok į mane grau

džiomis akimis. Ar Stasei reikia suplyšusių tayo kelnių? 
Jei pas ją nustypčiotum su žvilgančiais batais, su auk
siniu žiedu ant piršto, tai ji tau būtų kaip cukrus. O 
dabar. . .

Ir jis mostelėjo ranka. Pamatęs nuliūdusį vyruką 
Trumplis prabilo.

— Jei sėdėsi ir bijosi krustelti, kaip šventasis al
toriuj, tai lobiai nebyrės tau į sterblę. Nemanyk, kad 
pas tave ateis procesija, už pažastų nuves į rūmus ir 
įkels į sostą. Na, broleli, vis dėlto nenusimink, še, nu
skandink rūpesčius. . .

Kazys išsitraukė butelį iš savo erdvių kišenių, ir Al- 
bitio akys sužibo.

t

ATSIMINĖ MIRUSIUS

Gruodžio 20 dieną buvo ge
dulingos pamaldos už a.a. 
Vincą Norkūną ir Oną Mažu- 
kienę. Jų vėles dažnai atsi
mena dukterys.

A. Tamošiūnienė atsiminė 
savo tėvelius Juozapą ir Ka
roliną Kairiūnus gruodžio 20 
dieną iškilmingomis mišio
mis su egzekvijomis.

Metinės už žuvusį karį Pet
rą Ragucką buvo gruodžio 
23 dieną. Motina ir sesutė 
karštai meldėsi už a.a. Petro 
vėlę. Tai buvo jų Kalėdų do
vana brangiam mirusiajam.

Poškų ir Vyšniauskų in
tencija atlaikytos mišios ir 
egzekvijos gruodžio 23 die
ną. P. Vyšniauskienė dažnai 
atsimena savo mirusius.

Tą pačią dieną buvo mišios 
ir egzekvijos už a.a. Juoza
pą Steponkevičių ir jų šei
mą. Visos tos pamaldos buvo 
atlaikytos šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj.

GRUODŽIO MĖN. MIRĖ

Gruodžio mėnesį mirė Ado
mas Valančius, Vladas Guda
vičius, Ona Toliušienė, Ag
nieška Jesukaitis, Andr. 
Dion, Juozas Slavinskas, 
Brigyta Šapkienė ir Juozapa 
Bocienė.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS

Pietų Amerikos Lietuvių
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA”
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del Cerro
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Purpuro medalis

Juozas Rimgaila ilgai ir 
sunkiai kariavo Italijos lau
kuose.

Bet, tur būt, niekur tokių 
baisių dienų neturėjo, kaip 
prie Anzio. Ten ne tik debe
synai maišėsi su žeme, bet ir 
kariai neretai būdavo sumai
šomi su žemele, iš kurios 
dažnai ir nebeatsikeldavo.

Ir mūsų aprašomas karys 
tą patį pergyveno. Kai kartą 
ėjo smarkūs mūšiai, kai ug
nys ir liepsnos siautėjo, tai 
priešo šūviai sujudindavo vi
są žemę. Arba būtų galima 
pasakyti, kad žemę suversda
vo, aukštyn išmesdavo. O kai 
pataikydavo ant karių, tai su 
ta žeme susimaišydavo pus
gyviai, sužeisti ar ir gyvi ka
riai.

Neišvengė to ir Juozas. 
Ėjo baisiausi mūšiai. Kariai 
nežino, kas dedasi, ar audros, 
ar dangus nukrito, ar žemė 
pasikėlė. Tokiai padėčiai 
esant, dažnai kariai nieko ne
begalvoja ir nieko nebejau
čia. Jie yra nei gyvi nei mi
rę. Tik akimirksnis, ir jie jau 
bus nežinia kur. Taip dažnai 
ir atsitinka.

Vienas toks smarkus spro
gimas viską sumaišė, kur 
Juozas kariavo su savo bū
riu. Jis tiek begalėjo atsi
minti, kad jis ir jo draugai 
buvo gyvi palaidoti žemėse. 
Kaip jiems, dar gyviems, iš 
ten laimė lėmė išlikti, tai 
tik Geros Rankos ir didžios 
laimės dalykas.

darni mirties ir ugnies lieps
nas.

Mūsiškiai turėjo slinkti 
pirmyn ir atremti jų puoli
mą. Kai vieni krisdavo, tai 
kiti ėjo jų vietoj. Taip be
slenkant, pasitaikė, jog prie
šas buvo su savo tanku taip 
arti prie Juozo ir jo draugų, 
kad jis galėjo tik vieną žodį 
ištarti—vokiečiai—ir tai sa
kęs visu savo augalotumu 
krito žemėn. Kirto kulkos, 
kurios nuskynė jo jaunų 
draugų gyvybes. Bet Juozas 
ir čia buvo laimingesnis. Jis 
tik buvo sužeistas. Kraujas 
apšlakstė, bet gyvybę išsau
gojo. Už tat jis dabar nešio
ja purpuro širdį—medalį už 
išlietą kraują.

Kun. St. Raila.

TRYS LIETUVIŲ MOKYK
LOS WIESBADENE

New Yorkas. — Benamių 
lietuvių jaunimui auklėti 
Wiesbadene nuo šio rudens 
veikia gimnazija. Dirba visos 
aštuonios klasės. Gimnazijos 
direktorius yra J. Kralikaus- 
kas.

Ten pat atidarytas ir liau
dies universitetas.

VISŲ LIETUVIŲ MYLIMAS 
ir

SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS
MISIJONIERIUS

Kun. Jonas Bružikas
Įdomiai rašo iš
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Prie Anzio turėjo Juozas 
Rimgaila ir kitų skaudžių 
pergyvenimų. Jis negali pa
miršti gražios dienos, 1944 m. 
gegužės 27 d. Bet ne viskas 
ėjo gerai tą dieną. Priešai 
šaudė ir šaudė be perstoji- 
mo. Ataka ėjo po atakos. 
Vieni krito, kiti ėjo jų vie
ton. Priešų dideli tankai slin
ko kaip giltinės, vis spiaudy-

Jo jaudinantieji laiškai yra 
spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJ E”
Skubėkite užsisakyti
„ŽVAIGŽDĘ”
Kaina $1.00 metams

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

I
Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
■. ------ . M
jfrū® <♦>-
$ Tel. REgent 8434

| RICHMOND GROCERY CO. |
| WHOLESALE GROCERS I
v • " Bi§ Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
į PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS |

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.
x«$ x«k w w ■

— Išmesk burnelę — tarė Trumplis ir delnu išmušė 
kamštį.

Jo bičiulis pamaži judino gerklę, išbyškę jo veidai 
rausvėjo, krūtinė aukščiau kilo. Gėrė jis lyg didelę 
palaimą jausdamas — lėtai, nekrutėdamas, prisimerk - 
kęs. Mielai jis būtų ligi paskutinio lašo ištuštinęs, bet 
smilkiniuos kraujas taip tvinksčiojo, galvoj nuskaidrė- 
jo, kad jis neišlenkė ligi dugno. Dangus lingavo į šo
nus, lyg senas girtuoklis.

“A, tas Kazys! — kalbėjo sau Albinas. — Jis pirmai 
juokėsi iš manęs. Palauk, tu man daugiau nerodysi 
dantų!” Ir jis norėjo stoti, bet mėlynos lubos, kurios 
ten aukštai kabojo, susyk nugarmėjo žemyn. Rugiai, 
pievos pasileido šokinėti.

— Lai! k tu snukį! — Albinas grūmojo savo drau
gui. — Fu. adysiu tau šaipytis! Kai vošiu į tavo lik- 
tarną, tai. . .

Trumplį jis matė kažkur toli, susiėmusį šonus ir 
kvatojantį. »

— Ir nusilesei, žvirbleli, ir nusilesei! O evangeliste! 
Angele su baltais sparnais! Rytoj bėk pas pralotą iš
pažinties, kad nusilakei. Broleli, atiduok jam švarką, 
nes kad kokios — būtum jo sidabrinius šaukštus. . .

Albinas mušė ranka į žemę ir šaukė:
— Tylėk, akėtvirbali! Kas tau sakė, kad dar šiąnakt 

neturėsiu praloto turtų? A, girdi!
— Tik nerėkauk taip smarkiai — pempėms įvarysi 

priepuolį.
— O aš rėkausiu, ir tiek! Ką tu man padarysi? Aš 

ir pas Stasę eisiu ir Aldonai šonkaulius sumalsiu. Abi 
jos aplink mane tūpčios, kojas laižys, gyvatės. A!

2.

Aplinkui kleboniją augo platus sodas. Jo patvoriu 
šliaužė du žmonės. Mažesnysis slinko pirmas, ilgesny
sis rėpliojo paskui ir nuolat griuvinėjo ant akmenų, 
ant griovelių, iškastų vandeniui nutekėti. Miestas mie
gojo, ir bokšto laikrodis neseniai buvo suskaitęs pusę 
dviejų. Gale sodo su akmenukais šnekučiavosi upelis,

tuksėjo garinis malūnas. Tvenkiny, tarp medžių, rik
telėjo nubudus antis. Ir vėl buvo ramu.

Abu vyrai atplėšė stipiną ir įlindo į sodą, netoli 
tvartų. Arklys subeldė grandim į ėdžias ir nusiprunkš
tė.

— Baigiu dusti, — aimanavo paskui repetojęs žmo
gus.

Pirmutinysis atsisuko ir sušnibždėjo:
— Albinai, turėk kantrybės.
— Turėk. . . turėk ... aš jau visas prakaite.
— Skubėkim. Vasarą greit švinta. Prakeiktas mė

nulis — taip ilgai žiopsojo. . .

Juodu galėjo ir dabar plūsti tą dangaus žiburį, nes 
jis yrėsi į giedrų skly, ą. Sėbrai, pamatę didesnę švie
są, sugulė šieno kūgio šešėly. Priešais baltavo klebo
nija. Sodo obelys ir kriaušės rymojo tylios, susnūdusios. 
Tarpais per jas prabėgdavo vėjas. Jis sušiurendavo 
tvenkinio nendrėse, sušvokšdavo jovaruose ir užmig
davo ąžuolo lapuose.

— Grįžtam, Kazy. Jau tuoj diena.
Trumplis žiūrėjo į debesis. Jie keliavo neskubėdami, 

juodi, tik garbiniuotus, pakraščius mėnesienoj panėrę. 
Jie kilo aukštyn, didėjo, darėsi nykesni.

— Greit apsiniauks, — sukuždėjo Kazys.
Ant mėnulio nusidriekė iškedentas debesėlis. Paskui 

jį slinko sunkus, rūstus kalnas, kuris užgesino šviesą 
danguj.

— Eime, — prabilo Trumplis.
— Eime. . .
Netrukus juodu buvo daržely, tarp gėlių, prie pat 

klebonijos. Laikėsi jie arčiau rožių krūmų ir po ran
komis jautė žvirgždą ir akmenukus, kuriais buvo nu
barstyti takai. Kazys pakėlė nosį ir uodė, lyg šuva — 
tylu. Nei balso, nei žingsnių. Jis pakėlė akis. Po per
kūnų! Bažnyčios bokštas nuspindo — debesyse buvo 
plyšys, į kurį skubėjo mėnulis.

Abu draugai pasislėpė už akacijos, kerojusios prieš 
prelato langus. Albinas šnabždėjo:

(Bus daugiau)
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Sausio-January

^KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
vena viena mintie p _

Z? Elizabeth, N. J
mes, kurios pnes 
priklausė Lenkijai

Žinoma, uždaviny,, 
vas, ypač, kad paį. 
sai tikra. įdomus (*

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

3vės salėje, 279 Second 
Elizabeth, N. J.

ūkiams gros puikus Wal- 
Stabland orkestras. Visi 
ičiami dalyvauti šiame

pą_ Patersono lietuvių istoriją. 
Dėl skelbimų ir kitos medžiagos 
prašom kreiptas pas J. Jokuba- 
vičių (Jacobus): 131 Franklin 
St., Paterson, N. J.

nisterio Rzymows^ 
Šimas neplačiam j. 
visuomenės būrini j; 
damo konferenciją 
apie tai nerašė).

Pasak jo, iškvies; limo ParenSime.

delegacija Potsdanu
sovietų globoje. į įetuvos Gelbėjimo Komitetas 
amerikiečiais pin^ Vasario 16 dienos minė- 
dienas į juos beveji; 1 švęsti vasario 24 d. 4 vai. 
dėmesio. Pradėjus f rietu “Laisvės” svetainėje, 
sienų klausimą, a 
užgulė žemėlapį ir
deho abejojimo, ar “žuvau dėl Tėvynės. __
pajėgs tuos kraštusr Įins neseniai susiorganizavu- 
dinti ir ūkį išlaikyti aunimo teatralinė grupė var- 
je aukštumoje, te ‘/Lithuanian Theatre Guild,” 
prieš karą/Tiks: įUtV1‘
stipriai-remiant, sę s, M. ’’Pavalkiūtė^-rašt.” 
kai sutiko pripažint 
mes, su pastaba, fe 
nis sienų nustatys
sys nuo to, kaip L vįnaS) a. Lutviniūtė, R. Med- 
vendinama ir seunt r, m. Pavalkiūtė, P. Plungis. 
ma. Be to, kol kas: ? pat bus koncertinė dalis ir 
ta iškelti vokiečie 
lenkų valdomose že 
apie 7 milijonai, te
kai lenkų, gana ii ketvirta savaitė.
skaičiuojant, ten yn

Mirė
Mirė Cecilija Andruliauskienė, 

sulaukus 63 metų amžiaus. Pali
ko nuliūdime dukterį, Mrs. Bow
man, Skarbalių šeimą ir kitus 
gimines.

Buvo palaidota sausio 8 d. po 
iškilmingų pamaldų lietuvių baž
nyčioje. Palaidota Holy Sepulcre 
kapuose.

Velionė buvo šv. Onos ir tre
tininkų draugijų narė.

ANTRAS METINIS RADIJO KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA

J. J. S tuko Lietuviu 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 SVETIMO IR EHNSTROMO ORCHESTRAS

AUKOTI RŪBAI IR MAISTAS

irinkta komisija tariasi su 
iiais kalbėtojais. Bus įdomi 
mama. Bus suvaidintas vei-

.” Su-

aunimo teatraline grupe var- 
f‘Lithuanian Theatre Guild,”

•pirm., St. Valatka—pade- 
, ir

Balandis—ižd.
[inėtame veikale vaidins šie 
ienys: M. Aikiūtė, V. Budrec- 
iė, G. Budris, W. Devanis, J.

įvairumai.

lenas choro žymus solistas, 
is Feliksas Puzinas, serga 

. Choras, 
) girdėti, labai susirūpinęs jo- 
jveikata. Per jūsų reportetrį 
ras linki ligoniui greit pa-

lat rase apie dideL nes pradėta rengti ope- 
laimėjimus Potsdar.........................
rencijoje ir reiškė 
džiaugsmą dėl galu 
karų sienų nustatj: 
dabar Lenkija turi;
jų, statistika neskū rbu tai, kad, kaip pasirodo, 
nustačius naujas n u^ja^ priklauso garbingų 
rytų sienas, paa& 
dabartinės Lenkij®
80,000 kvadratinių ii irius kokių nors draugijų D. 
mažesnis už priešte Hionis; ilgametis šv^ Kazi-

Vakarinių žemių
nimas

j “Artistai” negales be jo 
žiai skambėti.

įeseniai Lietuvių Piliečių klu- 
i turėjo savo metinę pramo- 
į. Tai menkas dalykas, bet

)nių. Pav., brolių Jurgėlų 
vokato, gydytojo) tėvelis; 
Inas pirmininkas arba sek-

•ro draugijos pirm. J. Gau- 
; visuomet judrus lietuviškais 
Calais R. Džiovelis; užsitar- 
ęs pei' ilgus metus teatri-

Tai yra Lenkijos £ 5se vaidinimuose Jurgis Bud- 
kis. Visur iškabinę: J ’ 1
tai, ragina vykti j 
kur laukia gražios 
įmonės, krautuvės ii

Visi vykstą apsit' 
dirbti vakaruose gi a, galima suprasti, kad drau- 
mokamą kelionę f. ! r .. .....................-. . - .
Iiais visokias lenf :Oja- 11Kiiais, visokias lau imaį0, o visi žilagalviai, ph- 
pirmenybes. Deltos
subruzdo keltis į ® ijų” peršokę. Draugija orga- 
repatriantai iš ryti;! uotą 1900 metais.
siog į ten gabenami

Greta doro ir pa
vedamo elemento, į- 
pasinešė daug visokį 
gų, ieškančių pigaus 
nymo. Pastarieji p 
riausias pozicijas,p tams sudaro: J. Treinis pirm., 
visokio turto, jį gate .Kindera ir B. Vyčienė vice- 
ion Lenkijon, juom- J: .Jokubavifius sekr., V. 

pelne_ didelius pmiž* Kenuoto maisto, muilo, r bų 
pragėrė ir, viską nte 
go, iš kur atvykę.

Šituos sunkiai &
us ir beveik neisiu^ trasom visus Patersono lie- 

parazitus lenkai vate ^us j darbą, 
rovninkais”—taitf 
labai populiarus žo& 
mas visiems speki- 
Tie gi, kurie norėja 
įsikurti, susidūrė so J 
sunkumais.

Vakarų žemėse f Programa susidės iš didelio , k z> v. 4- z-\ 1 ri i vii 1 I T rr’w I d fu 11 r /->
"esuderinami elem^ 
rių kiekvienas ja®^ 
šeimininkas: lenkai f 
ministracija, rufflj^ *

komp. J. Žilevičius; buvęs 
is metus žymus dainininkas 
apijos chore žalionis; arti 50 
ų išgiedojęs parapijos chore 
gis Pranskietis ir t.t. Sunku 
is suminėti. Iš to, kas sumi-

i yra rimta lietuvybės palai- 
:oja. Tik gaila, kad jaunimo

nakčiai, kurie daugiausia “pu-

Paterson, N. J
?rieš pora savaičių buvo BA- 
i 86 sk. susirinkimas. Išklau- 
:a raporto, kurį suteikė sekr. 
Jokubavičius. Valdybą šiems

Kindera ir B. Vyčienė vice- 
m., J. Jokubavičius sekr., V. 
amavičius ižd.

mygu vajus prasidės vasario 
lieną ir baigsis vasario 16 d., 
st. Nepriklausomybės šventė-

J. E. Jokubavičius.

; Vasario 16 d. Minėjimas 
sietuvos Nepriklausomybės 
nėjimas bus vasario 24 d., 
ashington Hali. Pradžia 4 vai. 
piet.

Komunijos Pusryčiai *
Šv. Vardo draugija turėjo Ko- § 

munijos pusryčius sausio 6 die- 
ną parapijos salėje po pirmų mi- $ 
šių. <

Šių pusryčių tikslas buvo pa- $ 
gerbti sugrįžusius parapijos ka- x 
rius. $

Dalyvavo dąug vyrų. Kalbas 
pasakė draugijos dvasios vadas I 
kun. J. Stašaitis ir už karius kai-1 £ 
bėjo K. Ulinskas. Buvo taip pat I 
atsistojimu ir malda pagerbtas § 
žuvęs jūreivis Antanas Bieliū- 0 
nas. $

Šią savaitę iš laivyno buvo pa 
leistas Ch. Sniečkus.

Patersono korespondentas bu
vo susirgęs. Dėkoja kun. J. Sta
šaičiui už aplankjąną, motinėlei 
ir poniai Galčiuvienei už prie
žiūrą.

Kalėdinė kolekta musų baž
nyčioje siekė $1,100. Tai rekor
dinė suma mūsų lietuvių para
pijos istorijoje.

Klebonas dėkoja visiems už 
tokią gausią auką parapijai.

Kęstutis Sldrgėla.

Harrison-Kearny,
New Jersey

BALF skyrius vėliausiu laiku 
ir vėl pasižymėjo, surinkdamas 
$200, už kuriuos nupirko 120 
svarų rūbų nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams.

Sausio 10 d. pats klebonas 
kun. Voiciekauskas vėl atvežė į 
Brooklyno sandėlį 290 svarų rū
bų ir kenuoto maisto.

Vasaros mėnesiais buvo san
dėlio nugabenta 3,474 svarai rū
bų ir 166 svarai maisto.

Palyginant lietuvių skaičių 
šioje parapijoje ir jų aukas, ga
lima drąsiai tvirtinti, jog šioji 
kolonija yra viena iš darbščiau
sių ir veikliausių Amerikoje.

žv.

Vyčių Susirinkimas
Sausio 8 d. įvyko vyčių 90 kp. 

metinis susirinkimas, kurį atida
rė pirmininkė O. Klimašauskai- 
tė.

Tarp kitų dalykų, buvo tarta
si apie didelį šokių vakarą pa
vasarį. šokiai įvyks balandžio 
gale ar gegužės mėn. pradžioje.

Sporto pranešimą išdavė ve
dėjas K. Savickas. Tik sudary
tas vietinės kuopos krepšinio 
(basketball) ratelis. Jau laimėjo 
du lošimus. Ruošiamasi ir kito
kiems sporto žaidimams.

Po valdybos narių pranešimo 
buvo rinkimai. Išrinkta—pirm. 
O. Klimašauskaitė, vicepirm—V. 
Grinevičius ir B. Bačenaitė, nu
tarimų rašt.—M. Paslavičiūtė, 
finansų rašt.—F. Tunkevičiūtė, 
iždo globėju A. Jukneliūtė ir 
maršalka P. Baubelis.

Mūsų vyčių yra jau grįžusių 
iš kariuomenės, bet nemaža dar 
tarnauja.

Maršalka.

Gruodžio 31 d. linksmai su
tikta Nauji Metai. Tą vakarą sa-ncerto, kurį išpildys J. Stuko tikta Nauji Metai. Tą vakarą sa- 

dijo choras. Taip pat kviečia- j voje svetainėje įvyko vakarienė, 
is didysis parapijos choras ir i Klebonas kun. L. Voicekauskas 
lyvaus kitų žymių dainininkų. Į pradėjo vakarienę malda. Po to 

__________ ls kalbų programa, o po 
kariuomenė”’ ir vietjfncerto įvyks šokiai, šokiams 

kiečiai. Greta nauj^f jžanga yX'a vienas doleris.
šio lenko, žiūrėk,» Visi patersoniečiai ir apylin- 
randa buvęs savimi is lietuviai yra kviečiami da- 
kietis, kurį remia rauti.
ba atsiranda B#1 ?ras°m vlsas kad
uo. auoxxauua darytų parengimų tą dieną, 
kurio užnugaris stip- Minėjimo komisiją sudaro J. 
pirmąjį spaudžia kubavičius, J. Treinis, J. ži- 
sai išmeta.

Nemaža ir tokių 
kad už pavaišinimą 
riai prievarta išmeta 
kurį, o jo vieton so^ 
O dirbti beveik nėr« 
auksinės kviečių vai?" 
linko prie žemės ir?? 
tui nyko ir kitos ž^

kiečiai. Greta nauju“ 
šio lenko, žiūrėk, W

ba atsiranda Ha1 ^?."1.v‘sas.^uFirt: ..kad

is, A. Misiūnas.

Ruošia Leidinį
Juozas Jokubavičius nori iš- 
sti programos knygą ir trum-

REIKALINGAS
L ui iry a.u u Aiwa , 
bes, visi gi šaukė, 
ruošė nėra ko valgyk

Visa tai rodo, kad * 
apgyvendinti vakari 
nelengva.

(Bus daugiani

Geras ir pastovus vargo
ninkas, kuris žino savo 
natą. Vieta yra gera.
Kleb. kun. Ig. Kelmelis

207 Adams St., 
Newark 5, N. J.

šv. Vardo draugijos pirmininkas 
K. Nekrašis, pasakęs įžanginę 
kalbelę, perstatė programai ves
ti J. Katilių.

Trumpas kalbeles pasakė kle
bonas kun. L. Voicekauskas, 
kun. S. Stonis, J. Baltrukonis, 
T. Paknis, J. Svirnelis, T. Bala- 
zis.

Pasibaigus kalboms, prasidė
jo dainavimas. Visi bendrai dai
navo gražias lietuviškas liaudies 
daineles. Pianinu paskambino 
varg. S. Globis.

Prisiminta ir Lietuvos tremti
niai, benamiai. Padaryta rink
liava ir surinkta $44.35. Šv. Var
do draugija paaukojo tam tiks
lui $40.00. Tai viso sudaryta 
$84.35. Programos vedėjas pa
reiškė padėką ir pažymėjo, kad 
draugija pereitais metais auko
jo tris tūkstančius dolerių ge
riems reikalams.

Draugijos reporteris kalbėda
mas pranešė, kad draugijos na
rys M. Ožalas sunkiai sužeis
tas ir guli ligoninėje.

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.

Pasibaigus dainų programai, 
prasidėjo šokiai.

Lietuviai kariai veteranai or
ganizuojasi. Jau įvyko pirmas 
susirinkimas sausio 4 d. Šv. Var
do draugijos svetainėje.

Gruodžio 31 d. mirė V. Sil
vestravičius, biznierius ir geras 
parapijietis.

Šv. Vardo draugijos metinis 
susirinkimas įvyko sausio 14 d.

Reporteris.

Newark, N. J
Vasario 16 d. Minėjimas

Newarke Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas įvyks vasa
rio 17 dieną, sekmadienį, vaka
re 6 valandą, su kalbų ir dainų 
programa.

Apie programą bus pranešta 
vėliau, o tuo tarpu Newarko ir 
apylinkės lietuviai yra prašomi 
minėtą dieną ir laiku kitokių pa
rengimų nerengti ir visi dalyvau
ti bendrame Lietuvos nepriklau
somybės minėjime.

binskas, dr-jos dvasios vadas, di
džiuojasi dr-jos ištikimybe.

Bridgeport, Conn

cijų apie Moterų Sąjungą, kvie
čiam atsilankyti susirinkiman, 
kur maloniai būsit priimtos.

Pereitą sekmadienį klebonas 
kun. J. V. Kazlauskas išdavė 
pernai metų parapijos apyskai
tą. Pajamų buvo 21 tūkstantis 
su kaupu. Skolos atmokėjo šešis 
tūkstančius. Dar tūkstantinė pa
siliko kasoj. Kaip numatoma, 
per pora metų skola gal bus 
baigta mokėti.

Metinis choro koncertas para
pijos naudai bus balandžio mė
nesį. Bus gražių dainų ir links
mas vaidinimas. Choristai išpil
dys programą ir bus taip pat ar
tistų svečių.

Choro bowling žaidimas eina 
sėkmingai. Kartu su choristais 
dalyvauja ir kun. Al. Zanavičius.

Komp. V. Bacevičius iš New 
Yorko tarėsi su vietiniais vei
kėjais dėl koncerto Bridgeporte. 
Koncertas gal bus Klein Memor
ial Hall. Diena dar nenustatyta.

Numatoma, kad artistai Al. 
Vasiliauskas ir Tamkiūtė pasi
rodys choro vakare balandžio 28

Koncertas
J. Stuko Radijo Koncertas j-___ ________ _____________________

vyks šį sekmadienį Newarke, šv. j d. parapijos svetainėj. Tikrai bū-
i vižG/-. A tai’/a ' , • • i • i ♦ • * • 1 • V i 1 •Jurgio svetainėje, 4 vai. po pie

tų.
J. Stukc programa per radi

ją pasiekia visas apylinkės val
stijas.

Tą jauną ir energingą veikėją 
turėtų paremti visa lietuvių vi
suomenė, atsilankant į jo 
certą.

Koncertas bus gražus, 
nuos radijo mergaitės, Al. 
liauskas, V. Pranckienės ansam
blis, L. Juodytė. Tautinius šo
kius šoks J. Štuko Radijo šoki
kų grupė “Rūta,” vadovaujant 
Lillijai Stilsonaitei-Antanavičie- 
nei. Šokiuose dalyvaus ir sve
čiai iš Brooklyno broliai Klimai 
iš Lyraičių šokikų grupės.

Kalbėtoju yra pakviestas VI. 
Vaitkus.

tų visi linksmi, išgirdę iš tokių 
šaunių dainininkų gražių liau
dies dainelių. O.

New Haven, Conn
kon-

Dai-
Vasi-

N. S.

Baltimore, Md
Grįžo

Po ketverių metų karo tarny
bos grįžo Baltimorėn gydytojas 
Krizostomas Mendelis. Džiaugia
si jo šeimyna, bet ypatingai 
džiaugiasi jo mamytė. Sekma
dienį, sausio 6 d., Mcndelių ma
mytė užprašo iškilmingas padė
kos mišias, kurias atnašavo kun. 
Dr. Mendelis.

Po mišių kun. klebonas šeimos 
nariams turėjo pietus kleboni
joj.

Vaišes Parapijos Chorui 
šeštadienio vakare, sausio 

d., jaukioj Sea Cliff Inn valgyk
loj mūsų klebonas kun. Ed. Gra- 
deckas iškėlė vaišes pagerbti šv. 
Kazimiero parapijos choro na
riams ir vargonininkui. Jie per 
visus metus su dideliu pasišven
timu lanko pamokas ir gieda 
bažnyčioj, taipgi prisideda prie 
bendro parapijos veikimo, pav., 
bazaro ir vakarienių.

Pavakarieniavus klebonas pra
bilo į choristus, sveikindamas 
visus už gražią praeitų metų 
darbuotę. Širdingai pasveikino 
sugrįžusius į choristų eiles ka
rius.

Po kalbų prasidėjo šokiai ir 
dainos.

5

Parapijos vakarienė ir skolų 
sąrašo bei morgičiaus sudegini
mas įvyks vasario 3 d. parapijos 
svetainėje. Klebonas kviečia vi
sus parapijiečius atsilankyti ir 
prašo, kad sugrąžintų korteles, 
kurias 
čiams su prašymu pažymėti, 
kiek iš kiekvienos šeimos daly
vaus vakarienėj.

išsiuntinėjo parapijie

Toronto, Ont

Metinė Šv. Vardo Iškilmė
Kasmet antrą sausio mėn. 

sekmadienį mūsų bažnyčioje į- 
vyksta nepaprastos iškilmės. 
Šiemet net 80 šv. Vardo dr-jos 
narių gaus ištikimybės kryžius 
dėl to, kad 1945 m. jie priėmė 
šv. Komuniją per visus 12 mė
nesių. Kadangi dr-ja skaito tik 
apie 150 narių, tai daugiau ne
gu pusė narių buvo ištikimi per 

I visus metus. Kun. Antanas Du-

Praeitą savaitę teko susitikti 
šiuos karius, kurie jau garbin
gai atleisti iš karo tarnybos: tai 
Albinas Zavorskas, Pranas Ma
kauskas, Jonas Mačinskas.

Sveikinam visus karius, 
mingai sugrįžusius į civilinį 
venimą ir į savųjų tarpą.

Su sausio mėnesiu prasidėjo 
Moterų Sąjungos naujų narių 
vajus. Tai gera proga visoms ka
talikėms moterims ir merginoms 
prisirašyti prie Moterų Sąjun
gos, nes vajaus metu nereikia 
mokėti įstojimo mokesčio.

Sąjungietės, visos stokim .į 
darbą prirašyti naujų narių prie 
mūsų kuopos ir laimėti apskri
ties skirtai dovanai.

Mėnesinis kuopos susirinki
mas įvyks sausio 20 d., tuojau 
po sumos parapijos svetainėje. 
Jei kuri moteris norėtų informa-

lai-

Bendras Vasario 16 d. Minėjimas
Gerai žinome ir suprantame, 

kad žiauriai persekiojama lietu- 
tuvių tauta negalės švęsti bran
gios Vasario 16 d. istorinės šven
tės, nes visa tai, kas reikšminga 
ir brangu lietuviui, yra Lietuvoj 
draudžiama. Lietuviai yra bejė
giai ii' belaisviai savo tėvynėj!

Bet jie žino, kad šią šventę 
minės jų artimieji, gyvendami 
tose šalyse, kur teisė būti lietu
viu nesutrypta, kur žodžio ir są
žinės laisvė nesurakinta. Jie ten, 
po dailiosios trispalvės lietuvy
bės somboliu, drąsiai ir ryžtin
gai pareikš dar kartą pasauliui, 
kad Lietuva pavergta nekaltai ir 
neteisingai, ir kad priešai turi 
išeiti iš Lietuvos.

Mūsų nelaiminga tautos dalis, 
šią šventę mums minint, gyvens 
jausmais ir mintimis kartu su 
mumis, kartu su mūsų troški
mais — kuo greičiausiai matyti 
Lietuvą laisvą ir nepriklausomą!

Vasario 16 d. šventės niekas 
lietuviui nepanaikins, nes ji bro
lių krauju istorijon įrašyta! Ji 
buvo, yra ir bus istorinė šventė!

Mes, kanadiečiai lietuviai, taip
gi privalome Vasario 16 d. tin
kamai paminėti.

Toronto šešios draugijos, bū
tent, šv. Jono pašalp. d-ja, Liet, 
parapija, Kanados Liet. Tarybos 
skyrius, Moterų grupė “Daina,” 
SLA. 236 kuopa ir liet, socialis
tų skyrius, vieningai susitarė šią 
šventę gražiai ir reikšmingai at
žymėti.

Tam reikalui įpareigotas ko
mitetas, kurį sudaro A. Kuniu- 
tis—pirm., Pr. Kondrotas—sekr., 
Fel. Karaliūnas—ižd. Rez. komi- 
joj yra Jokubynaitė, J. Novo- 
grodskas ir Al. Augutas. Pro
gramos paruošimo komisiją su
daro J. Samulevičius, J. Margas, 
St. Dervinienė, EI. Frenselienė 
ir O. Indrelienė. Komisija stro
piai varo paruošimo darbą.

Tikimasi gauti kalbėtoją iš 
Jungt. Valstybių, kad pagelbėtų 
mums tinkamiau atžymėti šią 
šventę.

Programoj dalyvaus ir “Auš
ros”. choras, kurs ruošiasi nau
joms dainoms. Visa programa 
bus pranešta vėliau.

Toronto ir apylinkės lietuviai 
yra širdingai kviečiam^ gausiai 
atsilankyti į šį paminėjimą ir 
kartu pagyventi tautos nelaime.

Šis minėjimas įvyks vasario 
17 d., 6 vai. vak., St. Agnes 
svetainėj, kampas Dundas w. ir 
Grace St.

O. Indrelienė.

Prieš kurį laiką šio laikraščio skiltyse buvo įdėtas sąrašas 
BALF skyrių, parapijų bei atskirų asmenų, prisiuntusių rūbų, 
avalynės ir maisto per 1945 m. spalių mėn.

Lapkričio ir gruodžio mėn. didesniais kiekiais gauta rūbų, 
maisto, knygų iš šių vietų:

(Skaitlines pateikiame svarelis). 
Athol, Mass. BALF................................................................
Albany, N. Y. per kun. K. Strimaitį ..........................
Amsterdam, N. Y. kun. židanavičius (knygų) .......
Amsterdam, N. Y. BALF Skyr....................................
Ansonia, Conn. BALF Skyr............................................
Bayonne, N. J. BALF Skyr................................................
Beacon, N. Y. Mrs. B. Verplauck...................................
Bridgeport, Conn. BALF Skyr........................................
Bridgeport, Conn. A. J. Viznis ........................................
Brockton, Mass. Sandaros Klubas ..............................
Boston, Mass. BALF 17 Skyr...........................................
So. Boston, Mass. M. Vaičaitis ........................................
Baytown, Texas Knights of Columbus .....................
Chicago, Ill.: E. Switra ......................................................

Mrs. J. W. Blake ir Mrs. J. M. Paschal ...........
K. Vikar, (knygų) ......................................................
Sisters of St. Casimir ...................... x....................
Sandara ............................................................................
St. Casimir’s Academy ............................................

Cleveland, Ohio Šv. Jurgio parap..................................
Colonial Beach, Va. Rotary Club ..................................
Dayton, Ohio, Šv. Kryžiaus pąrap.............................
Detroit, Mich. BALF ...........................................................
Grand Rapids, Mich. Šv. Petro ir Povilo parap.........
Herrin, Hl. BALF Skyr............................... ....................
Hartford, Conn. BALF Skyr...........................................
Haverhill, Mass. BALF Skyr..........................................
Harvey, Ill. J. Yudeik .................... '....................................
Kewanee, Ill.. Uršulė Zalumski .............. ?..................... .
Kearny, N. J. BALF 7 Skyr. (naujų rūbų už $200) 
Kearny, N. J. A. Gerulaitis ...........................................
Kearny-Harrison, N. J. BALF Skyr................................
Kulpmont, Pa. BALF Skyr...............................................
Los Angeles, Cal., Šv. Kazimiero par. per

prel. J. Maciejauską .......................................... .........
Lynbrook, L. L V. Raudonaitis ..................................
Lowell, Mass. šv. Juozapo Parap.................................
Manchester, Conn. BALF Skyr....................................
Manchester, N. H. F. Vaichūnas .................... ..............
Minersville, Pa. per kun. Klevinską ..........................
Minersville, Pa. Mrs. Paul Sateavage .........................
Nashua, N. H. per kun. M. C. Cibulskį ....................
Nanticoke, Pa. Mary Kempinski ..................................
New Britain, Conn. BALF Skyr......................................
Newark, N. J. BALF 35 Skyr............... .’.........................
Newark, N. J. A. Benzinskis............................................
New Haven, Conn. BALF Skyr...................................
Norwood, Mass. BALF Skyr............................................
Oceanside, L. L Mrs. Suzan Overzol.............................
Oskosh, Wise. Mercy Hospital .......................................
Old Forge, Pa. kun. J. E. Savulis..................................
Oceanside, N. Y. Mrs. Fred Lindgrin .........................
Owerboro, Kentucky John W. Ciral .........................
Philadelphia, Pa. Sarcevičiai ...........................................

(Bus daugiau)

.2,350 

.. 110 
... 418 
.2,664 
.. 800 
,.. 840 
... 120 
.2,047 
... 76 
... 975 
... 71 
... 3 
... 70 
... 90 
... 126 
... 23 
.1,185 
.1,110 

.. 30 
.3,153 
... 118 
... 270 
.1,165 

... 600 

... 736 
.2,146 

... 49 

.„ 10 

... 72 

... 120 

... 21 

... 136 

... 650

.2,813 

.. 227 

.. 200 

.. 238 

.. 35 

.1,960 

.. 128 

.. 520 

.. 35 

.1,100 

.. 393 

.. 42 

.1,923 

.1,991 

.. 152

.. 340 

.. 28 

.. 23 

.. 21

esaKalėdų švenčių proga siuntinėlius prisiuntusiųjų sąrašą 
atskirai paskelbę. Tad šiame sąraše tų siuntinėlių neminime. 
Už visas dovanas BALF vadovybė nuoširdžiai dėkoja ir jų 

prašo daugiau. Visas dovanas daiktais (maistu, knygomis, dra
bužiais, vaistais) malonėkite siųsti adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
Warehouse

101 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y.

me

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



VASARIO 16 d. MINĖJIMAS NEW YORKE GKJŽO Iš KARIUOMENĖS

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.

Sgt. Antanas Kruzas

Sausio 7 d. iš karinės tar
nybos garbingai atleistas 
grįžo sgt. Antanas Kruzas.

Jis tarnavo aviacijoje, iš 
viso 37 mėnesius. Buvo in
struktorium Sarasotos avia
cijos bazėje.

Sveikinam grįžusį karį!

Mūsų Apylinkėje

MIRĖ POVILAS IKAMAS
Sausio 12 d. savo namuose 

mirė Povilas Ikamas, ilga
metis “Amerikos” skaityto
jas ir rėmėjas, SLRKA 134 
kuopos narys. '

Per daug metų jis laikė 
moteriškų apsiaustų dirbtu
vę. Per paskutinius ketve
rius metus nesveikavo ir 
dirbtuvės jau neturėjo.

Velionis pašarvotas buvo 
Aromiskio koplyčioje. Palai
dotas iš Apreiškimo bažny
čios šv. Jono kapinėse sausio 
16 d.

Paliko nuliūdime žmoną 
Viktoriją, sūnų Kazimierą ir 
dukterį Oną. N.

„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

SUGRĮŽO KARYS

N.

PERGALĖS VAJUJE
Dabartiniame drabužių 

kenuoto maisto pergalės va
juje, kuris eina per visą Ame
riką pramonininko Kaiserio 
vadovybėje, 100 milijonų dra
bužių sušelpti nuo karo nu- 
kentėjusiems žmonėms visa
me pasaulyje numatoma su
rinkti.

Drabužius, batus, patalynę 
ir panašius dalykus, skiria
mus pergalės vajui, galima 
priduoti į policijos stotis, 
pašto įstaigas, mokyklas, pa
rapijų centrus, ugniagesių 
namus.

ir

Sgt. Albinas Kulikauskas 
neseniai grįžo iš kariuome
nės. Ištarnavo penkerius me
tus. Dvejus metus buvo Paci- 
fike.

Džiaugiasi šeima, — moti
na, sesuo, brolis — ir gimi
nės, kad sulaukė jo grįžtant, 
ir po ilgo laiko galėjo drauge 
atšvęsti Kalėdas ir Naujus 
Metus.

D. Flood. Minėji- 
vasario 17 d., sek-

Paulius Mikolaitis

GRĮŽO KARYS

F-lc Jonas Navickas, ištar
navęs Amerikos laivyne virš 
2 metų, garbingai atleistas 
iš tarnybos, grįžo pas žmoną 
Marytę.

Jam teko dalyvauti Angli
joj, Prancūzijoj, Italijoj, 
Greenlande, Islandijoje, Ai
rijoje ir Afrikoje. Daug kar
tų teko linksminti karius, o 
laive „U. S. Portsmouth” bu
vo orkestro vedėju.

Grįžęs vėl suorganizavo 
savo orkestrą — „Nakties 
Pelėdos”.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel. MArket 2-5360

NUOŠIRDUS AČIŪ!

Tariu nuoširdų ačiū Mote
rų Sąjungos N. Y. ir N. J. ap
skričiui už suteiktą dovanė
lę ($5.00) mano ligos laiko
tarpiu. Dovanėlę įteikė Mot. 
S-gos apskrities pirm. S. Su- 
batienė.

Visai apskričiai esu labai 
dėkinga.

Rožė Kašėtienė

ŠOKS WALDORF-ASTORIA 
VIEŠBUTY

Vasario 8 d. J. Stuko Ra
dijo šokikai šoks Waldorf- 
Astoria viešbutyje, New Yor
ke, dalyvaudami tarp kitų 
tautų, kurios šoks savo tau
tinius šokius. N. S.

IEŠKO JUODEIKIŲ
Jonas, Pranciškus ir Anta

nas Juodeikiai, kilę iš Mar- 
giniškų kaimo, Glabių vlsč., 
Mažeikių apskr., prašomi 
kreiptis į “Ameriką”. Jiems 
yra svarbus laiškas.

Lietuviu Radijo Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30

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

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

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J495Pg2S^S AD. JEZAVITAS 
Brooklyn, N. Y. Muzikos Dir.

EV. 4-7142

UŽJŪRIO LIETUVIAI APIE “AMERIKĄ”
Danijos lietuvių vardu “Ame-j mą ir dėkingumą jaučiame mes 

"m” pasiekė padėkos laiškas, skaitydami kiekvieną žinutę 
apie teikiamus Tėvynei ir mums 
pagalbos darbus.”

riką” pasiekė padėkos laiškas. 
Rašo Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas M. Brakas.

Laiške skaitome:
“Nuoširdžiai dėkoju visų Da

nijoje esančių lietuvių vardu 
Tamstoms, pone Redaktoriau, 
už siuntinėjimą mums savaitraš
čio “Amerika.” Jis eina pas mus 
iš rankų į rankas, iki visiškai 
suplyšta. Lietuviškos spaudos 
mums tiek pat trūksta, kiek ir 
kitų dalykų. Jūsų laikraščio skil
tyse aprašoma Amerikos lietu
vių aktyvi diplomatinė bei poli
tinė veikla palaiko mumyse lais
vės viltis ir kelia pasididžiavimą 
mūsų tautiečiais užjūryje.”

Iš tremtinių stovyklos Vokie
tijoje mus pasiekė šie žodžiai:

“Gyvendami tremtinių bei iš
eivių gyvenimą ir beveik neturė- 
davi rimtos lietuviškos spaudos, 
dvasioje skurstame. Netikėtai 
gavę pasiskaityti Tamstos reda
guojamą laikraštį “Ameriką” 
susižavėjome juo ir pamilome 
jį.”

Sausio-January 18, 19‘

įjfERlKOS LIETUVIU 
jjgŲ VISUOMENINIO 
pjLTORINIO GYVEN

SAVAITRAŠTIS

f
įf.

nii

B rook lyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9220
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Entered M Second-Class matte

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

Tel. EVergreen 7 - 6888
VALANDOS:
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

PERSĖKI

Ir Švedijos lietuviai rašo:
“Amerikos lietuvių gyvenimas, 

darbai ir kovos dėl laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos mus ne
paprastai domina, guodžia ir tei
kia vilties vėl grįžti į laisvą nuo 
okupacijos tėviškę. Malonią šilu-

Anglijoj gyvenanti lietuvė M. 
Balkauskaitė rašo, kad “Ameri
ką” ji persiunčia lietuviams 
tremtiniams Vokietijon.

Ji sako: “žinau, kad “Ameri
ka” jiems daug gerų vilčių duo
da savo straipsniais. Man pačiai 
irgi skaityti ji yra maloni. Esu 
pilnai patenkinta laikraščio idė
jomis dėl lietuvių tautos išlaisvi
nimo.”

KOKS BRANGUS ŽODIS TĖVYNE

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES < ,
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimai 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

DĖKOJA Už KALĖDŲ DOVANAS

Roma. - Popiežius 
paskelbė encikliką 

noje paliečia Katalikų 
j^'nyčios persekiojimus K 

Ukrainoje. Jis krei] 
> Jungtinių Tautų Organ 
įginė- kad būtų išlaikytas 
■Jį das apie religijos laisv 
Sgiii? šiems žmonėms.

:įatai Karpatų Ukraina s 
so priklausė Čekoslovakija 

lik pernai buvo užleista Ru 
į'bddar- Didžioji tos šalies gyve 
> nau-dalis yra katalikai.

Enciklikoje sakoma, 
rusų agentai Karpatų

J. Stukas iš Šveicarijos gavo 
vienos lietuvaitės laišką. Jis 
daug pasako apie tėvynės nete
kusių lietuvių jausmus, troški
mus ir ilgesius.

Čia dedame tą nuoširdų lie
tuvaitės žodį:

“Būdama svečioj šaly turėjau 
progos paskaityti lietuvišką 
laikraštį iš Amerikos. Jame ra
dau mažą skelbimą apie Jus ir 
—Jūsų fotografiją. Ir, nors Jūsų 
nepažįstu, tačiau manau, kad 
Jūs lietuvis ir suprasite, kodėl 
lietuvaitė rašo.

Nežinau, ar Jūs galėsite su
prasti mergaitę iš ramunių lau
kų, ar jums bus įdomu skaityti 
apie mėlyną, it lino žiedas, Lie
tuvos padangę, saulutėje bur
kuojančius balandžius; gelstantį 
beržą . . . audringą Baltijos jū
rą, baltutes žuvėdras ar šniokš
čiančias pušis? Tačiau tikiu, kad 
ir jums pasivaidena tėviškės 
vaizdas, lyg graži pasaka, lyg 
gražus peizažas, kažkas buvusio, 
tolima, tarytum tai būtų buvu
si ne tikrovė, bet sapnuotas gra
žus sapnas. Ir koks brangus da-

bar žodis Tėvynė! Deja, jos ne
beturime; jos vietoj—skausmas 
ir liūdesys. Esam lyg maži lai
veliai plačiam okeane ir neži
nom, kur likimo bangos mus nu
nešu

Kai ilgesys suspaudžia man 
širdį, o kalnų vėsuma dvilkteli 
į veidą, man prieš akis atsisto
ja tamsi nežinia. Viltis, kaip la
pas, krinta žemėn, tad pasilieka 
tik tikėjimas . . . Tikėjimas gra
žesnio rytojaus! Nuotaika sieloj 
nesikeičia, todėl dažnai kenčiu. 
Kada gi viskas baigsis? —Atsa
kymo nėr . . .Tačiau šiandie jau
čiuosi laiminga, galėdama Jums 
rašyti. Rašyti iš sugriautos Eu
ropos į dangoraižių miestą, lie
tuviui už okeano . . .

Jei kada turėsite atliekamą 
valandėlę, parašykite, žinokite, 
kad Jūsų laiškas praskaidrins, 
bent trumpam, ūkanotas trem
tinio dienas . . .

Siunčiu tūkstančius linkėjimų 
visų lietuvių vardu, esančių 
Šveicarijoje, amerikiečiams lie
tuviams!

Sausio 10 d. Bendrasis Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondas ga
vo iš Paryžiaus laišką, kuriame 
dėkojama už paramą, davusią 
galimybės surengti vargstan
tiems benamių lietuvių vaiku
čiams Kalėdų eglaitę ir padalin
ti dovanų. Laiške rašo: “Visų 
Paryžiuje esančių lietuvių pabė
gėlių vaikučių vardu reiškiame 
gilią ir nuoširdžią padėką BALF 
už paramą, kurios dėka Kalėdų 
švenčių proga buvo _ surengta 
Paryžiaus lietuvių pabėgėlių vai
kams eglutė su dovanėlėmis. Tas 
užjūrio brolių tėviškas rūpestin
gumas sustiprino juos ir prablai
vino mūsų mažųjų tremtinių pri
slėgtą ir skausmingą dvasinį pa
saulį.

Stefa Mašalaitč.

Pu-

iš 
ka-

® Kun. N. Pakalnis antra
dienį išvyko atostogų.

• Advok. J. Robinsonas, 
iš New Yorko, šiuo metu lan
kosi Europoje.

® J. Boley pažįstamus 
sveikina iš Wake salos.

• Anna Kaskas šį sekma
dienį dainuoja Baltimore j.

• Marcelis ir Emilija žit- 
kai iš Cleveland© svečiavosi 
apylinkėje pas Dilius East 
Orange, N. J. ir buvo aplan
kę “Ameriką.”

• Vasario 16 d. minėjimui 
stropiai rengiamasi. Minėji
mas įvyks Webster Hall, New 
Yorke, ir kalbės Kongreso 
atstovas 
mas bus 
madienį.

® Pfc.
grįžo namo, garbingai atleis
tas po 3 metų ir 4 mėnesių 
tarnybos kariuomenėje.

® Petras Purickas jau grį
žo Maspethan, atleistas iš ka
riuomenės. Tai trečias 
riekių grįžęs sūnus.

• Alfonsas Gražulis, 
Maspetho, atleistas iš
riuomenės, grįžo pas savuo
sius.

® Zuzana Griškaitė sausio 
30 d. dainuoja Worcester, 
Mass., per koncertą didžiojoj 
auditorijoj.

• Jonas A. Mikolaitis šio
mis dienomis grįžo iš Euro
pos ir garbingai paleistas iš 
kariuomenės. Jonas mano 
stoti į Šv. Jono kolegiją tęsti 
mokslo.

® Cpl. Jonas Pranckevi- 
čius garbingai atleistas iš 
kariuomenės. Ištarnavo apie 
4 metus. Grįžo iš Pacifiko, 
kur išbuvo 15 mėn.

® Maryte Rusaitė iš Port 
Washington, N. Y. susižieda
vo su Ant. Kabašinsku iš 
Maspeth, N. Y. jos gimtadie
nio proga sausio 4 d., 1946. 
Marytė yra veikli jaunimo 
tarpe.

• Ona Ričkiūtė iš Hillside, 
N. J. susižiedavo su V. Kli
mu iš Chicago, Ill. Abu yra 
veiklūs L. Vyčių organizaci
joj-

• L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
Apskrities suvažiavimas įvy
ko praeitą sekmadienį, sau
sio 13 d., Apreiškimo par. sa
lėje. Dalyvavo daug delega
tų ir svečių. Po suvažiavimo 
įvyko delegatams vaišės, ku
rias suruošė vietinė L. Vyčių 
41 kuopa.

ŽUVO LIETUVIS GAISRI
NINKAS

Maspetho Žinios

— Sausio 19 d. susituoks 
Jonas A. Vašteris su Regina 
M. Wallace. Sausio 27 d. su
situoks Vincas Rokus su Ele
na šimkiūte.

— Lietuvių parapija 1945 
m. turėjo pajamų $45,175.66, 
o išlaidų $38,943.46. Pernai 
išmokėta skolų $12,831.94. 
Dabar parapija skolų visai 
neturi.

— United Clothing cam
paign jau lietuviai sudėjo pil
ną trokelį drabužių.

— Šv. Vardo šventė buvo 
labai graži. Draugijos meti
nės mišios sausio 13 d. 8 vai. 
ryte buvo visų narių išklau
sytos. Po mišių par. salėje į- 
vyko bendri pusryčiai. Kal
bas pasakė kun. P. A. Leke- 
šis, pirm. p. Lindner, svetys 
kalbėtojas p. Irwin, karys 
Benediktavičius ir kun. J. 
Balkūnas. Prie stalų patar
navo choristės. Jos ir per mi
šias pagiedojo. Bravo, vy
rams, kad gražiai minėjo sa
vo metinę šventę!

— Šv. Onos sodaliečių cho
ras įsigyveno ir sekmadie
niais gieda bažnyčioje per 10 
vai. mišias. Choras turi gerų 
balsų. Patartina moterims 
dėtis prie šio choro.

Sausio 5 d., gesindamas na
mus, žuvo lietuvis gaisrinin
kas V. Jankauskas — John
son.

Jankauskas atidarė degan
čio namo langą, pro kurį mu
šė ugnis tiesiog jam į veidą. 
Nuo šio smūgio jis neatsiga
vo ir mirė.

Velionis gyveno Brookly- 
ne.

Palaidotas sausio 8 d.

irVargas yra revoliucijos 
nusižengimo tėvas.

Aristotelis

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugija, susi
rinkime sausio 13 d., nutarė 
rengti Užgavėnių balių kovo 
1 d., penktadienį. Bilietai ne
trukus bus išspausdinti ir iš 
anksto platinami. Kaina bus 
50 centų.

Balius įvyks parapijos sa
lėje.

Parapijos sodalietės šį sek
madienį eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Prie sodaliečių yra kviečia
mos visos parapijos mergai
tės dalyvauti kartu.

L. Vyčių 12-ta kuopa smar- 
' kiai ruošiasi prie „Snowball 
Dance”, kuris įvyks šeštadie
nį, sausio 26 d., Aušros Var
tų par. salėje.

Šios kuopos parengimai vi
sada būna smagūs, pilni ūpo 
ir įvairių linksmybių. Tad ir 
šį kartą visi būtinai stenki
tės dalyvauti — ir jauni ir 

. seni.
Visi turėsite progos gražiai 

pasilinksminti. S.

ATSIIMKIT LAIŠKI

K.

se-Anastazijai Eidukaitis, 
niau gyvenusiai Maspethe, 
yra atėjęs iš Lietuvos Jono 
Eidukaičio laiškas.

Prašome laišką atsiimti iš 
“Amerikos.”

PRANEŠIMAS

BALF 75 skyriaus susirin
kimas įvyko sausio 13 d. Val
dyba palikta ta pati 1946 me
tams.

Sausio 8 d. Mot. Sąjungos 
30 kuopa turėjo savo meti
nį susirinkimą.

Aptarti einamieji reikalai, 
nutarta ruošti našlių balių, 
tuojau po Velykų. Išrinktos 
atstovės į Mot. Są-gos meti
nį apskrities suvažiavimą.

Senoji valdyba, kuri dirbo 
per daugelį metų ir gynė Mot. 
Sąjungos reikalus, atsisakė 
būti šiems metams. Naujon 
valdybon tuo tarpu išrinkta 
finansų rast. J. Skarulienė 
ir iždininkė F. Ražickienė. 
Kita valdybos dalis bus iš
rinkta kitarų susirinkime. 
Todėl tikime^, kad buvusi 
pirmininkė Aj. Kivytienė ne

są jungos vadovavi-apleis 
mo.

Mot. 
gražiai 
tai.

Šį šeštadienį, sausio 19 d., 
mūsų parapijos vadai rengia 
jaunuolių karių pagerbimo 
balių. Balius įvyks Transfi
guration salėje, Hooper ir 
Marcy Ave. kampas, Brook- 
lyne.

15 muzikantų gros moder
nius šokius.

Visi esate kviečiami daly
vauti.

Sekmadienį, sausio 20 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
rengia laimėjimų vakarą pa
rapijos salėje.

Pradžia 5 vai. vakare. Visi, 
kurie turite gerą ranką lai
mėti, ateikite ir pasipelny
kite, nes mūs moterėlės turi 
gražių dovanų.

Bilietas 50 centų.

Sąjungos 30 kuopa 
gyvuoja jau 26 me-

O. P.

Kurie ruošiate parengimus ir 
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

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

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion In greater 
Metropolitan area 
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

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

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

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

Dešimties metų garantija.

i Kalėdų eglaitei rengti k 
ja: O. Bačkienė, O. Laska 
nė, D. Railienė, St. Deksni

Be suteiktos paramos P 
žiaus lietuvių vaikučiams, B 
pasirūpino, kad prieš K 
šventes ir kiti Europoje 
nantys lietuviai bent šiek 
jaustų Kalėdų nuotaiką. I 
lietuviams buvo pasiųsta 2 
svarų maisto produktų, 
turėjo būti išdalinti šven 
vakarėse. Maspetho BALF 
riaus pastangomis, nusi 
svarų maisto produktų Bei 
kur yra nemažai vargs 
lietuvių.

Be didesnės pagalbos 
žiais ir pinigais, BALFas 
giasi aprūpinti Europoje 
nančius lietuvius siuntin 
maistu, vaistais ir kitais 
menimis.

BALFo skyriai ir koo 
jančios organizacijos p 
ir toliau gelbėti šiame l 
darbe. Neužmirškite mūsų 
šymų maisto pakietėliams, 
to įrankiams, žuvininky 
rankiams, vaikų žaislams, 
giniams ir kitiems.

BALF Vai

i* msy dgcuuii
rainoje nori priversti g 
tojus atsisakyti nuo K 

?>n*kiĮ Bažnyčios. Yra išk 
oficialus rusų valdžios įi 
mas, katalikų vyskupai 

< ir kunigams uždraudžiąs i 
aro- į bažnytines apeigas, 

įjipb- popiežius Pijus XII s
Mūsų tėvišką širdį la 

ptfp- šiai skaudina faktas, kai 
W karui šėlstant, visos p: 

lio tautos per savo vade 
ton- jančius atstovus mums 

D- žadėjo tarp kitų dalykų 
jie niekados nepuls relig

"Mums tai leido tikėti, 
3$ *r Katalikų Bažnyčia galėt 
' fe ne 

kad
DE GAULLE ]

, Paryžius. — Laikini 
prancūzų vyriausybės p 
(lentas De Gaulle pasitr 
iš savo pareigų.

Jau seniau jis pora s 
buvo grasinęs tai pada

PARDUOD
Geri, pigūs, patogūs 

Gerose vietose, 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
prašo. Apdraudžiu (ins 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastun

Real Estate Insuran 
496 Grand St., Brooklyn,

Tel. EVergreen 7-167

Patamai

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪN1 
KONTRAKTORIAI j 

Atlieka mūrinių namų šiem 
lyginimą, plasteriavimą, šalį 
vių cementavimą ir kt. dari 

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

iua-■ ,
..įjp bet buvo atkalbėtas.

•I Jo atsistatydinimo i 
astis — socialistų ir k< 
nistų noras sumažinti p 

-risfai euzu kariuomenę. Bet 
^jį sai Gaulle buvo nepatenkinti 
ą jfljtodėį kad partijos sten^ 

susiaurinti vyriausybės i 
šmę. Svarbi priežastis l 

^.irtoji, kad naują Prane 
■Eyba jos konstituciją pasiėmė 

syti komunistai su soči; 
tais, kitų neprisileisdami 

saaį Svarbiausias prancūzų j 
finto, tijos tuoj pradėjo pasit 

mus apie De Gaulle įpėdi
Komunistai iš pradžių 

■’!$() vo pasiūlę savo genera 
sekretorių Thorez. Soci< 

tiihi tai buvo išstatę savo lydi
Auriol kandidatūrą.

SOVIETŲ PROP

Advokatas

Jackson Heights, N<
NEwtown 9-597!

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti 

“Black Horse” AleI

Patogi Vieta Užėj 
Su MOTER

DIDELIS PASIR
VISOKIU Gfi

JUOZAS ZEID 
j 

411 Grand Stre
Brooklyn, N,

HAvemeyer 8 - 0

FOTOGRA
65 - 23 GRAND A 

Maspeth, N. Y,

New Yorkas. — Kaip ži 
vasario mėnesyje tur 

W Sovietų Rusijoje ir 
okupuotose žemėse rinkli 
1 Aukščiausią Tarybą i 
Wių Tarybą.

i Rinkiminė propaganda 
varoma visu intensyvumu 

Ypatingai ji intensyvi 
^tiį okupuotuose kraštui 

žmonės dar nėra apkv 
slDti- čia rengiami mitinį 
Jet rinkiminės literatu

^ savaitinę apžvalgą, pri 
išvadų;

.Jungtinės Valstybės 1 
Tre gaus tas bazes, ku 

Ji Už tai atsilyginant, i 
T1 gaus Kurilų salas ir ( 
jaučią įtaiką Korėjo 
??®ūrijoje ir kitose šit 

bei vakarinės Kini; 
lJ86, Britai pasiliks Hoi 

ir Rytinėje Britų In 
J™..,

^ane Rusija gaus, ko ji i 
.^paisant Jungtinių Ta 

Jganizacijos, ir greičia 
. pat Turkijoje, žir

1 P^sBaikys viską, 
ije Europoje

Jo nė sakyti 
JUO bi°- ■
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