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Prezidentas prašė priimti 
visą eilę įstatymų. Tarp jų

Rusų kariuomenė Vengri
joj užėmė Lipsės naftos šal 
tinius, kurie priklauso Ame
rikos Standard Oil kompani

Jis su žmona išplaukė iš 
Bordeaux uosto Prancūzijo-

Ketvirtadienį, sausio 24 d., 
į New Yorką atplaukė poetas 
Jonas Aleksandravičius-Ais-

Paskutiniu metu jis gyve
no Paryžiuje.

mų, Jungtinių Tautų Organi
zacija svarsto, ką pasirin
kus generaliniu sekretorium. 
Minimi keli kandidatai.

KIEK TĖVŲ PALEIS IŠ 
KARIUOMENES

reso MedalisKong
Kapelionui

Žmonės į rinkimus ėjo gau- 
nuo 80 liki 90 su vir-

Žudosi, Kad Jiems 
Nereikty Grįžti

pasirinkimas 
ILUS Iš ge- 
EIPKITES:

>gus namai, 
atamavimas

Dabartinė Amerikos skola 
yra 278 bilijonų dolerių. Iki 
1947 metų birželio 1 d. ma
noma sumažinti 7 bilijonais

r kooperuo- 
>s prašomos 
iame šalpos 
? mūsų pra- 
šliams, spor- 
ninkystės į- 
.slams, mez-

care 
uždaryta

Paskutinėmis dienomis Je
ruzalėje buvo kilę riaušių.

Susišaudžius, trys žmonės 
buvo užmušti.

Toliau prezidentas pasiūlė 
priimti privalomos karinės 
tarnybos įstatymą, padidin
ti valdžios tarnautojams al
gas, sujungti armiją ir laivy
ną, patvirtinti socialią ap- 
draudą veteranams, išleisti į- 
statymą dėl žmonių sveika
tos ir įstatymą kontroliuoti 
atominei energijai.

Nuo 1946 metų liepos 1 d. 
ligi kitų metų to pat laiko 
prezidentas pateikė 35 bilijo
nų dolerių 860 milijonų dole
rių biudžetą.

Šalies skola numatoma su
mažinti nuo 278 bilijonų do
lerių ligi 271 bilijono dolerių.

Trumanas pasiūlė dvi nau
jas valstijas Amerikai — Ha
vajų salas ir Aliaską.

velio- 
Jonas

trukdoma vykdyti savo tikė
jimą pasaulyje.”

Pijus XII pareiškė, kad šią 
jo encikliką paskatino visi tie 
nusiskundimai, gauti iš Kar
patų Ukrainos dvasiškių po 
to, kai toji teritorija buvo 
prijungta prie Rusijos. Jis 
apkaltino sovietų valdžią, 
kad ji persekioja tuos kata
likus, kurie atsisako pereiti 
į rusų pravoslavų bažnyčią. 
Toje rusų varomo j kovoje 
Maskvos patriarchas Alek
siejus yra vienas iš vadovau
jančių šulų. Aleksiejus laiš
kais viešai kviečia gyvento
jus mesti Katalikų Bažnyčią.

Scripps - Howard laikraš 
čiai, iš Washington© daryda-

Šiuo metu kiekvienas Ame
rikos pilietis turi valdžios 
skolos $1,903.57. 1940 metais 
turėjo $318.52. Karo išlaidos 
padaugino skolą.

1944 metais plieno buvo 
pagaminta už 6.6 bilijonus 
dolerių, arba už 21 milijoną 
dolerių kasdien.

Plieno pramonė kas mėnuo 
algų darbininkams išmoka 
100 milijonų dolerių.

Vidutiniškai už vieną va
landą darbininkas ligšiol ga
vo 1 dolerį ir 12 centų.

Plieno pramonė taip svar
bi, kad ilgesnis streikas 
skaudžiai atsilieps visoje ša
lyje ir uždarys eilę kitų fab
rikų dėl medžiagos stokos.

Valdžia buvo sutikusi plie
no kainą pakelti 4 doleriais 
už toną. Per metus tai suda
rytų 250 milijonų dolerių.

Prezidentas Trumanas pa
siūlė plieno darbininkams at
lyginimą pakelti 18 su puse 
centų per valandą. Plieno 
pramonei per metus algų ta
da reikėtų išmokėti apie 185 
milijonų dolerių daugiau.

Išeitų, kad plieno fabrikų 
niekas nebūtų nuskriaudęs, 
darbininkams pakeliant atly
ginimą. »

J. Aleksandravičius yra 
pakviestas dėstyti Mariana- 
polio kolegijoje.

Miami. — William Green, 
AFL darbininkų organizaci
jos pirmininkas, pareiškė, 
kad toki CIO vadai kaip 
Quill, Curran ir H. Bridges 
yra valdomi sovietų diktatū
rinės filosofijos. Dėl jų ko
munistinio nusistatymo nėra 
abejonės.

Jis taip pat pasakė, kad 
angliakasių vadas Lewis bus 
pakviestas grįžti į AFL or
ganizaciją.

Tuebingeno universitete 
profesoriais yra paskirti ke
li lietuviai.

albos drabu- 
ALFas sten- 
ropoje gyve- 
siuntinėliais, 
kitais reik-

Miunchenas. Iš Dachau 
stovyklos buvo pasirengta 
Rusijon grąžinti 270 karei
vių, kurie yra kovoję vokie
čių kariuomenėje.

Priešindamiesi grąžinimui, 
jie ėmė žudytis, persipiauda- 
mi gerkles ir darydamiesi ki
tas žaizdas. Dešimt jų mirė.

Washingtonas. — Gen. Ei
senhower pareiškė, kad ligi 
liepos 1 d. bus paleisti ka
riuomenėje tarnaują 500,000 
tėvai iš 700,000.

Kongreso medalis yra 
aukščiausias garbės ženklas 
šioje šalyje.

Teheranas.
teris pirmininkas Hakimi su 
savo kabinetu atsistatydino. 
Jis pareiškė, kad po to, kai 
Azerbaidžano klausimas iš
keltas Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje, jis laiko vieną 
savo svarbiausių uždavinių 
atlikęs.

Dar nepaaiškėjo, kas suda
rys naują Irano vyriausybę. 
Tarp kandidatų yra minimas 
tas pat Hakimi ir Ghavam, 
kurs esąs priimtinesnis ru
sams.

Kai kuriuose Irano vietose 
vėl kilo ginkluotų susirėmi
mų.

socialistų ir komu
nistų noras sumažinti pran
cūzų kariuomenę. Bet De 
Gaulle buvo nepatenkintas ir 
todėl, kad partijos stengiasi 
susiaurinti vyriausybės reik
šmę. Svarbi priežastis buvo 
ir toji, kad naują Prancūzi
jos konstituciją pasiėmė ra
šyti komunistai su socialis
tais, kitų neprisileisdami.

Svarbiausias prancūzų par
tijos tuoj pradėjo pasitari
mus apie De Gaulle įpėdinį.

Komunistai iš pradžių bu
vo pasiūlę savo generalinį 
sekretorių Thorez. Socialis
tai buvo išstatę savo lyderio 
Auriol kandidatūrą.

New Yorkas. — Kaip žino
me, vasario mėnesyje turi į- 
vykti Sovietų Rusijoje ir jos 
okupuotose žemėse rinkimai 
į Aukščiausią Tarybą ir į 
Tautybių Tarybą.

Rinkiminė propaganda jau 
varoma visu intensyvumu.

Ypatingai ji intensyvi So
vietų okupuotuose kraštuose, 
kur žmonės dar nėra apkvai
šinti. Čia rengiami mitingai, 
net rinkiminės literatūros

Darbas it politika 
Kas kurstė kareivius
Streikų nuostoliai 
Plieno pramonėj 
Liūdni spėjimai

kas tik ko 
insurinu) ir

Pagaliau apsistota prie 
Gouin, kuris ligšiol buvo 
parlamento pirmininkas. Ji
sai yra socialistų partijos na
rys.

Washingtonas. — Kariuo
menė ir laivynas rengiasi 
peržiūrėti bylas visų karei
vių, kurie buvo nuteisti kalė
jimam

Manoma kalėjimo laiką su
trumpinti.

Tai paliečia apie 49,000 ka-

Kai kurie ekonomistai 
skaičiuoja, kad streikai šiai 
šaliai kasdien kaštuoja 60 
milijonų dolerių.

Jau du mėnesiu su viršum 
eina General Motors strei
kai. General Motors gamyba 
per metus siekia 3,7 bilijonų 
dolerių.

Chevrolet gruodžio mėnesį 
turėjo padaryti 40,000 auto
mobilių, o šių metų spalių 
mėn. kasdien būtų išleidę 6,- 
800 automobilių ir 2,300 
sunkvežimių.

Oldsmobile kovo 1 d. būtų 
kasdien išleidęs 1,300 auto
mobilių.

Per General Motors strei
ką ligšiol algų nustota virš 
80 milijonų dolerių. Darbi
ninkams streikas reiškia ne 
tik algų sustojimą, bet ir 
santaupų nykimą.

parodos. Darbininkams kala
mi rinkimų nuostatai, o vy
resni moksleiviai naudojami 
propagandai. Nebūsime nu
stebę, jei okupantas ir vėl 
praneš, kad laimėta virš 90 
nuošimčių balsų.

Kaip žinome, sovietų rinki
minėje sistemoje teveikia tik 
viena partija. Jokiai opozici
jai neleidžiama turėti nei 
laisvų susirinkimų, nei laik
raščių, nei savo kandidatų.
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POPIEŽIUS PIJUS XII APIE KATALIKŲ 
PERSEKIOJIMĄ RUSIJOJ

Popiežius Pijus 
XH paskelbė encikliką, ku
rioje paliečia Katalikų Baž
nyčios persekiojimus Karpa
tų Ukrainoje. Jis kreipėsi į 
Jungtinių Tautų Organizaci
ją, kad būtų išlaikytas paža
das apie religijos laisvę vi
siems žmonėms.

Karpatų Ukraina seniau 
priklausė Čekoslovakijai, bet 
pernai buvo užleista Rusijai. 
Didžioji tos šalies gyventojų 
dalis yra katalikai.

Enciklikoje sakoma, kad 
rusų agentai Karpatų Uk
rainoje nori priversti gyven
tojus atsisakyti nuo Katali
kų Bažnyčios. Yra išleistas 
oficialus rusų valdžios įsaky
mas, katalikų vyskupams ir 
kunigams uždraudžiąs atlik
ti bažnytines apeigas.

Popiežius Pijus XII sako: 
“Mūsų tėvišką širdį labiau
siai skaudina faktas, kad dar 
karui šėlstant, visos pasau
lio tautos per savo vadovau
jančius atstovus mums pri
žadėjo tarp kitų dalykų, jog 
jie niekados nepuls religijos.

“Mums tai leido tikėti, kad 
Katalikų Bažnyčia galės ne-

Vokietijoj, 
Hesse provincijoj, amerikie
čių zonoje, sekmadienį ma
žesniuose miestuose buvo 
pravesti rinkimai į miesto sa
vi valdybas.

Tai buvo pirmi laisvi rin
kimai Vokietijoje po 13 me-

■engti komisi- 
. Laskauskie- 
. Deksnienė.” 
ramos Pary
čiams, BALF 
mes Kalėdų 
įropoję gyye- 
?nt šiek tiek 
taiką. Italijos 
asiųsta 2,500 
dūktų, kurie 
ti švenčių iš- 
> BALF sky- 
nusiųsta 600 
ktų Belgijon, 

vargstančių

Suvažiavimas

K. Verax Argentinoje ispa
nų kalba išleido dvi knygas 
apie Lietuvą.

Pirmoji yra pavadinta 
“Europa ar Džengis Cha
nas?” ir turi 115 puslapių. 
Šiame veikale nagrinėjami 
Lietuvos ir Rusijos santykiai 
įvairiais atžvilgiais, taip pat 
nuodugniai nušviečiama lie
tuvių tautos padėtis sovieti
nėje okupacijoje.

Antra, 32 pusi, knygelė “EI 
Pais de las Cruces”. aprašo

kas jau tęsiasi trečias mė
nuo.

Laukiama, kad į kai kurias 
streikų paliestas įmones įsi
kiš valdžia. Pirmoj vietoj 
valdžia rengiasi savo priežiū- 
ron paimti mėsos fabrikus, 
kad jie- orą^ti
dirbti.

pietų 
kare 
susitarus

Paryžius. — Laikinosios 
prancūzų vyriausybės prezi
dentas De Gaulle pasitraukė 
iš savo pareigų.

Jau seniau jis pora sykių 
buvo grasinęs tai padaryti, 
bet buvo atkalbėta?.,....

Amerikiečių kareivių de
monstracijos buvo sustabdy
tos, kai paaiškėjo, keno ran
ka jas kurstė.

Laikraščiai, kaip New Yor- 
ko "World-Telegram” ir ki
ti, savo straipsniuose nuro
dė, kokio ryšio būta tarp ka
reivių šūkių ir komunistinės 
propagandos, kaip ji, pavyz
džiui, reiškiasi per “Daily 
Worker” skiltis.

Prieš toms karių demon
stracijoms prasidedant, “D. 
W.” šaukė — grąžinkit ka
reivius į Ameriką!

Tuo pat balsu pragydo ir 
lietuviai bolševikai. Jie ne 
taip seniai reikalavo, kad 
Amerikos kareiviai būtų ati
traukti iš Kinijos.

Kai jų balsas, kaip to šuns, 
nepasiekė dangaus, tai jie 
pradėjo veikti iš pasalų ir 
sukurstė amerikiečius ka
rius, — agentų, pasirodo, jie 
visur turi.

Gaila, kad Amerikos karei- 
viai geriau neapsjžiūrijrjąip. 
lengvai duodasi suvedžiojami 
visai neamerikietiškų įtakų.

New Yorkas. — Nesusita
rus plieno pramonei ir darbi
ninkams, buvo pradėtas di
dysis plieno streikas.

Daugiausia plieno darbi
ninkų streikuoja šios pramo
nės centre—Pittsburghe. Vi- 
sbje šalyje t^streikas-pa- 
liečia 750,000 darbininkų. 
Chicagoje, Gary ir kitose vie
tose užgeso fabrikų krosnys, 
nustojo rūkę kaminai.

Tiek darbininkai, tiek fab
rikantai yra išėję ilgai kovai, 
jeigu tik valdžia neįsikiš ir 
nepaims savo žinion plieno 
fabrikų.

Plieno gamyba jau nukri
to taip žemai, kaip nėra šio
je šalyje buvę per 53 metus. 
Netrukus turės užsidaryti ei
lė kitų fabrikų, kai jiems pri
truks plieno.

Šiuo laiku Amerikoje strei
kuoja apie 1,657,000 darbi
ninkų. General Motors strei-

Pernai spalių mėn. 25 d. 
Vilniuje įvyko Lietuvos ra
šytojų suvažiavimas.

Po daug kalbų buvo išrink
ta tokia valdyba: P. Vaičiū
nas, K. Korsakas, A. Venclo
va, A. Vienuolis-žukauskas, 
J. Šimkus, J. Paukštelis, P. 
Cvirka, J. Baltušis, T. Tilvy
tis, J. Banaitis ir V. Moziū- 
riūnas.

Washingtonas, 
dienį Kongrese buvo perskai
tytas prezidento Trumano 
pranešimas apie šalies padė
tį ir pateiktas naujas biu
džetas.

Prezidento pranešimas bu
vo pats ilgiausias, kokį Kon
gresas kada nors buvo gavęs, 
ir apėmė 25,000 žodžių.

Apžvelgęs perėjimą nuo 
karo prie taikos, preziden
tas pirmiausia palietė užsie
nio politiką ir išdėstė tas 
mintis, kurias jau anksčiau 
yra pareiškęs, būtent — pa
sisakė už Jungtinių Tautų 
Organizaciją, už teisingą tai
ką visoms tautoms.

Svarstydamas vidaus rei
kalus, Trumanas pasiūlė pla
čią programą.

Jis siūlė pratęsti kainų 
kontrolę kitiems metams; 
įsteigti pastovią agentūrą 
namų reikalams; pratęsti se- 
lektyvinės tarnybos įstaty
mą, jeigu neatsirastų kariuo
menėn pakankamai savano-

dyn, N. Y. į

Visur matom, kokią didelę 
įtaką šalyje turi organizuoti 
darbininkai.

Nevienas klausia: o ko 
darbininkai laukia ir nesuda
ro savo partijos, neina į Kon
gresą ir ten nepraveda,- ko 
tik jie nori?

Bet pasirodo, kad didžia
jai darbininkų daliai nerūpi 
naujos partijos ir politikos.

Per paskutinį apklausinė
jimą 47 procentai darbininkų 
pasisakė, kad unijos nesikiš
tų į politiką; 33 procentai 
mano, kad reikia veikti su 
dabartinėmis partijomis. Tik 
10 procentų sutiko, kad dar
bininkai turėtų sudaryti nau
ją partiją.
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yra įstatymas apie “pilną 
darbą,” įstaigas apie faktų 
tyrinėjimo įstaigą, ir apie 
streikų įšaldymą per 30 die
nų; apie nedarbo apdraudą; 
apie teisingą darbininkų 
samdymą; apie uždarbio mi
nimumo pakėlimą nuo 40 cen
tų ligi 65 centų; apie mokslo 
tyrinėjimų įstaigos sudary-

Istremime Mirė 
Zigmas Starkus

lietuviškuosius kryžius ir nu
šviečia M. K. Čiurlionies kū
rybą. Knyga iliustruota.

K. Verax yra ispanų kalba 
išleidęs ir savo didelį veikalą 
— “Lietuva kryžminėje ug
nyje.”

Lietuvos Dienai Argenti
noje paminėti buvo išleista 
lietuviškai 40 pusi, knygelė 
“Tėvynei.”

šiai
šum procentų.

Stipriausia partija pasiro
dė esanti socialdemokratai.

Antroje vietoje savo stip
rumu pasirodė nauja Krikš
čionių socialinė sąjunga, ar
timiausia prieškarinei Cent
ro partijai. Centro partija 
buvo katalikų, o Krikščionių 
socialinėn sąjungon įeina ir 
protestantai.

Visoj provincijoj socialde
mokratai surinko 146,508 
balsus.

Krikščionių socialinė są
junga 99,591, nepriklauso
mieji 92,383, komunistai 16,-

DAT 
reet

259 
U C H

Atėjo žinia, kad ištrėmime 
mirė Zigmas Starkus, buvęs 
Lietuvos Banko direktorius, 
Vidaus Reikalų ministeris ir 
Valstybės Kontrolierius.

Zigmas Starkus buvo gi
męs 1892 m. Buvo baigęs fi
zikos matematikos mokslus 
Maskvos universitete. Lais
vos Lietuvos laikais jis yra 
dalyvavęs eilės svarbių įsta
tymų suredagavime..

Tikra Zigmo Starkaus 
mirties data nėra žinoma, bet 
greičiausiai jis bus 
1944 metais.

Amerikoje gyvena 
nies brolis kun. Dr. 
Starkus.

Washingtonas. — Trečia
dienį prezidentas Trumanas 
įteikė Kongreso medalį kape
lionui J. O’Callahan, kuris 
herojiškai pasižymėjo, kada 
laivą “Franklin” buvo pade
gusios japonų bombos.

Kun. O’Callahan yra jėzui
tas, kilęs iš Bostono.

SŪNUS 
IIAI
j cienu iS- 
ia, Saligat- 
t. darbus.

J. Aleksandravičius yra 
dienas iš pačių stipriausių 
lietuvių poetų. Jis išgarsėjo 
tokiais savo rinkiniais, kaip 
"Eilėraščiai,'-’ “Imago Mor
tis,” “Intymios Giesmės” ir 
kitais. 1940 metais visos tos 
eilės buvo surinktos į didelį, 
apie 400 puslapių veikalą, pa
vadintą “Poezija.”

Viena jo knyga, “Be Tėvy
nės Brangios,” yra išleista 
Amerikoje.

Už savo kūrybą J. Alek
sandravičius yra gavęs Lie
tuvoj valstybinę premiją.

Karui kilus, jisai studija
vo prancūzų literatūrą ir 
kalbą Grenoblio mieste, 
Prancūzijoj. Parašė diserta
ciją iš prancūzų viduramžių 
literatūros ir savo daktaro 
laipsnį Grenoblio universite-

Graikijos parti
jos susitarė kovo 31 d. da
ryti rinkimus į parlamentą.

Tuo tarpu karaliaus šali
ninkai ginklu susikirto su da
bartinės valdžios šalininkais,

Daug žmonių žuvo.

CIO Vadus Kaltina 
Komunizmu

New Yorkas. — Keletas 
tūkstančių lietuvių ūkininkų, 
kaip praneša “Izvestija” Nr. 
243, persikėlė į Klaipėdos 
kraštą. Kiek atgabenta rusų, 
laikraštis nesako.

Naujakuriams esą duoda
ma parama šešių su puse 
tūkstančių rublių sumoje. 
Turint galvoje nepaprastai 
aukštas kainas Lietuvoje 
(svaras sviesto kainuoja apie 
50 rublių), už tą sumą nau
jakuriai nedaug ką tegalės 
įsigyti.

Jungt. Tautų 
Organizacijos posėdžiuose iš
kilo ne vienas, bet du opūs 
klausimai.

Kaip buvo numatyta, Ira
no vyriausybė įsakė savo at
stovui, kad jis anai organi
zacijai įteiktų svarstyti 
Azerbaidžano provincijos 
klausimą, kuriame rusai kal
tinami kišąsi į Irano reika
lus ir sukurstę Azerbaidžane 
sukilimą.

Nieko nelaukdamas, Rusi
jos atstovas pareikalavo, kad 
Jungtinių Tautų Organizaci
ja ištirtų anglų kišimąsi į 
Graikijos vidaus dalykus. 
Rusai apkaltino anglus, kam 
jie ginklu lenda į Graikijos 
gyvenimą.

Ukrainos atstovas iškėlė 
klausimą dėl Indonezijos, 
kur anglai ginklu malšina su
kilėlius.

Graikijos ministeris pirmi
ninkas pareiškė, jog anglai 
Graikijoje yra pasilikę su 
pilnu graikų vyriausybės su
tikimu.

Indonezijos vadas taip pat 
pasakė, kad anų salų gyven
tojai prašo anglus pasilikti 
tol, kol Java ir kitos salos 
bus išvalytos nuo japonų.

Tarp kitų svarbių klausi-

Tuebingeno universitete, 
prancūzų okupuotoje Vokie
tijos dalyje, yra apie 250 lie
tuvių studentų.

Jie daugiausia studijuoja 
mediciną.

Tame universitete dėstoma 
ir lituanistika, kurią studi
juoja 15 studentų.

mi savaitinę apžvalgą, priėjo 
tokių išvadų:

“Jungtinės Valstybės Pa- 
cifike gaus tas bazes, kurių 
nori. Už tai atsilyginant, ru
sai gaus Kurilų salas ir do
minuojančią įtaiką Korėjoje. 
Mandžiūrijoje ir kitose šiau
rinės bei vakarinės Kinijos 
dalyse. Britai pasiliks Hong- 
konge ir Rytinėje Britų Indi
joje ...

Irane Rusija gaus, ko ji no
ri, nepaisant Jungtinių Tau
tų Organizacijos, ir greičiau
siai taip pat Turkijoje, žino
ma, ji pasilaikys viską, ko 
siekė rytinėje Europoje ir 
Balkanuose.”

Nėra ko nė sakyti — juo 
toliau, juo biauriau.

;urancc
klyn, N. Y.
7-1670
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

DEL VIENYBES

AUŠROS VARTŲ MARIJAI
Marija, Motina geroji 
Tėvynės mūsų Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ją globojai, 
Globok ir vėtrose kovos.
Tėvų sodybos žiburėlis
Te amžių amžius neužges, 
Ant savanorio kapo gėlės 
Tesaugo viltis mūs brangias.
Išėjus skausmo kelią kartų
Tenepalūš ir nepalinks,
Tau padėkot prie Aušros Vartų 
Visa tauta tesusirinks.
Marija, Motina geroji,
Tu būki saule mūs šviesia, 
Taikoj ir laisvėj mus globojai, 
Globok ir karo dienose.Amerikos Lietuvių Kongresas Chicagoje buvo priėmęs 

rezoliuciją, kurioje pasakyta: “Kongresas kviečia į bendrą 
darbą tautininkų srovę ..., įeinant ketvirtadalio (atstovų) 
santykiu. Galutinis susitarimas pavedamas vykdyti visuo
tinio Kongreso išrinktai Amerikos Lietuvių Tarybai.”

Jau nemaža laiko prabėgo nuo šio pareiškimo, bet vie
nybės nesusilaukėm. O reikia pabrėžti, kad Amerikos lietu
viai, kuriems rūpi laisva ir nepriklausoma Lietuva, už tą 
vieningą veiklą stovi labai dideliu procentu.

Atsiminkim, kad pasaulio galutinis susitvarkymas šiais 
metais bus žymiai pastūmėtas pirmyn, o kai kuriose vie
tose ir visai išspręstas. Valstybėms rengiantis taikos kon
ferencijai, svarbu, kad visų lietuvių pastangos kuo glau
džiausiai būtų sujungtos tam vienam ir didžiausiam tiks
lui — kovoti ir laimėti Lietuvai laisvę.

Nežiūrint valandos rimtumo ir visų lietuvių bendro 
troškimo, — vadavimo darbai eina skirtingais keliais.

Mes manėm ir tebemanom, kad toks išsiskyrimas yra 
nepateisinamas. Jeigu nori, Amerikos lietuviai gali skirtis 
pagal savo draugijas, partijas, laikraščius ar biznį, bet 
ne pagal Lietuvos vadavimą.

Lietuvių Kongresas Chicago j e taip pat aiškiai pažymė
jo, kuriuo keliu toji vienybė turi eiti, būtent — per Ameri
kos Lietuvių Tarybą.

Tai visai natūralus kelias. Amerikos Lietuvių Taryba 
savyje telkia didžiausią šios šalies lietuvių visuomenės dalį. 
Tai centrinis organizuotų lietuviškų pastangų vienetas, ku
riam pasitikėjimą reiškia katalikai, socialistai, sandarie- 
čiai ir dalis tautininkų.

Bet tautininkų vadai prie Amerikos Lietuvių Tarybos 
neprisidėjo, kaip buvo kviesti, ir kvietimą vienybėn apėjo 
aplinkui.

Jie Amerikos Lietuvių Tarybai pasiūlė sudaryti drau
ge su tautininkais Aukščiausią Amerikos Lietuvių Komite
tą, veikiantį anapus Amerikos Lietuvių Tarybos.

Tačiau nėra jokio rimto pagrindo tokiam komitetui, 
nes gi jau turim Amerikos Lietuvių Tarybą tam pačiam 
tikslui.

Atrodytų, kad tokiais naujais kabliukais norima tik 
tolyn vienybės reikalą nuvilkinti.

. Amerfte»»4ieb*vrų^v48tžomenč-per savtflltstovus Kon
grese Chicagoje vienybės klausimą numatė aplink Ameri
kos Lietuvių Tarybą, o ne ją apeinant. Tokia Amerikos lie
tuvių valia, ir ji buvo nedviprasmiškai pareikšta.

Tautininkų vadų pasiūlymas vietoj esamo stipraus pa
stato daryti naują savyje greičiausia slepia pastangas Ame
rikos Lietuvių Tarybos reikšmę ir darbus nustumti į šalį. 
O tai būtų nesiskaitymas su pačia tikrove: ne kas kita, tik 
ALT šioje šalyje aplink save suburia didžiausias lietuvių 
mases ir imasi paties sunkiojo darbo.

Mes manome, kad Amerikos Lietuvių Kongresas nuro
dė tikrą kelią vieningai veiklai, ir kad visokį išsisukinėji
mai ir gudravimai, iš kur jie beeitų, turi būti pašalinti, jei
gu jie kliudo šios šalies lietuviams ranka rankon nešti aukš
čiausią paramą tėvų šaliai Lietuvai — laisvės ir nepriklau
somybės kovą ir laimėjimą. R.

SPAUDA VĖL PUOLA TREMTINIUS
Šio karo pradžioje Vokieti

ja pasidalino su Rusija Len
kijos žemes, kurių du trečda
liu atiteko Vokietijai ir vie
nas trečdalis Rusijai. Be to, 
Rusija, su Vokietijos pritari
mu, pagrobė Pabaltijo val
stybes Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Rusai, pasigrobę Pabaltijo 
valstybes, skubinos sunai
kinti lietuvių, latvių ir estų 
tautas, žudydami žmones ir 
į Sibirą dešimtimis tūkstan
čių gabendami, kad jie nieka
da savo Tėvynės nebeišvystų. 
Į jų vietą gabeno rusus. To
kiu būdu jie siekė visiems 
amžiams išspręsti Baltijos 
jūros pakraščių klausimą sa
vo naudai. Bet kilęs su Vo
kietija karas jiems tat su
trukdė.

Pradžioje lietuvių, latvių ir 
estų tautos manė, kad Vokie
tija Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai suteiks savarankišku
mą. Tačiau greit buvo tų tau
tų pastebėta, kad iš hitleriš
kos Vokietijos nėra ko gero 
laukti, nes vokiečių valdymo 
metodai tuose kraštuose pa
sirodė esą tie patys, kaip ir 
rusų: turtų nusavinimai, 
grobimai, pyliavos, jaunų 
darbo jėgų, prievarta į Vo
kietijos karo pramonę gabe
nimai, klasta ir t.t.

Tai sukėlė didžiausią Pa
baltijo tautų pasipiktinimą

vokiečiais. Prievarta išga
bentieji į Vokietiją darbams 
sudaro vieną dabartinę DP— 
tremtinių kategoriją.

Bet šalia jos yra kita DP 
dalis, kuri rusams 1944 me
tais antrą kartą besiartinant 
į Pabaltijo kraštus, apleido 
savo tėvų žemes, kad išsigel
bėtų nuo raudonojo siaubo, 
kuris jiems grėsė visišku su
naikinimu, kaipo tautiškai 
sąmoningiausio. elemento, 
stovinčio savo tautų sargy
boje ir skersai kelio rusų im
perializmui ir panslavizmui.

Berods, yra dar trečia DP 
kategorija: tai repatriantai, 
kurie 1944 metų pavasarį kė
lėsi į Vokietiją sykiu su vo
kiečiais, tuo siekdami išsi
gelbėti iš rusų NKVD nasrų. 
Bet jų tėra vos keli procen
tai.

Tačiau nė viena suminėtų 
DP grupių dabar nenori grįž
ti į savo Tėvynę, kol ten siau
tėja NKVD diktatūra ir žmo
gaus gyvybė nėra nė cento 
nevertina. Kad ten dedasi 
baisūs dalykai, už tat kalba 
ne tik Pabaltijo tautų išgy
venti patyrimai, bet ir tas 
faktas, jog į Rusiją niekas ne 
komunistų partijos negali į- 
važiuoti nei iš ten išvažiuoti, 
kad pasaulis nesužinotų, kas 
Rusijoje dedasi.

O jeigu kas ir įvažiuoja, 
tai jis yra saugojamas it ma-

žas kūdikis, kad kur nenu
klystų ir baisios savo tikro
vės neišvystų.

Tokiai padėčiai esant da
bartinėje Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje, ten grįžti ne
nori nė vienos kategorijos tų 
kraštų tautiečiai, kol jų tė
vynės nebus išlaisvintos iš 
rusų - bolševikinės diktatū
ros. Jokia jėga Pabaltijo 
tautų tremtinių neprivers da
bar grįžti į savo tėvų žemes.

Bet vokiečiai ir rusai - bol
ševikai veda šlykščią propa
gandą prieš Pabaltijo tau
tas; vokiečiai siekdami nusi
kratyti nereikalingų jiems 
žmonių, gi rusai - bolševikai 
—norėdami pašalinti tuos 
žmones, kurie yra ant savo 
kailio patyrę jų valdymo me
todus ir tat viešai skelbia vi
sam pasauliui.

Su širdgėla tenka konsta
tuoti faktą, kad vokiečių ir 
rusų bolševikų pastangos dis
kredituoti Pabaltijo tautas 
randa atbalsį amerikiečių 
spaudoje. Štai “The Stars 
and Stripes’’ 1946 m. sausio 
mėn. 3 d. Nr. 266 yra įdėti 
tų tautų skaudūs apkaltini
mai:

1. kad daugumas jų esą vo
kiečių nacių simpatikai;
' 27khd jie, gyvendami UNR 
RA išlaikomose stovyklose ir 
be jokio darbo, užsiima plė
šimais.

Kaip vienas, taip ir antras 
priekaištas Pabaltijo tau
toms yra piktos valios arba 
bukapročių žmonių skleidžia
mi. Vokiečių nacizmas neti
ko eksportui, nes jis tesiekė 
tik vokiečių tautą padaryti 
visą pasaulį valdančia tauta, 
gi visas kitas tautas siekė 
sau pavergti, todėl ir Pabal
tijo tautos nacizmo šalinos. 
Tariamą Pabaltijo tautiečių 
plėšikavimą tenka kategoriš
kai atmesti, nes tokių faktų 
nėra buvę.

Tačiau amerikiečių laik
raščio “The Stars & Stripes” 
bendradarbis, kuris rašo to
kius netikrus dalykus, maty
ti siekia sudaryti Amerikos 
vyriausybės ir armijos nei-

v" -

Bernardas Brazdžionis

giamą pažiūrą į Pabaltijo 
tautas. Užuot vykdžius prezi
dento Trumano 12 punktų, 
kurie apima ir Pabaltijo tau
tas, minėtos pastangos siekia 
tas tautas diskredituoti ir 
amžinai paskandinti rusiško
jo bolševizmo bangose.

Bet kur yra pasaulio sąži
nė, apie kurią tiek buvo kal
bėta?

1946 m. sausio 4 d.

Kutuzovo Aikštė

New Yorkas. — Lietuvos 
rusinimas tebeeina pilnu 
tempu. Miestų aikščių, gat
vių pavadinimai daugely at
vejų nauji, rusiški.

Viena iš svarbesnių Vil
niaus aikščių, kaip praneša 
Maskvos laikraštis “Pravda” 
Nr. 242, pavadinta caro gene
rolo Kutuzovo vardu.

TREMTINIŲ GYVENIMO 
NUOTRUPOS

LiDabartinės Lenkijos Padėtis 
----------•--------- o----------------  

du ir troškuliu nemirs: kiek
vienoje stotyje pardavėjai 
šaukia, siūlydami duonos, 
bulkelių, dešros, kiaušinių, 
pieno, alaus, limonado, sriu
bos . . . Visa tai gyvai pri
mena gilumą Rusijos 1918 
metais.

Greta geležinkelių krašte 
yra keletas autobusų linijų. 
Už pravažiavimą mokama 
nuo 1.50 iki 2 zlotų už kilo
metrą. Jeigu žmogui reika
lingas koks susisiekimo pa
tarnavimas šalia šitų regu
liarių priemonių, jis turi mo
kėti pasakiškas kainas. Vi
sus susisiekimo trūkumus 
kabai atjaučia nelaimingoji 
Varšuva, nes tramvajai dar 
neseniai pradėjo kursuoti tik 
Pragoję, o visas kitas mies
tas, kur vis daugiau kuriasi 
įstaigos ir gyventojai, susi
siekia vežimais, kur už mažą 
kelio galą reikia mokėti 20 
zlotų.

Vis labiau skaudėjanti 
rykštė, kuri plaka geležinke
lio keleivius, yra plėšimai, 
kurie atliekami rafinuotomis 
ir brutaliomis priemonėmis, 
ir tai dienos šviesoje. Įlipa, 
pavyzdžiui, vagonan keletas 
uniformuotų ir ginkluotų so
vietų kariškių (būna ir per
sirengusių profesionalų len
kų plėšikų). Vieni klausia do
kumentų, o kiti čiumpa už 
valyzų, greitai sprunka lauk 
ir dingsta minioje.

Pasitaiko, kad kuri mote
ris įsikibusi nepaleidžia savo 
valyzos. Tada jai peiliu plau
na ranką . . . (Porą tokių fak
tų man pasakojo patikimi 
akivaizdūs liudininkai). Nak
tį banditai užlipa ant vago
nų stogų ir verčia žemyn ke
leivių daiktus, o jų sėbrai 
renka ir gabenasi. Kartais 
stotyse, ypač vakarais, naktį 
pradeda “tikrinti” laukian
čių traukinio keleivių daik
tus ir pasiima tai, kas patin
ka.

Triukšmas ir pagelbos 
šauksmas mažai ką padeda.

(Bus daugiau)

Rašo Dr. P. Joi an tas

yra 
pirk-

New Yorkas. — Hanau sto
vykloje gyvenantieji lietu
viai įsteigė pašto agentūrą. 
Pineberge gyvena 50 lietuvių 
privačiai, turiekomitetą. Han- 
noverio veterinarijos Aka
demijos rektorius pažadėjo 
priimti lietuvius studentus. 
Lietuviai buvo prašę 60 vie
tų. Tiek daug nepažadėta.

Schleswige gyvena 324 lie
tuviai. Tolk stovykloje gyve
na 1,52 lietuviai, ten atidary
ta vaikų darželis ir pradėjo 
darbą pradžios mokykla. 
Dordene atidaryta pilna gim
nazija su 8 klasėmis. Veikia 
pradžios mokykla. Brauns- 
weige lietuvių yra apie 300, 
o Watenstedte per 1,000.

Ravensburgo apylinkėse 
privačiai gyvena per 300 lie
tuvių. Susiorganizavę. Jau 
yra suruošę 4 koncertus ir 
vieną vakarą su vaidinimais. 
Naujai įkurtoje stovykloje 
Dodenwerderyje gyvena 80 
lietuvių. Jie leidžia savo dien
raštį “Naujienos.”

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.

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.

(Tęsinys)
EKONOMINĖ PADĖTIS

Žemės reforma
Prieškarinėje Lenkijoje 

buvo daug stambių ūkių-dva- 
rų. Pirmuoju laikinosios vy
riausybės uždaviniu ir buvo 
pravesti žemės reformą, su
skaldyti stambiuosius ūkius 
ir žeme aprūpinti bežemius ir 
mažažemius. Paskubomis pa
skelbtas ir vykdomas žemės 
reformos įstatymas Lenkijoj 
kuria naują ūkį (nedidesnį 
kaip 30 hektarų), tačiau šio
se sąlygose viskas vyksta la
bai sunkiai ir ne be nuosto
lių.

Vyriausybė visur stengia
si pabrėžti, kad iš chlopo 
(ūkininko) žemės niekas ne
atims, kad ji duodama visiš- 
kon nuosavybėn. Varšuvoje 
vasarą buvo organizuojamas 
didelis chlopų suvažiavimas. 
Nežiūrint stiprios propagan
dos ir teikiamų lengvatų, su
važiavimas buvo negausus, 
jo dalyviai tilpo nelabai di
delėje salėje.

Prekyba
Prekyba Lenkijoje 

laisva ir galima visko
tis, kiek nori, tik brangu. Ka
dangi atlyginimai valdinin
kams ir darbininkams yra, 
palyginti, maži, tai normaliai 
net vidutiniškas valdininkas 
(gaunąs apie 3,000 zlotų per 
mėnesį) iš algos neišgyvena. 
(Žemesniųjų valdininkų, mo
kytojų atlyginimas svyruoja 
tarp 800-1,500 zlotų). Todėl 
jiems pagelbon ateina valsty
bė, įvesdama maisto produk
tų pardavimą kortelėmis už 
žymiai pigesnę kainą. Maisto 
korteles gauna visi miestų 
gyventojai, bet nedaug ką ga
li pirkti; tik apsukresnių į- 
staigų tarnąųtoi ai pajėgia 
kiek geriau apsirūpinti. Tai
gi noroms nenoroms tenka 
kreiptis į laisvą rinką, kuri 
yra pertekusi visokiais mais
to produktais ir skanėstais. 
Pakankama pasiūla riebalų 
(sviestas, lašiniai po 250 zlo
tų kilogramui), įvairiausių 
dešrų, mėsos, ungurių (800 
zl. kg.), lašišos, ikrų, konser
vų, gėrimų (degtinės litras 
200 zl.), saldumynų, vaisių, 
daržovių ir tt. Pietūs resto
rane vidutiniškai kainuoja 
70-80 zlotų. Duonos kilogra
mas 20 zl., pusiau baltos—26 
zl. Bendrai, kainos krašte ne
vienodos. Tai duoda progos 
susidaryti perkupčių - speku
liantų luomui, kuris yra gau
sus ir sunkiai gula ant trans
porto. Apavas, rūbai, galan
terija kainuoja brangiai, 
bet .už 10,000 zlotų galima į- 
sitaisyti gerą kostiumą. Po 
šiek tiek rinkoje pasirodo ir 
UNRRA prekių. Sprendžiant 
iš spaudos balsų, tos prekės 
vis patenka ne į tas rankas. 
Vienu tarpu ilgai laikraščiai 
rašė apie du su UNRRA pre
kėmis dingusius traukinius.

Lenkijoje gerai uždirba 
amatininkai, įvairūs specia
listai ir turį kokias nors 
transporto priemones (šofe
ris su savo sunkvežimiu į 
dieną uždirba ligi 10,000 zlo
tų; diena, kada jis uždirba 
3-5,000, jam “nuostolinga”.) 
Neturintieji geresnio uždar
bio, ar šiaip kokių pajamų, 
išsipardavinėja savo mantą, 
o varguomenė skursta bai
siai. Socialinė nelygybė yra 
didelė.

Labai egzotišką vaizdą tei
kia Varšuvos prekyba. Sosti
nės miestas, netekęs 80 nuoš. 
namų, virtusių griuvėsiais, 
daugumą prekių išstato tie
siog gatavėje—šaligatviuose 
ir rinkose, kur susigrūdimas 
nepaprastas. šaligatviuose 
sukrauta ant staliukų, ant 
žemės, pintinėse, maišuose 
žalia mėsa, lašiniai, sviestas, 
kiaušiniai, daržovės, pienas, 
grietinė, tabakas, smulkioji 
galanterija, gėlės, vaisiai, ke-

penys, plaučiai, galvijų ko
jos, kaulai, duona, pyragas, 
bulkelės ir pyragaičiai, drus
ka ir cukrus (180 zl. kg.), 
miltai ir kruopos . . . Viskas 
maišosi su gatvių dulkėmis 
ir pulkais musių. Kiekvienas 
pardavėjas garsiai giria savo 
prekę ir skelbia jos kainą. 
Tikras rytiečių bazaras. O 
vietose, kur parduodami rū
bai, avalynė, patalynės ir vi
sokiausi kiti namų reikme
nys, spūstis sunkiai įsivaiz
duojama. Didesnių gatvių ša
ligatviuose kas keli metrai 
stovi vyrai ir moterys ir mo
notoniškai skelbia: kupuje, 
kupuje, kupuje . . . (perku), 
tyliau pridurdami: dolary, 
zegarki, rubli . . .

Visą šitą marginį dar la
biau pabrėžia skurdus, be 
vienodo stiliaus žmonių apsi
rengimas, dulkės, nešvara 
gatvėse ir ausį rėžiantieji 
laikraščių pardavėjų garsai. 
Be to, perdaug nedarniais 
balsais duoda save pajusti 
apdaužytos, išklerusios mo
torizuotos susisiekimo prie
monės. Varšuva, geriau pa
sakius jos priemiestis Praga, 
nes čia telkiasi visas gyve
nimas, dabar tipingas rytų 
kultūros miestas, žinoma, vi
sai kitas vaizdas normaliuo
se, neišgriautose miestuose, 
kaip Lodzė, Bydgoščius, Ka- 
tovicai ir kt.

Pramonė
Pramonė gyvena, 

sakyti, tik lopymo ir remon
to stadiją, nes įvairių įmo
nių mašinos ir žaliavos iške
liavo į vakarus ir į rytus. 
Pramoningiausias miestas — 
Lodzė mažai nukentėjo, tad 
dabar ten telkiasi visokios į- 
monės. Šiuo metu daugiau
sia kreipiama dėmesio į ang
lies pramonę, nes anglis yra 
svarbiausias eksporto objek
tas, kuris jau dabar plaukia 
Rusijon, Rumunijon, švedi- 
jon, Norvegijon ir Danijon. 
Anglies, berods, reiks duoti 
dar Amerikai ir Anglijai.

Susisiekimas
Susisiekimas diena iš die

nos tvarkosi ir gerėja. Ypač 
ėmė taisytis, kai geležinke
lius perėmė patys lenkai. Ka
dangi trūksta garvežių ir 
riedmenų, tai geležinkelis ne
pajėgia aptarnauti keliaujan
čių, kurių skaičius, dėl viso
kio gyventojų kilnojimosi, 
gausaus kariuomenės judėji
mo ir spekuliantų antplūdžio, 
yra labai didelis. Dėl to va
žiuojama ne tik prigrūstuose 
(keleiviniuose ir prekiniuo
se) vagonuose, bet ant laip
telių, tarp vagonų ir ant sto
gų. Traukiniai labai panašūs 
į bičių spiečius.

Laimingai patekęs į kelei
vinio vagono kupę, dar nesi 
tikras, ar toli važiuosi, nes 
kurioje nors stotyje išgirsi 
(žinoma rusiškai): “Civiliai 
išlipkit, vyksta kariškiai.” 
Prasideda derybos, ginčai, 
barniai, kurie dažniausiai 
baigiasi tuo, kad keleivių va- 
lyzos ir ryšuliai pradeda lėk
ti per langą, tada jau ir pats 
keleivis krapštosi lauk ieškot 
laisvos pozicijos kur nors ant 
stogo.

Nežiūrint tokio didelio ke
leivių antplūdžio ir brangios 
kainos (už 1 kilom, zl.), ge
ležinkeliai valstybei pelno 
neduoda. Mat, daug keliauja 
nemokamai, daugelis neper
ka bilietų, nes kontrolė sun
kiai įmanoma. Be to, čia di
delę rolę vaidina kyšis, kuris 
įsigalėjęs visur, nes atlygini
mai maži, o žmogui reikia gy
vent . .. taip teisinasi.

Daugelyje linijų tvarka
raščio prisilaikoma tik pra
dinėse stotyse, paskui payra. 
Jei tenka keliauti su persėdi
mu, tai kokį trejetą šimtų 
kilometrų gali pasiekti per 
keliolika valandų, arba net 
per porą dienų—kaip pasise
ka. Bet kelionėje keleivis ba-

galima

Remkim Tremtines
Vienuoles

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

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

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

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

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

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

Immaculate Conception 
Convent

R. D. I.
Putnam, Conn.
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Lietuva Po Kūju Ir Piautuvu
Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj
(Tęsinys)

2. Mirties skambutis
Tamstos tikriausiai neįsi

vaizduojate, kas yra sovietų 
rojuje viena naktis. Naktis, 
kuri kiekviena turi savo vi
durnaktį, turi laiką tarp 12 
ir 2 valandos. Jei tomis va
landomis suskamba tavo du
rų skambutis, tai reiškia, 
kad GPU (politinės policijos) 
“svečiai” yra čia pat, tai 
reiškia, kad tau pačiam, vie
nam iš tavo šeimos, arba vi
siems jums drauge atėjo va
landa palikti visą mielą pa
saulį, palikti laukus ir takus, 
kuriais vaiku būdamas bė
giojai, palikti tavo nutrauktą 
darbą, palikti vaikus, žmoną, 
motiną, ir išeiti į kalėjimą ar 
ištrėmimą, iš kurio jau nie
kad negrįši. Skambutis prie 
durų, jei jis prabilo vidur
naktį, reiškia, kad mirtis 
šaukia vieną iš šeimos pas 
save.

Lietuvoje visi žino apie va
dinamą žydų “strošnąją” 
naktį. Kai rudens vėjas stau
gia ir blaško pageltusius la
pus, ateina vieną kartą per 
metus toji baisioji naktis. 
Žydai meldžiasi ir pasnin
kauja. Legenda sako, kad tą 
naktį velnias vieną žydą ne
ša. Kiekvienas meldžiasi, 
kad jis nebūtų tuo “vienu.”

Sovietiniame gyvenime lie
tuviui per ištisus metus kiek
viena naktis (ar tai ji būtų 
gražioji gegužės mėnesio 
naktis, ar tai būtų šventoji 
Kalėdų naktis) pasidarė ly
giai baisi. Jei žydams legen
da pasakojo, kad vieną iš jų 
velnias neša, tai čia jau ne
be legenda, bet tikra tiesa, 
kad raudoniejLNKVD velniai 
ne vieną, bet kartais net tūk
stančius nekalčiausių žmonių 
kas naktį nusinešdavo, o kur 
— nedrįsk ir klaust, nes vis
tiek nesužinosi, o dar save ir 
savo artimuosius pastatysi į 
tokią padėtį, kad ateinančios 
naktys bus dar baisesnės už 
buvusias.

Aš išgyvenau daug tokių 
baisių, neapsakomo nerimo 
naktų, ir šiandien, kai visą 
tai prisimenu, stebiuosi, kaip 
žmogaus nervai atlaikyti ga-

Manęs ieškojo
Man buvo toks atsitikimas. 

Nepakeldamas net dienomis 
vykdomų masinių žmonių 
medžioklių, išvažiavau iš 
Vilniaus kelioms dienoms į 
kaimą. Pasirodo, kad ir ten 
tas pats. Net normalus susi
siekimas sustojęs, o liniji
niai autobusai ir mašinos 
rekvizuotos žmonėms į kalė
jimus bei stotis išvežioti. Tai 
buvo garsioji birželio 14 die
na.

Visi baimės apimti dreba 
ir širdy aprauda kaimynus, 
kuriuos išvežė prieš kelias 
dienas ar valandas. Ištisos 
sodybos likusios tuščios. Ne
jauku, kažkaip baisu, dvel
kia kapais. Negalėjau ištver
ti toje nuotaikoje ir, be to, 
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bučio. Ir kai aš jai išaiški
nau, jog skambutis primena 
man mirtį, ištrėmimą, kalė
jimą — jai buvo tai kažkaip 
neaišku. To neišgyvenusiam 
žmogui visada ir bus neaiš
ku, bet aš nė vienam savo di
džiausiam priešui vis dėlto 
nelinkėčiau tų visų pergyve
nimų ...

Pavojingas anekdotas
Šia proga man prisimena 

vienas pavojingas anekdotas 
iš pačių rusų gyvenimo, la
bai charakteringas sovieti
niam pasauliui.

Vienas cirko klounas Mask
voj papasakojo publikai to
kį anekdotą. Girdi, jis šią 
naktį nuėjęs 11 vai. miegoti. 
Apie 2 valandą — girdi: prie 
durų skambutis! Jis greit šo
ko iš lovos, sugriebė mažą 
čemodanėlį, įsimetė į jį kiek 
šiltesnių baltinių, ant ran
kos užsimetė paltą ir, pasku
tiniu žvilgsniu apmetęs savo 
buvusį kambarį, nuėjo ati
daryti durų. Ir koks buvo jo 
nustebimas, kad tai buvo . . .

turėjau grįžti į darbą, ir to
dėl, pasiėmęs dviratį, 70 klm. 
kelio nuvažiavau vėlai vaka
re į Vilnių. Buto prižiūrėto
jos namie neradau ir nega
lėjau įeiti, nes, persirengda
mas kelionei, užmiršau kel
nių kišenėje raktą. Negalė
damas įeiti turėjau pernak
vot pas pažįstamus. Kai ryte 
grįžau namo ir mergaitė ati
darė duris, aš piktokai jai 
pasakiau, kad man buvo ne
malonu ieškotis nakvynės 
pas svetimus, ir prikišau, kad 
jos nebuvo namie.

Susijaudinusi mergaitė 
griebėsi už galvos ir sušuko:

— Tai laimė, ponas! šian
dien 2 vai. naktį buvo čia 
NKVD jūsų suimti.

Šiurpas nubėgo kūnu. Tai 
žmogaus likimas! Žinoma, 
man ir šiandien neaišku, už 
ką mane galėtų suimti. Nič 
nieko bendro neturėjau su 
jokia politika ir jokiu veiki
mu, bet užtenka juk ir vien 
to, kad aš buvau valdininkas.

Taip, sakysime, visi polici
jos valdininkai ir tarnauto
jai, pradedant nuo gatvėje 
judėjimą tvarkusio eilinio 
policininko ligi policijos de
partamento direktoriaus, vi
si buvo numatyti išvežti. Bu
vusioj Lenkijos teritorijoj nė 
vienas tbuvęs lenkų teisėjas 
nebuvo nubaustas mažiau 
kaip 8 metus kalėjimo (nors 
jis ir pats geriausias žmo
gus būtų buvęs) vien už tai, 
kad jis buvęs teisėjas.

Pas mus ištrėmimui buvo 
NKVD instrukcijose numa
tyti visi buvę šaulių sąjun
gos nariai, nors ta organiza
cija nieko bendro su politi
ka neturėjo, ir jungė visų pa
žiūrų ir partijų'žmonės.

Viena senukė, 80 metų am
žiaus, gyveno su savo 60 me
tų dukra mano kaimynystė
je. Tos senukės vyras buvo 
prieš 40 metų miręs. Pasiro
do, jis buvęs rusų caro armi
jos generolas. Ir štai to už
teko, kad jos abi būtų vie
ną gražią naktį suimtos ir iš
vežtos į Sibirą.

Taigi, kai aplinkui vyko 
tokie dalykai, manau, nesi
stebėsite tamstos, jei šis 
“vizitas” mane tiek sujaudi
no, kad aš vos bepajėgiau ap
siaustą iš spintos išimti. Nė
ra čia ko galvoti apie kaltę, 
čia nė tavo kaltė, bet tavo 
nelaimingas likimas viską 
nulemia. Vienu žodžiu, būk 
tu žmogus ramiausias, sėdėk 
kaip pelė po pušine ausis su
glaudęs ir tylėk, — vistiek 
neišvengsi likimo, nes jei ne 
į vieną, tai į kitą “raupsuotų
jų” kategoriją pakliūsi, ir 
anksčiau ar vėliau išveš.

Kai po tų visų baisių nak
tų, net 2 metams praėjus, at
važiavau į Vokietiją, skam
bučio baimė many nebuvo iš
nykusi. Kiekvieną kartą, kai 
prie durų suskambėdavo 
skambutis, aš instinktyviai 
sudrebėdavau.

Kartą šeimininkė mane pa
klausė, dėl ko aš bijau skam- 

tik jo draugas per vėlai grį
žęs į namus.

Publika juokėsi dėl laimin
gai pasibaigusio įvykio. Bet 
... sekančią naktį už šį “kon- 
trevoliucionierišką” anekdo
tą tas klounas iš tikro išgir
do 2 vai. naktį skambutį prie 
savo durų ir šį kartą “įvy
kis” nesibaigė laimingai. 
Klounas tikrai jau daugiau 
nebegrįžo . . .

Su tuo skambučio signalu 
palydėjome ir mes tūkstan
čius savo brolių, kurie nuėjo, 
negrįžo ir niekados nesugrįš. 
Tyli, rami artojų tauta, kuri 
niekam gyventi netrukdė, 
buvo raudonųjų imperialistų 
užpulta, draugų išduota, ir 
gal vien už tai, kad, kaip 
Maironis sako, ji gyvena 
“ant vieškelio amžių pla
taus,” dabar yra pakeliui į 
kapus. Jei jau Lietuvai už
uojautos pasaulis neturi, tai 
ar jos tie “mirties skambu
čiai” nėra aliarmo signalas 
visai Europai dėl pavojaus, 
prieš kurį ji stovi?

(Bus daugiau)

PASKUTINĖS DIENOS SU KUNIGU 
ALFONSU LIPNIŪNU

Rašo prof. kun. St. Yla
Sovietų tankai lipa ant 

kulnų, o mus pro užtvindytus 
bėgliais kelius vis varo pir
myn. Toliau eiti nebeturime 
jėgų. Mirtis anksčiau ar vė
liau, argi tai ne vistiek? Iš 
850 žmonių, kurie išėjome iš 
Stutthofo su pirmąja kolona, 
likome tik 230. Apie 100 nu
biro pakeliui, pabėgo. Visi ki
ti sukrito iš bado ir nuovar
gio, pribaigti SS policijos šū
vių.

Susikabinę rankomis vel
kam vienas kitą, kad tik ne- 
atiduotum mirčiai savo nebe
pajėgiančių eiti draugų. Kun. 
Lipniūnas visą laiką slepia 
savo negalią.

— Kaip tau, Alosai, ar dar 
pasieksi pastotę?

Pakelia akis, nusišypso ir 
vėl panarinęs galvą eina.

Pasiekiame Pucką — žve
jų uostą Pamaryje.

— Gal paleis. Juk Meyer 
(komandantas) sakė: pa
sieksime Danzigą, gausite. į 
rankas atleidimą.

— Paskutinis jo melas! 
Juk tiek kartų mus “paleidi- 
nėjo”, — pasako kažkas.

Pranešimas: iš Pucko ank
sti rytą išeiname toliau! ši 
žinia nieko neguodžia.

Ryt mes būsime laisvi
Išeinu į kiemą. Jausti kaž

koks neramumas. Sargyba 
galvas pametė. Civiliai gy
ventojai veržiasi prie durų 
ieškodami savo artimųjų. 
Niekas nebekontroliuoja var
tų.

Nuplėšiu nuo rankovės gel
toną raištį — kalinio ženklą, 
ir įsimaišęs į civilių tarpą iš
einu į gatvę, čia pat bažny
čia. Vargonai groja mišias 
(vakarines). Atsiduriu zo- 
kristijoje — praviros durys į 
bažnyčią. Suklumpu ant ke
lių ir negaliu sulaikyti ašarų. 
Po dvejų metų pirmą kart 
Dievo namuose!

— Esu kunigas, kreipiuosi 
į kleboną, — turiu draugą, 
toliau eiti nebeturime jėgų. 
Priglauskit, jei pavyks pasi
likti.

— Ateikite rytoj 6 vai. Ma
gistrate įregistruosim, kad 
du kaliniai atsiliko nuo kolo
nos. Prieglaudą galėsite ras
ti pas mano parapijiečius.

Grįžtu į daržinę.
— Še, duonos! — šaukia iš 

tolo kun. Lipniūnas, — atne
šė, latvis gydytojas —

— Sukakčiai vaišes kelia! 
— pastebi Dr. Kučinskas, 
pats čiulpdamas, lyg šokola
dą, duonos gabalą.

—- Kokią sukaktį ? — klau
siu, imdamas duoną.

— Ryt jam (kun. Lipniū- 
nui) keturiasdešimt metų!

— Sveikinu, Alfa! — spau
džiu ranką, o į ausį pakuždu:

— Ryt mes būsime laisvi!
— Nesuprantu?
Nusivedęs į šalį, atsklei

džiu paslaptį. Alfonso veidas 
nušvinta.

— Gerai! Aš turiu perpa- 
kuoti kuprinę.

Perpakuoti! Taip sakant, 
išbaigt dalinti savo likučius. 
Per pirmąsias evakuacijos 
dienas jis išdalino kitiems vi
są maisto atsargą ir gyrėsi, 
kad dabar jau esąs laisvas.

Draugai iš jo juokėsi: —O 
ką tu pats valgysi ?

— Nesvarbu! — pamojo 
jis ranka.

Šita “laisvė” paskui jį per
sekiojo per dvylika žygio die
nų. Naciai valgyt nedavė ir 
žmonių, tiesiančių pakelėje 
rankas su duona, neprileido. 
Draugai turėjo jį gelbėti, kad 
nekristų iš nusilpimo.

Kun. Lipniūnas gyveno ne 
sau. Veltui dar lageryje mo
kė jį realizmo Germantas, 
Kriaučiūnas, Kučinskas. Jis 
buvo pats negabiausias mo
kinys. Nespėjo į rankas pa
tekti koks daiktas, jis ir vėl 
jį atiduodavo kitiems. Ir da
bar “perkraustė” jis savo 
kuprinę. Užsivilko švares
nius baltinius, o visa kita ati
davė draugams.

Tik vieno turto jis už nieką 
nebūtų atidavęs — tai savo 
užrašų ir konspektų. Pasku
tiniuoju laiku Stutthofe be 
atvangos sėdėjo prie knygų, 
kurias gaudavom iš Lietu
vos, ar draugų. Perstudijavo 
tris didžiulius tomus filoso
fijos, du teologijos, ir nebuvo 
knygos, kuri, patekusi į mū
sų baraką, nebūtų perėjusi 
pirmiausia per jo rankas. 
Mūsų karikatūrininkas Kant- 
vilas Naujų Metų linksmava- 
kario proga vaizdavo jį apsi
krovusį storiausiais tomais 
ir per juos vos matomą.

Tų studijų rezultatas buvo 
geri penki kilogramai užra
šų, kuriuos jis visą žygį vil
ko ant savo pečių. Bevarty
damas vėliau juos, radau ir 
įvairių asmeninių pastabų. 
Be kitko, sąrašas pavardžių, 
kurias jis buvo įtraukęs į sa
vo maldų kanoną. Kada nors 
nustebs skaitytojai, radę sa
vo vardus, kuriuos šventos 
velionio lūpos nuolat minėjo 
Dievui.

Mes jau laisvi!
10 vai. vakaro. Į daržinę į- 

eina viršininkas ir praneša:
— Pasiruošti Išeiname ne 

ryt, bet dabar, tuojau!

Mūsiškiai pakyla.
— Aš lieku! — pasakau 

pulk. Urbonui, su kuriuo vi
są žygį buvome šalia vienas 
kito. Trumpai paaiškinau, 
kodėl.

Išsibučiuojame. Urbonas 
numeta nuo pečių kuprinę ir 
savo maisto likučius pameta 
mudviem su Lipniūnu. “Jum 
labiau reikia!” — pasako 
kietai, neleisdamas toliau 
vesti kovos, šitą atsisveiki
nimą pastebi draugai. Pribė
ga Ciuberkis ir Buragas.

— Pasiliekat! Nedarykite 
kvailystės! Sušaudys!

— Vistiek! čia ar toliau. 
Tas pats!

Išgirsta kalbą kiti. Žiūri, 
galvoja, svyruoja.

— Vistiek!.
Daržinė turštėja Naciai 

šaukia: “ Schneller! Schnel
ler!” (greičiau!^ Svyruoti 
nėra kada: kas eina, teeina! 
Urbonas, Narakas, Blažys, 
Germantas išskuba. Kiti iš
siveja iš paskos į kiemą. 
Naciai nelaukia paskutinių
jų, tik varo nusitvėrę pir
muosius.

— Grįžtame į daržinę! — 
sako Ciuberkis Buragui.

— Grįžtam!
Ir grįžta ne tik jie, bet dar 

aštuonetas. Paskutinis įslen
ka R. Mackonis. Jis jau buvo 
išėjęs su pirmaisiais, bet kie
me pribėgo prie šulinio atsi
gerti ir jau buvo “per vėlu.” 
Pasijuto esąs vienas, anie jau 
pro vartus išėję Gdynės ke
liu.

— Ateis patikrinti, ar ne- 
pasilikom, — jaudinamės.

— Ir paleis seriją į sieną!
Bet naciai nebeatėjo.
Armotų šūvių garsai vis 

artėjo. Padangė buvo gaisrų 
nušviesta.

Bandome užmigti. Neil
gam. Mažas trinktelėjimas 
pažadina.

Pagaliau pro plyšius pa
stebime auštant rytą. Neį
prasta tyla. Nejaugi prie var
tų nebūtų sargybų? O gal 
stovi už daržinės ir laukia,
kad iškištume kuris galvą. Antradiehį* ir trečiadienį 

Apsižiūrim. Niekur nieko! mišias tenka laikyti jo kam- 
Man laikas eiti pas klebo- baryje man vienam. Jis ban- 

ną. Taip, jokios sargybos .do atsisėsti lovoje, bet vėl 
vartuose. Tik pasitinka kele- 
tas kalinių ir išskečia ran
kas.

— Mes jau laisvi!
Išsibučiuojame su lenkais, 

rusais.
Grįžtu į daržinę.
— Mes laisvi! — sušunku.

— Vokiečių jau nėra!
Kuprinės lekia į viršų ligi 

balkių. Rapolas ir Jonas, Pet
ras ir Vladas, Alfa ir Mažius 
(taip vadinome studentą Ri- 
mošių) metasi viens kitam 
kaklo.

Mišios už sukaktį ir 
išsilaisvinimą

— Ar tai ne sapnas!
Imam kuprines ir einam. 

Kur? Pirmiausia į bažnyčią. 
Lipniūnas laiko mišias savo 
sukakčiai ir mūsų išsilaisvi
nimui.

Sovietų tankai paleidžia 
keletą šūvių ir, įriedėję į 
miesto aikštę, sustoja.

Einame iš bažnyčios, o 
sai jos tarpduryje.

— Kas jūs ?
— Lietuviai iš lagerio!
— Sąjungininkai! (sojuz- 

niki) Tvarkoje. Galėsite grįž
ti į tėvynę !

Einu pas kleboną!
— Gal kokį parapijietį ži

note, kurs priglaustų mus?
— Eikit patys! Į kiekvie

nus namus jus priims.
Išsiskirstome po du tris. 

Susirandam.
Dalis mūsiškių su latviu 

gydytoju Sopronovu susime
ta ligoninėj ir pradeda ją or
ganizuot. Žukauskas, Butkus 
ir aš prisiglaudžiame vienoj 
šeimoj. Lipniūnas dar nesu
radęs vietos. Einame ieškoti 
jam. Našlė, kurios vyrą vo
kiečiai sušaudė 1939 m., pri
glaudžia jį puošniam galione.

Tą dieną gyvename lyg 
sapne. Mūsų šeimininkė dali
nasi su mumis, kaip su savo 
broliais, pačiais geriausiais 
valgiais. Nejaučiam nuovar
gio, išgyventų kančių.

ru-

Po pietų aplankau Alfon
są. Jis toks ramus, kaip nie
kad. Tylus, mažakalbis.

— Ar pavargęs jauties?
— Nieko!
Jis visą laiką sėdi kamba

ryj—skaito, meldžias.
Rusai užima bažnyčią ir 

mes, klebono leidimu, laiko
me mišias kambaryje. Atei
na Kučinskas, Kriaučiūnas, 
šeimininkės artimieji.

Taip praeina pora dienų. 
Su Alfonsu svarstome padėtį, 
kuriam ateities planus. Bet 
vieną dieną Ciuberkis, Mali
nauskas ir aš išvykstam iš 
namų. Vienas ruselis kalinys 
išveda mus ir perduoda ko
mendantūrai. Mūsų laisvė vėl 
nutrūksta. Juodos mintys, 
spėliojimai, ką su mumis da
rys, neduoda ramybės. Sibi
ras arba mirtis — nieko blo
giau ! — guodžiamės. Laukia
me ateinant daugiau mūsiš
kių. Juk visus rusai surinks. 
Neateina. Gal sužinojo apie 
mūsų areštą ir patys pasi
skubino išsinešdinti iš Puc
ko.

Tardymas.
— Jūs turėjot geresnę pa

dėtį. Buvot vokiečių šnipai?
Aiškinamės. Kapitono vei

das nesako tuo tarpu nieko 
pikta.

Areštas truko, ačiū Dievui, 
tik vieną dieną. Karinė val
džia, atrodė, išsiaiškino dėl 
mūsų įskundimo.

Alfa nebekelia
Ateina Kančių sekmadie

nis. Bažnyčioje vėl praside
da pamaldos. Saulė gražiai 
šviečia, ir Lipniūnas vienu 
švarkučiu išeina į jas. Šal
ta, bet jis paskęsta maldoje 
ir užmiršta save.

Grįžęs į namus pasijunta 
negerai, bet gulti nesiduoda 
priverčiamas. Tik vakare pa
prašo vaistų ir nuo to laiko 
nebekelia.

Pirmadienį atvedam gydy
toją. Ligos simptomai dar ne
aiškūs.

— Nekalba?
— Bet jis ir Stutthofe, 

kiek susirgęs, nemėgdavo 
kalbėti, ar neprisimeni ? Toks 
jau jo sirgimo būdas.

— O gydytojai?
— Kokie čia gydytojai! 

Direktorius daugiau ūkiu nei 
ligoniais užimtas. Latvis ei
na vertėjo pareigas prie ru
sų, kurie čia nuolat maišosi. 
O Gajdus kituose ligoninės 
namuose. Ak, kad čia būtų 
mūsų Starkus!

Einu pas Gajdų (lenkas, 
lietuviškos kilmės) priimti 
kalcijaus injekcijų.

— Daktare, gal jūs mūsų 
kun. Lipniūnu pasirūpintu- 
mėt? Nėra kam!

— Gerai! — sutinka.
Bet po keletos valandų at

siunčia žmogų su pranešimu:
— Be šiltinės, jis turi plau

čių uždegimą. Darau, kas ga
lima, bet vilčių maža. Pasi- 
skubinkit suteikti jam pa
skutinius sakramentas!

Skubu pas jį. Seselė pasi
tinka tarpduryje:

— Va, dvi komunijos, 
tvarkydama lovą, radau po 
jo pagalviu. Jis nebegali nu
ryti . . .

Mūsų Alfonso veiduos mir
ties šešėliai. Akys be gyvy
bės ženklų, žvilgsnis klaikus, 
burna pražiota, — vos iškvė
puoja. Materija gerklėje, 
burnoje. Sesuo vienuolė, ku
ri jį slaugė nepaprastu rū
pestingumu, bando valyti su 
vata ir pagalėliu. Traukiasi 
kaip kaspinai, bet nesiduoda 
ištraukiami. Injekcija viena 
po kitos širdžiai stiprinti.

Spaudžiu jam ranką:
— Gal išrišimą? Supranti 

mane!
Paskutinės atsisveikinimo 

ašaros
Vyzdžiai pasigręžė į mano 

pusę. Jo rankos nebepajėgia 
susinerti, bet jaučiu, kaip jo 
krūtinė dar sunkiau kilnojas. 
Bandau duoti komunijos tru
pinėlių su vandens šaukštu. 
Nenuryja. Tokš skausmas jo 
veide! Supratau: jis taip no
rėtų dabar priimti Jį.

— Alfonsai, Alfonsai! — 
vos sulaikau ašaras.

Sėdžiu prie jo, laikau jo 
ranką. O jis pasigręžia ir 
kažką nori sakyti. Lūpas vos 
judina, akis vos pagręžia. 
Prisiglaudžiu visai arti—gal 
išgirsiu paskutinį jo žodį. 
Nieko! Užsikosėja ir uždūs
ta. Kiekviena minutė jį gali 
uždusinti; baiminuos.

Jis vėl žvelgia į mane, šį 
kartą jo lūpos nieko nebe
bando sakyti. Tik dvi didelės 
ašaros pakimba blakstienose. 
Glostau jo ranką ir bandau 
raminti.

Ašaros nurieda skruostais
— paskutinės atsisveikinimo 
ašaros! Ir jo akys užgęsta. 
Mes jį pasiimsime Tėvynėn

Mirė, nes geriausieji iš mū
sų miršta. Žemė jo veiklai 
buvo per maža. Jam reikėjo 
dangaus. Šventasis padarys 
daugiau mūsų tėvynei.

Kuo daugiau mes galėjome 
guostis, stovėdami ties jo 
karstu? Išgyvenę dvejus me
tus vienoje šeimoje, pažinę 
vienas kitą iki nago juodimo
— Alfonsą mes ramia sąžine 
galėjome čia pat kanonizuo
ti.

O jis, papuoštas gėlėmis, 
aprengtas kamža ir stula, 
šypsojosi tokiu meiliu šyps
niu, kaip ir visą savo gyveni
mą.

Gyvos gėlės išdygo ant jo 
kapo Didįjį šeštadienį.

Vienas iš draugų, palikęs 
ten, pasakoja po keleto mė
nesių :

— Kiekvieną kartą, kai 
nueinu vakarop ant kapinių 
aplankyti jo, randu jauną 
mergaitę ar senyvą ponią, 
besimeldžiančias ties jo ka
pu.

Tai tos šeimos, kurios per 
dešimt dienų spėjo jį pažinti, 
dalyvauti jo laikomose mi
šiose, pasiėmė globoti jį tol, 
kol mes grįšim pasiimti jo 
į tėvynę. O tai mes pažadė
jom jam, žerdami žemes ant 
jo karsto.

nusvyra ant pagalvio, žinau 
jį — jei bent kiek jaustųsi 
turėjęs jėgų, pats būtų lai
kęs mišias. Nejaugi su juo 
taip blogai!

Gydytojo neprisišaukiam. 
Ligoninė perpildyta šiltinin
kų, kalinių. Tik trečiadienį 
vakarą pavyksta atvesti mū
sų kolegą latvį. Apžiūri. Dė
mės — šiltinė! Greičiau į li
goninę! Bet ten nebėra vie
tos. Gal rytoj.

Lipniūnas tą vakarą, lyg 
nujausdamas, kalba šeiminin
kei:

— Tiek išvargta, tiek ruoš
tasi, o nūn reikės! . . .

Rytojaus dieną tik pusiau
dienį tesusiranda jam vieta 
ligoninėj. Patys nugabena
me jį neštuvais ten.

Pora dienų lankau jį. Kas 
rytą nunešu komuniją. Pra
šosi atlikti visuotinę išpažių- 
tį. Bet jo gerklė užimta, vos 
iškalba.

— Palaukim! Gal kiek pa
gerės? Juk tau taip sunku 
kalbėti, — sakau jam.

Ligoninės direktorių, taip 
pat stutthofietį, gydytoją 
lenką pasiekia žinia, kad aš 
nešu komuniją į šiltininkų 
palatą. Jis pasišaukė mane.

■— Nieko neturiu prieš re
ligiją, bet, supranti, — paste
bės rusai. Įsakau šito neda
ryti! Ir iš viso tamstai, kaip 
pašaliniam žmogui, nevalia 
lankytis į šiltininkų skyrių!

Be šiltinės, jis turi 
plaučių uždegimą

Teko skaitytis su šiuo į- 
spėjimu. Pora dienų nematau 
Alfonso. Komuniją įvyniojęs 
į popierių, duodu nunešti Dr. 
Kučinskui, kuris dirbo kaip 
vaistininkas ligoninėje. (Pa
sauliečiai jau Stutthofe ėjo 
ne kartą šitas diakono parei
gas.)

— Kaip Alfonsas ? — klau
sinėju jį, grįžus nuo darbo.

— Komuniją palikau ant 
staliuko. Jis nieko nekalba.
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Philadelphijos Žinios
METINE METINE

Šv. Kazimiero Parapijos
JAUNO KARIO PERGYVENIMAI ■ {ramsti

NAUJAS LIETUVIŲ 
KOMITETAS

Karo metu Philadelphijoj 
lietuviai buvo susiorganizavę 
į Karo Pergalės ir Raudonojo 
Kryžiaus bendrą komitetą.

Karui pasibaigus, komite
to darbai bus varomi toliau 
naujai išrinktos valdybos. 
Nors karas ir pasibaigė, bet 
bendrų lietuviams reikalų 
netrūksta. Raudonajam Kry
žiui veikti visuomet reikės. 
Lietuvių pašalpos darbai rei
kia ir toliau varyti. Yra ir 
kitų bendrų visiems lietu
viams svarbių uždavinių.

Todėl lietuviai numatė, kad 
su karo pabaiga nesustos 
mūsų bendri darbai.

Sausio 15 dienos metinia
me susirinkime priimta pra
eitų metų veikimo apyskai
ta, kuri buvo paruošta sek
retoriaus K. žemaičio. Pra
eitų metų darbai buvo gra
žūs.

Naujon valdybon išrinkti 
šie asmenys. Mykolas Bige
nis, ką tik iš kariuomenės 
garbingai atleistas, išrinktas 
pirmininku. Jaunasis lietu
vis jau kelerius metus veikęs 
su kitomis draugijomis, nori 
dirbti su lietuviais ir dėl lie
tuvių. Jis mielai sutiko imtis 
sunkaus ir sudėtingo Phila
delphijos lietuvių veiklos 
darbo. Vicepirmininkai iš-

rinkti trys. Tai G. Rama
nauskienė, buvusi komiteto 
finansų sekretorė, nuolatinė 
darbininkė visam lietuvių 
veikime. Kitas vicepirminin
kas — Domininkas Antanai
tis, žinomas lietuvių biznie
rius, lietuvių radijo pusva
landžio savininkas. Ir trečia
sis — Jonas Grinius, senas 
veikėjas ir ligšiol buvęs ko
miteto vicepirmininkas.

Komiteto sekretoriumi iš
rinktas K. Žemaitis, ligšiol 
veikliai dirbęs lietuvių komi
tete. Antruoju sekretoriumi 
išrinktas karštas lietuvis P. 
Janulaitis.

Finansų sekretore išrinkta 
Talunienė, žinoma veikėja iš 
šv. Andriejaus parapijos. Jai 
pagelbėti išrinkta Sabaitė, iš 
šv. Jurgio parapijos. Iždinin
ku išrinktas Bacanskas, di
delis lietuviškos veiklos rė
mėjas.

Be to dar, išrinkta iš ke
liolikos asmenų direktorija. 
Jie visi pasiryžę dirbti lietu- 

' vių philadelphiečių naudai. 
Kaip jiems seksis, tai pama
tysime iš jų darbų.

MINĖS VASARIO 16 DIENĄ

Nauju pirmininku išrink
tas visiems jau seniai pažįs
tamas Klevas, kurs ir pir
miau buvo pirmininku ar ne 
5 metus. Senasis pirmininkas 
Zaleckas nesurinko užtenka
mai balsų. Išrinkti ir kiti 
nauji valdybos nariai. Tarp 
jų vieton ilgamečio iždininko 
J. Lukoševičiaus išrinktas 
jaunas Z. Krivinskas. Pakeis
ti ir keli direktoriai.

Dabartinė valdyba sudary
ta beveik vien iš jaunesnio 
amžiaus narių.

Sausio 16 dieną įvyko ir 
lietuvių muzikalinės salės, 
Allegheny Ave., metinis su
sirinkimas. Išrinktas naujas 
pirmininkas, Balinskas. Se
nasis pirmininkas, Reinys, 
negavo užtenkamai balsų. 
Pakeisti ir kiti valdybos na
riai.

Lietuvių pašalpinis klubas 
N. Philadelphijoj išrinko be
veik visus tuos pačius narius. 
Jų senas pirmininkas J. Lu
koševičius valdo klubą per 
kelerius metus be pakeitimo. 
Išstatytas kandidatas nesu
rinko užtenkamai balsų, kad 
būtų galėjęs nuveikti senąjį 
pirmininką.

Sekmadienį, Vasario-Feb. 10 d., 1946
PARAPIJOS SALĖJE

331 Earp Street, Philadelphia, Pa. 
PRADŽIA 6 VAL. VAKARE

Bus Skanūs Valgiai ir Įdomi Programa 
VAKARIENES PROGA BUS PAGERBTAS

Kun. Kleb. Ignacas Valanči finas
Jo Varduvių Proga

Vakarienės bilietus jau galima gauti pas platintojus 
klebonijoje.

BILIETO KAINA TIK $2.00

ir

VEDYBOS SERGA LIGONINĖJ

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

Direktorius 
" ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Ona Bucevičiūtė susituokė 
su William Sannders. Su
tuoktuvės įvyko sausio 12 d. 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioj, Cambridge, Mass.

Ona Naruckaitė susituokė 
su Pietro Jacovini, sausio 12 
dieną, šv. Kazimiero parapi
jos 
joj.

bažnyčioj, Philadelphi-

SERGA VEIKĖJA

Philadelphijos lietuvių ben
dras komitetas ir lietuvių 
muzikalinės salės bendrovė 
sutartinai rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
vasario 17 dieną muzikalinėj 
salėj, Allegheny Ave.

Programą komisija rengia 
įdomią ir tikrai patrijotišką. 
Tikima, kad šiais metais į tą 
minėjimą susirinks tūkstan
tis žmonių. Juk šie metai yra 
vieni svarbiausių Lietuvos 
gyvenime ir visų lietuvių li
kimui. Todėl visų šventa pa
reiga jau dabar; rengtis tai 
šventei, kad tinkamai ji pra
eitų ir būtų naudinga Lietu
vos Nepriklausoinybės bylos

RAUDONASIS KRYŽIUS IR 
LIETUVIAI

Programos pradžia numa
tyta 2 vai. Smulki programa 
bits paskelbta vėliau.

NAUJI KLUBŲ 
PIRMININKAI

Lietuvių pašalpinio klubo, 
E. Moyamensing Avė., meti
nis susirinkimas įvyko sau
sio 13 dieną.

Susirinko labai daug na
rių. Priimta metinė apyskai
ta. Per tuos metus padaryta 
daug pagerinimų klube, bet 
ir nukentėjo labiausiai kaip 
kitais metais. Per tuos metus 
įdėta naujos grindys - parke
tas salėj, naujai išdažyta, į- 
sigyta naujų dalykų. Bet ir 
nukentėjo, nes klubas buvo 
nubaustas. Kol vėl atgavo sa
vo laisvę, turėjo išleisti by
lai apie 3,000 dolerių. Tai tik
rai didelė bausmė.

Sausio 17 dieną buvo Phi
ladelphijos visų tautybių ir 
Raudonojo Kryžiaus susirin
kimas.

Susirinkimo metu pasaky
ti keli svarbūs pranešimai iš 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus veiklos. Glasson važi
nėjo po Europą ir gerai susi
pažinęs su Raudonojo Kry
žiaus darbais Europoj. Tarp 
ko kito, jis pareiškė, kad 
Raudonasis Kryžius daug pa
gelbsti lietuviams pabėgė
liams. Padarė ir kitų pareiš
kimų Lietuvos ir lietuvių šel
pimo reikalu.

Tame susirinkime dalyva
vo 18 tautų atstovai. Lietu
vius atstovavo G. Romanas, 
T. Taliūnas, Eraminas ir 
kun. Stan. Raila.

Raudonojo Kryžiaus atsto
vai lietuviams Philadelphijoj 
pripažino nuopelnus už jų 
pagelbą Raudonojo Kryžiaus 
rinkliavoms varyti.

Ponia Palijanskienė, 2816 
Winton St. sunkiai susirgo ir 
gydoma General Hospital. Ji 
jau geriau jaučiasi.

Ligonė yra veikli parapi
jietė. Jos rūpestingumu esti 
daug ligonių aprūpinti šven
tais sakramentais. Ji daug 
pagelbsti parapijos reikaluo
se, nors toliau gyvena.

Alekas Daukas, brolis ži
nomo lietuvio biznierio Petro 
Dauko, 1622 S. Front St., su
sirgo ir gydosi St. Mary’s li
goninėj.

Jį lanko pažįstami ir arti
mieji. Tikima, kad ligonis ne
trukus pasveiks.

P. Talačkienė, 1348 South 
Front St., sunkiau susirgo ir 
paguldyta Pennsylvanijos li
goninėn. Jos sveikata ilgesnį 
laiką šlubavo, bet paskutinė
mis dienomis visiškai pablo
gėjo. Linkėtina greit pa
sveikti.

UŽJAUČIA LIETUVIUS

STAIGA SUSIRGO

Julijona Urmonienė, 
Tasker St., neseniai staiga 
sunkiai susirgo. Ji patalpin
ta General Hospital gydytis.

NUSIPLIKĖ
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Potai neseniai gavo laiškų 
iš Lietuvos. Nors nedaug 
naujienų, bet jie galėjo su
prasti, kad ten nelengva gy
venti. Julija Potienė, gailė- 
damosi lietuvių ir juos karš
tai užjausdama, sukūrė eilė
raštį apie jų vargus.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

A. Vaičiulaitis

Prelato Vynas
(Tęsinys)

— Grįžkim.
Trumplis nieko neatsakė. Jis išėmė butelį, kurio lau

kuose dar neištuštino. Jo bičiulis valandėlę sudvejojo, 
paskui paėmė degtinę, kuri sukliuksėjo sykį, dar sykį 
— ir buvo baigta. Vyruko gyslose dabar plaukė nar
sas, galvoj siūbavo kaitrios mintys. Jis kumštelėjo Ka
zį ir tarė:

— Na! ''
— Luktelk. Matai, jau vėl temsta.
Mėnulis dingo. Trumplis prislinko prie prelato mie

gamojo, prie lango, už kurio buvo įdėtas tinklas nuo 
musių. Jisai pasistiebė ir žiūrėjo, prilipęs prie stiklo, 
ar ko nepamatys kambary. Ten buvo tamsu, tik lova 
bolavo kampe. Ir nieko negirdėti — nei knarkiant nei 
alsuojant. Jis dar labiau prispaudė ausį. Kas ten ka
lena? Skambtelėjo, žmogus staiga krito ant žemės ir 
prigulė prie pamato. Kas ten būtų? Bokšte išmušė du. 
A! Tenai taksėjo prelato laikrodis. Gerai!

Jis vėl pakilo ir pirštu pabarbeno į lango rėmus. Vi
duj niekas neatsiliepė. Visi namai ramiai sau miegojo 
ir sapnavo. Sapnavo vikarai ir virėjos, Sapnavo paga
liau žąsys ir karveliai. Tuo tarpu Trumplis galvojo:

Jurgis Stonis, 114 Mifflin 
St., prieš 7 savaites sunkiai 
nusidegino koją darbe. Koja 
dar nesugijo, ir ligonis gydo
si namie. Tikima, kad jis 
trukus pasveiks.

STAIGA MIRĖ

ne-

LABDARYBĖ PARAPIJOJ
Šv. Vincento metinis susi

rinkimas šv. Kazimiero para
pijoj įvyko sausio 20 dieną. 
Iš pranešimo sužinota, kad 
parapijos neturtėliai sušelpti 
iš draugijos kasos už 103 do
lerius. Iš to nemaža suma iš
leista ligonių lankymui ir jų 
šelpimui. Garbė tiems, kurie 
gelbsti ir remia neturtėlius. 
Juk taip lengva sau gerų dar
bų nusipelnyti.

Išrinkta ta pati valdyba.

Veronika Martušienė, 6058 
Upland St., netikėtai mirė 
savo namuose sausio 16 die
ną.

Velionė palaidota sausio 21 
dieną šv. Kryžiaus kapinėse. 
Ji turėjo 73 metus amžiaus. 
Paliko nuliūdusius sūnus 
dukteris.

MIRĖ SENUKĖ

ir

Marijona Kurbašauskienė, 
sulaukusi 87 metų amžiaus, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 16 dieną.

Palaidota sausio 21 d. Lai
dojo ką tik iš kariuomenės 
sugrįžęs laidojimo direkto
rius Mykolas Bigenis.

“Pažiūrėsim, kaip su langu. . . Užkabintas. Kur čia 
peilis. Štai, nugramdysiu kitą, ištrauksiu vinutes”. Tai 
atlikęs jis išėmė stiklą ir iš vidaus atkabino langą, 
kuris grikštelėjo ir atsidarė. Dabar Kazys peiliu iš apa
čios ir šonuose atpiovė tinklą ir tarė Albinui, kuris ne
rimdamas trypė paliai sieną:

— Tu stovėk čia sargybą.
— Aš neliksiu vienas.
— Tylėk — liksi. Ką pamatęs, švilptelk.
Vaikinas nepatenkintas susigūžė ties langu, pro kurį 

Trumplis lindo į kambarį. Jo koja įsipainiojo į kaž
kokius mezginius. Juos perplėšęs jis atsistojo ant grin
dų. Tik štai Albinas vikriai atsikraustė pas savo drau
gą ir nekantriai dairėsi po kambarį. Kazys supyko, 
bet jau .nieko nepadarysi. Jis priselino prie lovos — 
tuščia. Visuose namuose nė gyvos dvasios. Net pelės 
miegojo. Ir jis tarė:

— Jei sykį atvėžliojai, tai stok pas duris ir klausyk, 
ar ko neišgirsi. Ką pamatęs, duok šita geležine lazda, 
kad jam daugiau nieko nereikėtų' Aš gi padirbėsiu. 
Ir mėnulis vėl šviečia — geriau matysiu.

Miegamajam galėjai neaiškiai įžiūrėti daiktus. Ties 
lova kabojo Kristus. Trumplis paveikslo nepaėmė. To
liau jis rado stalelį, ant kurio gulėjo knyga — maža 
nauda iš jos. Kampe stovėjo spintelė su laikrodžiu, ant 
kurio lėkė sparnuota merga. Ją Kazys įkišo į krepšį. 
Pati spinta buvo užrakinta. Ją atplėšęs žmogus apgra- 
baliojo ir pirmiausia sučiuopė tris butelius, kurių du

Vyčių trečioji kuopa per
nai sėkmingai veikė.

Tikimasi, kad šiemet jų 
darbas bus dar Sėkmingesnis, 
nes namo grįžta daugiau ka
reivių. Manoma, kad jie pri
sidės prie mūsų grupės.

Jaunimas turėtų labiau do
mėtis mūsų organizacija. Es
ant daugiau narių, būtų ga
lima daugiau padaryti, taip 
kad mūsų kuopa būtų savo 
veikimu stipriausia.

Visi jaunieji prašomi lan
kytis mūsų susirinkimuose ir 
rašytis mūsų kuopon.

Vytis.

Ligoninėj. — Ir vėl fronte
Juozas Rimgaila neišvengė 

priešo kulkos ir buvo nesun
kiai sužeistas.

Kai karius sužeidžia, kol 
jie gauna pagalbos, tai patys 
turi gydytis. Vienas kitam i 
padeda, kiek tik gali. Visi 
džiaugiasi, kad gali suramin
ti ir pagelbėti sužeistąjį.

Pirma proga atsiranda ir 
sanitarai, kurie jau sužeistą
jį gabena ligoninėn ar šiaip 
gydymo vieton.

Gyvenimas ligoninėj labai 
skiriasi nuo fronto. Nors ir 
ligoninėj matysi daug skaus
mo, sužeistų, nelaimingų ka
rių, tačiau jie neturi gyven
ti nuolatinėj baimėj, mirties 
pavojuje, nes čia juos paguo
džia gydytojai, duoda vaistų, 
užtenkamai pailsi.

Ligonius lanko gailestin
gos seserys, Raudonojo Kry
žiaus nariai, atneša visokių 
dovanų, duoda ką nors pa
skaityti ir, kiek galima, pa
linksmina karius. Kai kurie 
norėtų pasilikti ligoninėj vi
są laiką.

Bet ir ligonių gyvenimas 
kartais esti sunkus, ypač kai 
priešas tyčia ar netyčia ap
šaudo ligoninę, sugriauna na
mus, o neretai užmuša ligo
nius ir jų gydytojus.

Juozui esant ligoninėj, to
kių nelaimių neįvyko. Jis pa
tenkintas ligonine, gydymu 
ir prižiūrėjimu. Jei skausmai 
maži ir sužeidimas nedidelis, 
tai visai neblogai ligoninėj 
ilgiau pasilikti. Bet niekas 
ilgai nelaiko. Jei tik sveika
ta sustiprėja, tai jau ir rei
kia apleisti ligoninę.

Pasveikęs karys vėl siun
čiamas fronton. Taip buvo 
lemta ir Juozui. Kai jis pa
sveiko, tai vėl turėjo kariau
ti. Ir vėl turėjo patirti tuos 
pačius sunkius ir kruvinus 
pergyvenimus. Ir vėl ir vėl 
buvo sužeistas. Laimingai, 
kad vis tik lengvai. Bet kiek
vieną sykį vėl stoti į fronto 
ugnį buvo naujas susirūpini
mas ir baimingumas. Mat, 
jau pergyventi įspūdžiai bau
gindavo jauno kario sielą. Iš 
anksto jis daug ko įsivaiz
duodavo, ko nebūta pirmą 
sykį einant mūšin.

Pasveikęs nuo žaizdų, Juo
zas Rimgaila ilgai dar karia-

vo. Jis ėjo iš vienos ugnies 
į kitą, nuo vieno miesto griu
vėsių prie kitų. Kariavo vie
nuose namuose ir kituose, li
po per kalnus, ėjo per upelius. 
Karo ugnis visur siautė. Bet 
Geroji Ranka vedė laimingai. 
Ji pravedė lig pat paskutinės 
karo dienos. Jis buvo vienas 
tų laimingųjų, kurie sulaukė 
karo pabaigos, kad jau nebe
reiks kitų šaudyti ir kada 
kiti jų nebeužpuls.

Dabar pasijuto jaunuoliai, 
kaip naujai gimę, į naują, lai
mingą pasaulį atėję. O kaip 
laiminga ta valanda! Tik iš 
mirties ir baisių nelaimių iš
likęs gali atjausti ir pilnai 
pergyventi.

Taikos paskelbimas užvieš
patavo visą jaunuolių sielą. 
Ir džiaugėsi, ir linksminosi, 
ir džiūgavo.

Kun. Stan. Raila,

1 KOI 
11

MIRĖ

Sausio mėn. mirė M. Šim
kienė, Petras Shazes, M. Pau- 
likienė, J. čapokas, M. Yus- 
chuch, J. Vaiveris, V. Marti
šienė.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

VYSKUPŲ ŽODIS LIETU
VIAMS TREMTINIAMS
New Yorkas. — Dilinge pa

sirodė leidinys “Mūsų Ke
lias.’’ Antrame numeryje iš
spausdintas arkiv. J. Skvi
recko, vysk. V. Brizgio ir 
vysk. V. Padolskio laiškas į 
lietuvius tremtinius.

VISŲ LIETUVIŲ MYLIMAS 
ir

SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS
MISIJONIERIUS

Kun. Jonas Bružikas
Įdomiai rašo iš

TREMITNYSTES
jaudinantieji laiškai yra 

spausdinami
Jo

u

Skubėkite užsisakyti
„ŽVAIGŽDĘ”
Kaina $1.00 metams

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

NEIŠVEŽA DRABUŽIŲ

Viename sandėlyje jau ku
ris laikas stovi surinktų ir 
paruoštų drabužių, skirtų 
tremtiniams lietuviams.

Bet nežinia kodėl tie dra
bužiai neišsiunčiami, nors jie 
taip reikalingi lietuviams 
įvairiuose kraštuose.

P. K.

Pradžia yra svarbiausia 
darbo dalis. Platonas

vI

£

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3304 -16 Richmond Str.

atidavė Albinui, vieną pats pasiliko. Ten būta vyno. 
Kampe užtiko dvi žvakides — atrodė sidabrinės. Dau
giau nieko gero čia nebuvo: pora paprastų lėkščių, 
žnyplės riešutams. . .

— O kaip su stalčium? — pagalvojo Trumplis?. — 
Matai, mano raktas tinka!

Jis ten ranka palietė išsklaidytų lapų, kelias knyge
les ir kampe . . . kas ten? Du švelnūs ryšulėliai. Vieną 
jų Kazys įsileido į kišenių, antrą parodė Albinui — bū
ta pinigų, juostele surištų. Trumplis juos perskyrė pu
siau, dalį pats pasiėmė, dalį atidavė savo bičiuliui, ku
ris išvydęs pluoštą penkinių nudžiugo ir pasitraukė į 
šalį. Jis būtų sprukęs jau pro langą, bet nedrįso palikti 
Trumplio. Vaikino delnas atsirėmė į kažką švelnų, lyg 
katino kailį. Buvo tai minkštas krėslas, su spyruoklė
mis, muštas aksomu. Jis atsisėdo, koją ant kojos už
metė. Kas per velnio ašaros tuose buteliuose? Iš vieno 
ragauta — kamštis lengvai išsitraukė. Gal kunigas ne
turi apetito ir prieš pietus šiuo skystimėliu nuplauja 
gerklę? Tu mano Albinėli, kaip gardu! Nesigailėk, dar 
lašą. Na, dar gurkšnį... Koks skanus! Kazy, ką tu ten 
vograuji — auksinį laikrodėlį radai? Ir žiūronus? Tu 
pats kaip žiūronas! Dar gurkšnį, dar vieną . . . Klau
syk, Trumpli, aš tavęs nesaugosiu. Imkis geležgalį.

— Nekvailiok! — sušnabždėjo Kazys, bet jo balsas 
toks duslus, lyg eitų giliai iš jo žemių.

— Imkis geležgalį...
— Albinėli, dar tik minutę. Tik žvilgtelsiu į skrynią.
— Imkis savo geležgalį . . .

■»>
S
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Bet Kazys neklausė. Jam rūpėjo viską išplėšti, viską 
apuostinėti. Albiną paėmė pyktis, jis stūmė nuo savęs 
lazdą, kuri barkštelėjo į grindus. Koks triukšmas! Visi 
kampai atgijo, sienos sujudo. Kas ten viršuj sugirgž
dėjo. Ar ne duris suvarstė?

— Bėgam, Albinai!
Albinas pasijudina, nori pakilti. Bet vynas jį trau

kia žemyn, iš vietos nepaleidžia. Kojos bėgtų, bet vai
kinas kaip prikaltas prie fotelio, švelnaus, aksominio 
fotelio. O smegenyse šviesu, ir reiktų sprukti lankan. 
Draugas jį tempia už rankovės, duoda jam niuksą į 
sprandą, tyliai keikiasi, mėgina jį už pažastų pakylėti, 
bet vyrukas sprūsta žemyn. Pasiutęs vynas!

Trumplis šyla, prakaituoja, tyliai plūsta dangų ir 
žemę. Jis girdi, kaip koridorium artėja žingsniai. Eina 
kas? Negirdėti. Tur būt, sustojo ir klausosi. Nakties 
tamsoj kažkas trinktelia, nusikosti. Gal tik pasivaidi
no? Ne, tikrai, tikrai . . .

— Tegu jį rupūžės suėda, tą Albiną, — murma Ka
zys.

Jam atrodo, kad ant klemkos kažkas deda ranką. 
Jis palieka bičiulį, griebia krepšį, šoka pro langą. So
de jau šviesiau. Apsidairo, žmonių nematyti. Jis sku
biai repetoja paliai rožių krūmus, net žvirgždas lak
sto į šalis. Darželis jau užpakaly. Kieme sugirgžda svir
tis. Taip anksti! Saulė dar tuoj netekės. Kad tik grei
čiau pasiekus tvarą! Už jos auga tankių krūmokšnių.

(Bus daugiau)

Šv. Petrol 
salėje sausi! 
kyklos vaiki 
programėlę I 
mą.

Ilgesni prl 
vo “Sniegui! 
lių vaidino d 
Agne Bagod

Kitas vaia 
Vietos Užeią 
Visockaitė, 1 
Brazinskytėj 
Peckaitė, (J 
Labanauskai

Šis vaidin 
visus nuteiki 
siminimus. I

Programoj 
sirodyti pati 
lygiai kaip ii

Baigiant k 
bą ir visi dij 
tuvos himną

Publika bu 
vaidinimu, g 
mu ir vaidini 

žmonės si 
programą se 
ir vaikučiam

Pate
Vasario 1

Lietuvos I 
minėjimas tJ 
Washington Į 
popiet.

Programa I 
koncerto, kui 
radijo choras 
mas didysis 1 
dalyvaus kitų 
Bus ir kalbų 
koncerto įvyj 
gros geras ori 

įžanga yra 
Visi paters 

kės lietuviai 
lyvauti. J

Prašom vis 
nedarytų pati

Minėjimo 1 
Jokubavičius, 
liūs, A. Misidj

Bridge
Amerikos 

vietinis skyrit 
tuvos Neprikl 
tų minėjimui.

Numatoma 
pamaldas ba: 
sius karius k; 
merikoj, taip 
ir už namo 
Po pietų 3 ve 
kalbos. Apie 
bus pranešta

Muz. A. Si 
kojo muzikos I 
to viešajam k] 
V. Bacevičiai! 
kius, preliudui 
ną._ Knygyno I 
priėmė kurių 
padėką. !

Bridgeportol 
mėgsta muzikl 
pijaniną, ir n] 
galės parsineši 
galės jų įsigjj 
pozitorių. Tai! 
kompozitoriau! 
knygyne. j 

_ Butų gerai, I 
rūpintų gero! 
knygomis, kul 
turi. O turėtų 
vių rašytojų H 
maites, V. Krq 
tų veikalų. Till 
lauti, ir knygj 
pintų.

Atsimenu, a 
viešus knygyn 
bai daug viso 
turi lietuviška 
višku užrašu. 1

Su šio knyd 
kalbėtis kelis ] 
minė, kad liet 
kas neraikalatl 
čiais žodyno ] 
ilgais žiemos v 
rų knygų, liet 
ką gero pasin 
reikalauti.

Šiuo laiku 
serga. Linkėti 
sveikatos ir vė 
nytėlės krutėti

Apdovanotas i
S/Sgt. Wal 

neseniai bu1 
Bronsos žvaigi 
mus kariuomet

Jo tėveliai I 
na Garfield . 
Conn.

Kariuomenė: 
koma: “Bronze 
liu buvo ap< 
Walter Kirklį; 
pfc.) 398th Ir 
rišką pasižy 
Prancūzijoje, 
je.Informavus,
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| KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI |

Elizabeth, N. J.
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

salėje sausio 13 d. mūsų mo
kyklos vaikučiai suruošė gražią 
programėlę — Kalėdų vaidini
mą.

Ilgesni programos dalykai bu
vo “Sniegulių Karalaitė.” Kara
lių vaidino R. Urbinas, karalaitę 
Agnė Bagočiūtė.

Kitas vaidinimas — “Nebuvo 
Vietos Užeigoj”. Čia vaidino D. 
Visockaitė, L. Stimbraitė, Z. 
Brazinskytė, L. Paulauskaitė, D. 
Peckaitė, Ch. Brazinskis, Ad. 
Labanauskaitė ir kiti.

Šis vaidinimas ypač gražiai 
visus nuteikė ir paliko gerus at
siminimus.

Programoj turėjo progos pa
sirodyti patys mažieji mokiniai, 
lygiai kaip ir vyresni skyriai.

Baigiant klebonas pasakė kal
bą ir visi drauge sugiedojo Lie
tuvos himną.

Publika buvo sužavėta puikiu 
vaidinimu, gražiu scenos įrengi
mu ir vaidintojų rūbais.

žmonės skirstėsi dėkingi už 
programą seserims vienuolėms 
ir vaikučiams.

Paterson, N. J.
Vasario 16 d. Minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 24 d., 
Washington Hall. Pradžia 4 vai. 
popiet.

Programa susidės iš didelio 
koncerto, kurį išpildys J. Stuko 
radijo choras. Taip pat kviečia
mas didysis parapijos choras ir 
dalyvaus kitų žymių dainininkų. 
Bus ir kalbų programa, o po 
koncerto įvyks šokiai, šokiams 
gros geras orkestras.

Įžanga yra vienas doleris.
Visi patersoniečiai ir apylin

kės lietuviai yra kviečiami da
lyvauti.

Prašom visas draugijas, kad 
nedarytų parengimų tą dieną.

Minėjimo komisiją sudaro J. 
Jokubavičius, J. Treinis, J. Ži
lius, A. Misiūnas.

Bridgeport, Conn.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

vietinis skyrius jau rengiasi Lie
tuvos Nepriklausomybės 28 me
tų minėjimui.

Numatoma turėti iškilmingas 
pamaldas bažnyčioje už žuvu
sius karius karo lauke, kaip A- 
merikoj, taip ir Lietuvoj, taipgi 
ir už namo grįžusius karius. 
Po pietų 3 vai. bus didelės pra
kalbos. Apie kalbėtoją ir dieną 
bus pranešta kitą kartą-

Muz. A. Stanišauskas paau
kojo muzikos veikalų Bridgepor- 
to viešajam knygynui — komp. 
V. Bacevičiaus lietuviškus šo
kius, preliudus ir Lietuvos him
ną. Knygyno valdyba širdingai 
priėmė kūrinius, išreikšdama 
padėką.

Bridgeporto lietuviai, kurie 
mėgsta muziką ir turi namuose 
pijaniną, ir moka paskambinti, 
galės parsinešti veikalus. Vėliau 
galės jų įsigyti pas patį kom
pozitorių. Tai bus pirmi lietuvio 
kompozitoriaus veikalai šiame 
knygyne.

Būtų gerai, kad lietuviai susi
rūpintų geromis lietuviškomis 
knygomis, kurių knygynai ne
turi. O turėtų turėti tokių lietu
vių rašytojų kaip Kudirkos, že
maitės, V. Krėvės, Putino ir ki
tų veikalų. Tik reikėtų pareika
lauti, ir knygyno valdyba parū
pintų.

Atsimenu, teko matyti kitus 
viešus knygynus, kurie turi la
bai daug visokių knygų ir net 
turi lietuvišką skyrių su lietu
višku užrašu.

Su šio knygyno valdyba teko 
kalbėtis kelis kartus. Patys pri
mine, kad lietuviškų knygų nie
kas nereikalaująs, o tik retkar
čiais žodyno paprašo. O tikrai 
ilgais žiemos vakarais gavęs ge
rų knygų, lietuvis galėtų daug 
ką gero pasimokyti. Reikia tik 
reikalauti.

Šiuo laiku daug parapijiečių 
serga. Linkėtina visiems geros 
sveikatos ir vėl pradėti prie baž
nytėlės krutėti. O.

Apdovanotas Bronsos žvaigžde
S/Sgt. Walter Kirkliauskas 

neseniai buvo apdovanotas 
Bronsos žvaigžde už pasižymėji
mus kariuomenėje.

Jo tėveliai Kirkliauskai gyve
na Garfield Ave., Bridgeport, 
Conn.

Kariuomenės pareiškime sa
koma: “Bronzos žvaigždės meda
liu buvo apdovanotas S/Sgt. 
Walter Kirkliauskas (tada dar 
pfc.) 398th Inf. Reg. už didvy
rišką pasižymėjimą kovoje, 
Prancūzijoje, Soucht apylinkė- 
je.Informavus, kad jo vienas 

kuopos karys sunkiai sužeistas 
guli tolokai priekyje mūsų lini
jų, sgt. Kirkliauskas tuojau pa
siūlė jį gelbėti. Prašliaužęs apie 
50 jardų atvirą ugnį, spyliuotų 
tvorų ir paslėptų minų lauku, 
pagaliau jis pasiekė sužeistąjį.

Kai jis ruošėsi paimti tą žmo
gų, į jį šaudė pasislėpęs priešas. 
Nužiūrėjęs priešo poziciją, sgt. 
Kirkliauskas nušovė savo priešą. 
Tada jis, pakėlęs savo draugą, 
atnešė jį į saugią vietą pozici
jose. Sgt. Kirkliauskas savo pa
siaukojimu ir visišku nepaisymu 
pavojaus jo gyvybei, išgelbėjo 
vieną sužeistą žmogų.”

Paskutiniu laiku W. Kirkliaus
kas pakeltas į Top-sergeant.

Rep.

New Haven, Conn.
Auksinis Jubiliejus

Širdingai sveikinam mūsų kle
bono tėvelius Praną ir Agotą 
Gradeckus, sulaukusius vedybi
nio gyvenimo auksinio jubilie
jaus. šią sukaktį jie minėjo sau
sio 13 dieną su tai progai pri
taikytomis bažnytinėmis apeigo
mis, kuriose dalyvavo jųjų sū
nus kunigas ir visa eilė dvasiš
kių ir žymių svečių.

Mūsų parapijiečiai neatsiliko 
nuo kitų su savo gerais linkė
jimais ir sveikinimais. Kiek te
ko girdėti, iš mūsų kolonijos bu
vo pasiųsta raudonų rožių puok
štė jubilijantams.

Su sausio mėnesiu prasidėjo 
katalikiškos spaudos vajus. Ku
riuose katalikų namuose dar nė
ra katalikiško laikraščio ar kny
gos, dabar gera proga įsigyti bei 
užsirašyti.

Geras laikraštis ir knyga yra 
kiekvienam žmogui tikras drau
gas. Iš laikraščio kiekvienas su
žinos, kas įvyksta pasaulyje ir 
mūsų apylinkėje. Šiais metais 
tegul nelieka nė vieno katalikų 
namo be gero katalikiško laik
raščio ar knygos.

Šiuo tarpu mūsų kolonijoj 
renkami rūbai dėl nuo karo nu
kentėjusių ir tremtinių Europoj. 
Kas turit atliekamų rūbų, nu
neškit į artimiausias mokyklas, 
kur bus maloniai priimti.

Susirinkimas ir vaišės
Sausio 20 d. įvyko Moterų Są

jungos 33 kuopos susirinkimas.
Svetainėj laukė malonus siur

prizas. Mūsų kuopos finansų raš
tininkė ir nenuilstanti veikėja 
mūsų kolonijoj Marijona Rama
nauskienė ir jos vyras Karolis 
minėjo savo gimtadienį ir ta 
proga pavaišino visas sąjungie- 
tes šiltais gėrimais, užkandžiais 
ir saldumynais.

Kuopos pirmininkė M. Joku- 
baitė pasveikino Ramanauskus 
ir kuopos vardu įtetikė dovanė
lę.

Pareikšti sveikinimai mūsų 
užrašų raštininkei ir jos vyrui— 
Kaziui ir Onai Dekams, sulau
kusiems 15 metų vedybinio gy
venimo.

Naujų narių vajus mūsų kuo
poj prasidėjo su gražiomis min
timis. Jau laimėtos dvi naujos 
narės, būtent, M. Petravičienė ir 
Eleonora Marshall.

Parapijos Vakarienė
Vasario 3 d. 6 vai. vakare bus 

parapijos vakarienė, kurios me
tu bus sudegintas parapijos sko
los sąrašas bei mortgičius. Tai 
reiškia, kad mūsų parapija sko
los jau neturi.

Vakarienėje pasižadėjo daly
vauti miesto majoras Celenta- 
no, apylinkės kolonijų klebonai 
ir kiti žymūs svečiai ir viešnios.

Rengimo komisija ruošiasi vi
sus svečius, viešnias ir visus pa
rapijiečius maloniai priimti ir 
pavaišinti.

Minėsim Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktį

ALT mėnesiniam susirinkime 
buvo nutarta minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį.

Tam tikslui išrinkta komisija, 
kuri paruoš tai dienai progra
mą. Minėjimas įvyks vasario 17 
dieną parapijos svetainėje. ■

M.

Toronto, Ont.
Laikraštis “Free Press,” išei

nąs London, Ontario, sausio 16 
d. numeryje įdėjo UNRRA dar
buotojos Myers laišką, kuriame 
aprašoma, kaip ji Kalėdų šven
tes praleido tarp tremtinių Vo
kietijoje, Arnsbergo stovykloje, 
britų zonoje.

Ji klausėsi lietuvių, latvių, es
tų ir kitų tautų kalėdinių gies
mių. Lietuviai buvo surengę tri
jų veiksmų^ vaidinimą, taip pat 
šokius. Anot jos, jie tai atlikę 
nepaprastai gerai.

LANKO NEW YORKO 
UNIVERSITETĄ

Jokūbas J. Stukas, Jr.

Jis nuo pereito rudens lan
ko N. Y. Universitetą. Studi
juoja teisę. Jokūbas yra 
darbštus jaunuolis lietuvis, 
vadovauja “Lietuvos Atmini
mų’’ Radijo valandai kiek
vieną šeštadienį iš stoties 
WEVD, 1330 kiloc.

Newark, N. J.
Radijo Valandos Koncertas
Praeitą sekmadienį, sausio 20 

d., šv. Jurgio salėje, įvyko kon
certas ir balius, kurį surengė J.
J. Stuko Radijo “Rūtos” choras 
ir klubas.

Dalyvavo daug žmonių. Salė
je pritrūko vietų. Programa bu
vo įvairi. Publika buvo paten
kinta.

Po koncerto vyko šokiai, ku
riuose taip pat buvo pilna salė.

Vienu žodžiu, parengimas bu
vo sėkmingas. T. R.

t*

Iš Vyčių Veiklos
L. Vyčių 29 kp. turėjo mėne

sinį susirinkimą sausio 14 d. 
Svarstyta daug organizaciją lie
čiančių reikalų. F. Vaškas davė 
raportą iš įvykusio L. Vyčių N. 
Y. ir N. J. Apskrities suvažiavi
mo.

Į kuopą įstojo šie nauji nariai: 
Ann Kelly, Alice Valerian, Ann 
Kasaitis ir John Bingle. Kadangi 
dabar eina naujų narių vajus, 
tad tėvai prašomi paraginti sa
vo sūnus ir dukteris įstoti į L. 
Vyčių, vienintelę centralinę jau
nimo organizaciją Amerikoje.

Mūsų kuopos susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio antrą 
pirmadienį, šv. Jurgio salėje.

Kitas susirinkimas įvyks va
sario 11 d.

L. Vyčių 29 kp. rengia “Auld 
Lang Šyne” šokius šeštadienį, 
vasario 2 d., šv. Jurgio salėje, 
180 New York Ave., Newark, N. 
J. Gros geras orkestras. Bilietas 
65 centai.

Rengimo komisijos pirm. P. 
Biekša su padėjėjais Mrs. L. 
Ens, H. Počiura, M. Matuliu ir 
V. Laukžemiu smarkiai dirba, 
kad šiuos per 4 metus pirmuo
sius šokius padaryti sėkmingus.

Visi, jauni ir seni, esate kvie
čiami juose dalyvauti.

K. Vaškas, kp. pirm., kuris 
buvo sunkiai susirgęs, sveiksta, 
prižiūrimas daktaro.

L. Vyčių kp. siunčia linkėji
mus savo nariams, kurie susi
žiedavo. Būtent: Jonas Biekša 
su Nell Valentine ir Jonas Re
meika su Ruth Giraitis. Visi jie 
mūsų kuopos nariai. F. V.

Omaha, Nebr.
Pasimirė

Gruodžio 31 d. pasimirė Lud- 
vikas Danauskas, susilaukęs 57 
metų. Jis pardavinėjo automobi
lius, buvo labai malonaus būdo, 
teisingas. Gaila, per anksti mirė. 
Čia kiti ilgiau gyvena.

Paliko žmoną Stellą, kuri cho
re gieda, dvi dukteris ir du sūnų. 
Jaunesnis sūnelis yra tik 3 me
tų.

Dieve, būk jam geras, kaip ir 
jis buvo geras visiems.

Parapijos atskaita
. Sausio 13 d. kun. Juozas Ju- 

sevičius išdavė pajamų ir išlai
dų raportą. Be to, jis išspausdi
no, kiek kas aukojo 1945 me
tais.

Pasirodo, kad žmonės buvo la
bai dosnūs. Vienas paaukojo 
daugiau negu šimtą dolerių. Ki
ti po 80, 60, 50 ir taip toliau. Vis
kas buvo apmokėta. Dar apie 5 
tūkstančiai buvo surinkta Sese
lių naujam namui, kuris kainavo 
virš 16 tūkstančių dolerių.

Atostogavo
Per Kalėdas buvo parvykęs 

namon Petras žarkauskas. Jis 
dabar mokosi Conception Col
lege. Jaunikaitis džiaugiasi mok
slu, mokytojais ir mokyklos ben
dra tvarka. Taip pat buvo su
grįžę Teodoras Bazaras ir Philip

LIETUVIŲ BELAISVIŲ STOVYKLA AUKOTI RUBAI IR MAISTAS
New Yorkas. — Zedelhel- 

me, Belgijoje, yra viena iš 
didžiausių lietuvių karo be
laisvių stovyklų. Ją neseniai 
aplankė Belgijoje gyvenantis 
lietuvis, kunigas J. Danaus
kas. Ten jis rado 25 karinin
kus ir 1,749 puskarininkius ir 
kareivius. Belaisvių padėtis 
prasta.

Apie 30% belaisvių neturi 
visai baltinių. Nėra šiltos 
dangos. Teduodama tik po 
vieną antklodę, dėl to jie yra 
priversti miegoti apsirengę 
ir po kelis krūvoje.

Laisvalaikio belaisviai tu
ri pakankamai, nes jie nau
dojami tik ruošos darbams 
pačioje stovykloje. Belais
viai turi suorganizavę pra
džios mokyklą jauname- 
čiams, radio technikos ir 
žemdirbystės kursus, anglų, 
prancūzų, vokiečių ir rusų 
kalbų kursus.

Tačiau švietimo darbą 
trukdo kvalifikuotų mokyto
jų stoka ir mokslo priemonių 
trūkumas. Belaisviai lietu
viai kreipiasi į lietuvius, gy

LIETUVIŲ VAIKUČIŲ GERADARIAMS
Į BALF paskelbtą mezgi

mo vajų nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams vaikučiams 
entuziastiškai atsiliepė visa 
eilė darbščių organizacijų. 
Visoms atsiliepusioms drau
gijoms buvo išsiųsti jų pra
šyti kiekiai vilnų, ir šis rei
kalingas labdarybės darbas 
varomas pirmyn visu smar
kumu.

Bet dar reikia daugiau ge
raširdžių lietuvaičių, kurios 
paaukotų savo laiką ir gabu
mus nekaltų, šaltį kenčian
čių lietuvių vaikų gerovei. 
Nepamirškime, kad tūkstan
čiai gražiosios Lietuvos ma
žosios kartos kenčia neapsa
komą šaltį. Jiems numegzti 
ir nusiųsti drabužėliai ap
dengs jų kūnelius, nušluos
tys jų ašaras ir gal išgelbės 
daugelio gyvybę.

Iki šiolei stipriu veikimu 
pasirodė šie BALF mezgimo 
rateliai: Chicago, Ill., (BALF 
skyriai), Mt. Carmel, Pa. 
(Sodaliečių kuopa), Tama
qua, Pa. (Sodaliečių kuopa), 
Mahanoy City ir apylinkė 
(Schuylkill District Union of 
Lithuanian Sodalities), So. 
Boston, Mass. (BALF sky
rius 17), Wilkes Barre, Pa. 
(Švč. Trejybės parapijos 
draugijos), Worcester, Mass. 
(BALF skyrius 31), Sheboy
gan, Wis. (Nekalto Prasidė
jimo parapijos veikėjos), De
troit, Mich. (BALF skyrius 
76), Los Angeles, California, 
(BALF skyrius 13), Athol, 
Mass. (BALF skyrius 71), ir 
kiti.

Dar kartą nuoširdžiai kvie
čiame visas lietuvių moterų-

Bush iš Hinsdale, UI. šie du jau
nikaičiai mokosi pas pranciško
nus.

Netekęs kojos
Neseniai man teko aplankyti 

ponios Logos namą. Tenai radau 
žentą, kuris prarado koją karo 
laukuose. Tačiau jaunikaitis ne
nusimena. Jis žada pirkti ūkį 
prie Omahos miesto ir auginti 
daug vištų.

Apie streikus
Mūsų didžiausios dirbtuvės 

yra skerdyklos. Dabar jose tik 
kalbama apie streiką. Prie dirb
tuvių atidaromos valgyklos ir 
susišildymo vietos. Būtų gerai, 
kad streikas greit pasibaigtų. 
Kitaip visi nukentėsime dėl mė
sos ątokos.

Vietinis.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeiro 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo ' .

Ręp. O. del Uruguay

venančius laisvėje, užsienyje 
ir prašo jiems padėti vadovė
liais, mokymo priemonėmis 
ir knygomis pasiskaitymui. 
Norėtų gauti anglų kalbos 
vadovėlių, o taipgi vadovėlių 
mokantiems prancūziškai, 
vokiškai, rusiškai ar lenkiš
kai. Taip pat įvairių žodynų: 
anglų-vokiečių, vokiečių-ang- 
lų, prancūzų-vokiečių, vokie- 
čių-prancūzų, o geriausiai lie
tuvių-anglų ir anglų-lietuvių 
žodynų. Reikia pieštukų, mal
daknygių lietuvių kalba, Šv. 
Rašto Naujojo Testamento, 
rąžančių, paveikslėlių ir tt.

Taip pat reikia drabužių, 
ypač baltinių.

Vienas didžiausių troški
mų būtų gauti tabako ir mais
to.

Viską galima siųsti arba 
per BALF, arba lietuvio ku
nigo adresu: L’Abbe J. Da
nauskas, 2 Rue Chant d’Oi- 
seau, Wolume St-Pierre, Bru
xelles, Belgium. Amerikos 
paštas į Belgiją priima iki 11 
svarų siutimus.

LAIC.

merginų draugijas, organiza
cijas ir BALF skyrius į tal
ką. Kiekvienai draugijai įsto
jus į šį darbą bus prisiųsta 
jų prašomas kiekis vilnų.

Pašvęskim savo laiką, kad 
lietuviams vaikučiams nerei
kėtų šaltį kęsti. Stokim į 
BALF mezgimo ratelius.

Visais mezgimo ir vilnų 
reikalais prašome kreiptis į 
vietinius BALF skyrių sek
retorius ar rašyti tiesiog į

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.
19 West 44th Street, 
New York 18, N. Y.

BALF Valdyba.

ŠYPSENOS
______ 1

Ypatingas
Tarnaitė: — Ponia!.. Pas 

duris stovi elgeta ir prašo 
užkandžio.

Ponia: — Paduok jam duo
nos ir bulvių.

Tarnaitė: — Išrodo, kad 
jis savo gyvenime yra matęs 
gerų ir linksmų dienų.

Ponia: — Paduok jam ser
vetėlę.

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 svarais).
Aukoti Rūbai ir maistas lapkr. ir gruodžio mėn.
Pittsburgh, Pa. Šv. Vincento Pauliečio Parap............................  140
Pittston, Pa. Šv. Kazimiero Parap............................................  419
Portland, Maine Mrs. L. Fiore .............................................  100
Portchester, N. Y. Mrs. A. Philips .........................................  200
Racine, Wise. Bernardas Vaitkus ..... .................................... 37
Risley, N. J. Jonas Jasinskas (naujų knygų) ...................... 5
Riverside, N. J. Mrs. M. Slavinski............................................. 25
Rochester, N. Y. šv. Jurgio par. ir BALF.............................. 18,300
Rockford, UI. BALF 85 Skyr..................................................... 218 
Santa Monica, Calif. Prof. Dr. K. Pakštas .............................. 8>
St. Clair, Pa.............................................................................. 858
Scranton, Pa. Šv. Juozapo Parap '..........................................1,915
Scranton, Pa. Šv. Mykolo Parap........................ »..................... 150
Shenandoah, Pa. šv. Jurgio Parap......................................... 325
Springfield, Ill. Šv. Vincento Parap......................................... 920
Sugar Notch, Pa. Šv. Petro ir Povilo Parap............................. 90
Tamaqua, Pa. Mr. Keffs............................................................. 12
Tower City, Pa. Mrs. W. Kasputis ......................................... 42
Tucson, Arizona, Margaret Hilas............................................. 18
Wanamie, Pa. šv. Marijos Parap............................................. 23
Washington, D. C. Georgetown Visitation Convent .............. 23
Washington, D. C. Walentine Matelis (knygų žurnalų) ....... 16
Wilkes Barre, Pa. kun. Ežerskis ..........................   408
Wilkes Barre, Pa. šv. Trejybės Parap..................................... 38
Wichita, Kansas St. Francis Hospital .................................. 35
Westfield, Mass. Šv. Kazimiero Parap.....................................1,200
Worcester, Mass. Walkavich ..................................................... 27
Youngstown, Ohio, Mrs. Malaytes ......................................... 29
New York, N. Y. Jadvyga Tūbelienė ...................................... 22
New York, N. Y. Violet Tysliavienė......................................... 15
Brooklyn, N. Y. “Vienybė,” savaitraštis, kelis tūkstančius

knygų .................................................................................. 3,127
Woodhaven, N. Y. Milinavičius ............................................. 27
Ridgewood, N. Y. Zenonas Klausevičius .............................. 22
Maspeth, N. Y. Per kun. Balkūną ......................................... 91

kun. Lekešis........................................................................ 86
Woodside, N. Y. Ant. Salasevičienė ......................................... 28

Mrs. A. B. Strimaitis......................................................... 90
Brooklyn, N. Y. Dr. Aldona šliūpaitė (vaistų) 43; J. Tuma- 

sonis (maisto, knygų, rūbų) 45; Girl Scout Troop (2-69) 7; Igna- 
tas Stukas 33; Danilevičienė 105; Catherin Maison 11; Anna But
kus 8; Marcelė Palutis 24; Vaitekūnas 110; Petronėlė Mačiulaitis 
17; P. Ališauskas 23; Maskolaitis 38; Ona Kvedaras 27; Misevi
čienė 24; J. Brundza 59; S. Ruginis 37; A. Kašėta 30; D. Paške- 
vičienė 40; Frank Sullavan 22; Šleževičienė 75; M. Buika 20; J. 
Brundza 108; Ant. Apanavičius (naujų knygų) 6; šlapšys-Bali- 
žentis 113; Šlikas 18; Kerdock 60; Čižauskas 20; Mrs. Davis 24; 
Vaičiūnienė 18; A. Variakojis 35; N. Kočienė 38; Kun. Gordūnas 
(pora naujų batų) 2; Per J. Brundzą 23; P. Dulkė 60.

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.

Tiesa
— Ar šis miestas sveikiau

sias visame pasaulyje? — 
paklausė chicagietis Denve
rio gyventojo.

— Taip, — atsakė vietinis.
— Kuomet atėjau į šį miestą, 
tai neturėjau jokios sveika
tos ir negalėjau ištarti žo
džio! Visai mažai turėjau ant 
galvos plaukų, negalėjau pe
reiti per kambarį, ir turėjo 
namiškiai mane iš lovos iš
kelti.

— Iš tikrųjų tai nepapras
tas miestas, jei tiek daug tau 
sveikatos sugrąžino, — išsi
tarė nustebintas chicagietis.
— Kaip ilgai šiame Denverio 
mieste gyveni?

— Nuo gimimo dienos.

Lietuvoj Rinkimy 
Propaganda

New Yorkas. — “Pravda" 
praneša, kad Lietuvoje iš
spausdinta 50,000 egzemplio

rių nuostatų apie rinkimus į 
vyriausiąjį Sovietą ir dau
giau kaip 700,000 obalsių bei 
plakatų.

Matyt, kad propagandos 
tikslams liaudies pinigų ne
sigailima.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Giminės
Maža mergaitė, žiūrėdama 

pro traukinio langą, kai trau
kinys buvo trumpą valandėlę 
sustoję Clevelande:

— Mamyte, kas šiame 
mieste gyvena?

Motina: — žmonių gimi- 
minės.

Per jauna
Tėvas: — Mano duktė per 

jauna tekėt... Ji turi 18 metų.
Nepinigingas jaunikaitis: 

— Žinau gerai. Bet kantriai 
laukiau jos rankos per tiek 
daug metų, ir pasirodo, kad 
ji vis nepasidaro senesnė.

Pranas Bekampis.

Čungkingas. — Nors cen
tro vyriausybė ir komunis
tai susitarė laikytis taikos, 
bet kai kuriose provincijose 
dar eina mūšiai.

o Tel. EVergreen 7 - 4335

[Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043 1

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

♦----- ■' T ■ ---- L----

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva 
i Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas) 

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

j 54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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“THE STORY OF LITHUANIA”

Nuo 1945 m. lapkričio 24 
d. iki 1945 gruodžio 24 d. pri
imta. ir anksčiau spaudoje 
paskelbta — $402.00.

Nuo 1945 m. gruodžio 30 
d. priimta iš kun. J. Jutkevi- 
čiaus, Worcester, Mass. 30 
dolerių, iš kun. Ign. Valan- 
čiūno, Philadelphia, Pa. 20 
dol. ir iš kun. K. Vasio, Wor
cester, Mass. 10 dolerių.

Po 5 dolerius: J. Stukas, 
Newark, N. J.; kun. K. Žvirb
lis, O.P., Providence, R. I.; P. 
Mankus, Blackstone, Mass.; 
kun. L. Paciukevičius, Frack
ville, Pa.; kun. J. Josaitis, 
Baltimore, Md.; kun. G. Jo
naitis, Vail, Arizona; kun. 
Dr. K. Urbonavičius, Boston, 
Mass.; Mrs. P. Churlonis, 
Lawrence, Mass.

Po 3 dolerius: kun. K. Juo
zaitis, O.S.A., Chicago, UI.;

A. J. Aleksis, Waterbury, 
Conn.; J. J. Antanoch, Ha
zelton, Pa.; kun. F. J. Juškai- 
tis, Cambridge, Mass.; kun. 
J. J. Jakaitis, M.I.C., Thomp
son, Conn.; Miss Julia Klant, 
Brooklyn, N. Y.; Eugenija 
Karpus, Brooklyn, N.Y.; kun. 
St. I. Buividas, Keansburg, 
N. J.; J. Brundza, Rego Park, 
L.., N. Y. ;P. A. Oster, Hazel
ton, Pa.; kun. A. Pažereckas, 
Brooklyn, N. Y.; kun. V. Pa
žereckas, Brooklyn, N. Y.; 
kun. V. Slavinas, War, West 
Virginia; J. Samoska, Water
bury, Conn.

G. T. Zurewich, New York, 
N. Y. aukojo 3 dol. 15 centų.

Iš viso iki 1946 m. sausio 
21 d. gauta $548.15.

Kun. K. E. Paulionis, 
Leidimo kom. iždo globėjas

KALBĖS KONGRESMANAS 
FLOOD

Vasario 17 d. New Yorko 
ir apylinkės lietuviai turės 
nepaprastą progą ne tik pa
matyti, bet ir išgirsti vieną 
įžymiausių kongresmanų, la
bai artimą lietuvių tautos 
bičiulį.

Vasario 17 d. iš Washing- 
tono atvažiuos New Yorkan 
kongresmanas Daniel J. 
Flood. Jis dalyvaus Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime, 
kurį rengia New Yorko Lie
tuvių Taryba.

Minėjimas įvyks didžiulė
je, puošnioje Webster salėje, 
New Yorke. Be kongresma- 
no Flood, bus ir kitų svar
bių kalbėtojų. Bus ir koncer
tinė programa. Pakviesta ir 
sutiko dainuoti artistė Bar
bara Darlys.

Jau dabar laikas ruoštis 
šioms didelėms iškilmėms. 
Padarykime jas geriausia 
proga tvirtam žygiui kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Vasa
rio 17 d. visi būkime Web
ster salėje.

kuriuo velionis ilgą laiką dir
bo.

Jonas Jankus širdies liga 
mirė 1944 m. sausio 21 d.

Jo sūnus Justas neseniai 
grįžo iš kariuomenės ir Ap
reiškimo parapijos bažnyčio
je užėmė tėvo vietą prie var
gonų.

FEDERACIJOS NARIAMS

Šį penktadienį, sausio 25 
d., įvyks svarbus Federacijos 
apskrities susirinkimas. To
dėl visi draugijų atstovai ir 
veikėjai privalo jame daly
vauti.

Mūsų veikimas yra gero
kai apmiręs, o veikti nėra 
kam, tad šiame susirinkime 
svarstysime, kaip pagerinti 
mūsų veikimą.

Taigi visi būtinai dalyvau
kite.

Fed. Apskr. Pirm.

IŠĖJO Į PENSIJĄ

S. Cerebiejus iš Maspeth, 
N. Y., išdirbęs virš 40 metų 
Socony Vacuum Oil, Inc., iš
ėjo į pensiją.

Praeitą šeštadienį, sausio 
19 d., Navicko salėje, Mas
peth, N. Y. kompanijos dar
bininkai suruošė atsisveiki
nimo ir pagerbimo vaišes 3 
savo bendradarbiams. Jų tar
pe ir S. Cerebiejus. Visi bu
vo apdovanoti po puikų Lon- 
gines riešinį laikrodėlį.

E. Tully (supt.) įteikė do
vanas, ir visi buvo nufoto
grafuoti.

Vakarienėje dalyvavo virš 
200 žmonių. Vakarienė buvo 
puikiai paruošta. Buvo ir 
programa. Socony Flash red. 
A. Applegite parodė keletą 
magikos dalykų, M. Augusti- 
naitė ir Mrs. Stone gražiai 
padainavo.

Svečius linksmino geras 
orkestras per visą vakarą, 
grodamas įvairius muzikos 
kūrinėlius.

S. Cerebiejus yra nuošir
dus, darbštus, užtat virši
ninkų ir draugų darbininkų 
buvo mėgiamas.

“Amerika” savo ilgame
čiu! skaitytojui ir rėmėjui 
linki dar ilgai džiaugtis gera 
sveikata.

Mūsų Apylinkėje

• V. žilevičienė paskutiniu 
laiku buvo sunkiai susirgusi.

• Ign. Budreckas su sese
ria išvažiavo į Floridą atos
togų.

• Juozo ir Izabelės Lauč- 
kų šeima pereitą savaitę su
silaukė sūnaus, kuriam pa
rinktas Juozo Broniaus var
das.

• Kun. J. šeštokas buvo 
susirgęs.

• Vyt. Bacevičiaus visus 
kūrinius, išleistus Ameriko
je, Paryžiuje ir Vienoje, turi 
įsigijęs New Yorko Public 
Library.

• Sgt. Petras Lenkauskas 
grįžo iš kariuomenės garbin
gai paleistas. Ištarnavo 4 
metus. Užjūryje išbuvo 13 
mėn. Buvo Italijoje ir Afri
koje.

• CNC/2 Bernardas Dul
kė buvo parvykęs 30 d. atos
togų pas savo tėvus muz. Pr. 
ir M. Dulkes, šį penktadienį 
grįžta atgal į stovyklą. Tiki
si tuojau būti atleistas iš 
tarnybos.

• Stanley Rogers, mari
nas, sausio 15 d. išvyko į Pa- 
cifiką. Kalėdų atostogas pra
leido pas tėvus A. ir B. Ado
maičius, Richmond Hill, N. 
Y.

• Conney Bindokaitė ir 
Jonas Žilinskas ruošiasi su
situokti šį pavasarį.

• N. Gugienė šalpos Fon
do reikalais iš Chicagos buvo 
atvykusi New Yorke.

• Adv. Nadas Rastenis, ku
ris pavaduoja BALF pirmi
ninką, šalpos reikalais buvo 
atvažiavęs New Yorkan.

SUGRĮŽO TRYS SŪNŪS

T/Sgt. William A. Klimas 
sausio 16 d. garbingai paleis
tas iš kariuomenės. Ištarna
vo pusketvirtų metų. 20 mėn. 
buvo užjūryje prie aviacijos 
dalinio. Buvo Okinave, Palau 
ir Havajų salose. * *

Jo du broliai Albertas Kli
mas ir Edvardas Klimas grį
žo iš karinės tarnybos kiek 
anksčiau. Jų tėveliai p. Kli
mai džiaugiasi, sulaukę visų 
laimingai grįžusių sūnų.

P. J. Y.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

PAMALDOS J. JANKAUS 
MIRTIES METINĖSE

ROOSEVELTAS ANT 
PINIGŲ

Maspetho Žinios

Altoriaus draugijos susi
rinkimas įvyko sausio 14 d.

Buvo svarstyti einamieji 
reikalai ir nutarta, kaip kas
met, minėti draugijos metinę 
šventę Dievo Kūno dienoje 
su mišiomis ir bendrais pus
ryčiais.

Buvo išrinktos atstovės į 
bendrą parapijos parengimų 
komitetą. Pirmas svarbus pa
rengimas bus gegužės mėne
sį, ruošiant pagerbimo puotą 
mūsų klebonui kun. J. Balkū- 
nui jo kunigystės 20 metų 
proga.

Buvo perrinkta valdyba. 
Dvasios vadas yra kun. P. 
Lekešis, pirm. V. Vyšniaus
kienė, vicepirm. F. Ražickie- 
nė, nutarimų rašt. O. Petru
lienė, finansų rašt. O. Čer- 
nauskienė, ižd. P. Šimkienė.

Altoriaus draugija turi 130 
narių. Ji dirba prie bažny
čios, padedant seserims pran- 
ciškietėms. Susirgus narei, 
ją atlanko. Numirus, užpra
šo mišias su egzekvijomis ir 
palydi į kapus. Sušelpia ne
turtingas draugijos nares. 
Priklauso prie Federacijos. 
Turi “Amerikos” 3 šėrus. 
Duoda aukų katalikų veiki
mui.

Mūsų sodalietės jau pradė
jo ruoštis veikalui, kurį vai
dins Verbų sekmadienį.

Jūreivis Antanas Osteika 
sugrįžo iš Okinavos ir aplan
kė savo tėvelius.

Alfonsas Bagočiūnas svei
kina visus gimines ir pažįs
tamus iš Naujosios Kaledo- 
nijos. Jis jau šešti metai yra 
laivyne.

K. Petrulis iš Persijos grįž
ta į Kairą, Egipte.

O. P.

Šv. Vincento dr-jos meti
niam susirinkime išrinkta 
nauja valdyba 1946 m. — 
pirm. F. Kepežinskas, vice
pirm. — S. Šiaučiulis; fin. 
rašt. Jonas Petrauskas; prot. 
rašt. P. J. Šlapikas; kasie- 
rius — A. Spaičys; maršalka 
S. Kelmelis. Trustistai: A. 
Vaznis ir J. Gražulis.

Be to, nutarta rengti vie
ną iškilmingą parengimą sy
kį per metus, kuriame visi 
nariai dalyvautų.

Angelų Karalienės 
Parapija

27 
dr-

Šį sekmadienį, sausio 
d., Amžinojo Rožančiaus 
ja eis bendrai prie šv. Komu
nijos 9 vai. mišių metu. Va
kare, 4 vai. po mišparų, bus 
procesija ir po pamaldų pa
rapijos salėje bus susirinki
mas.

Narės prašomos kaip ryte, 
taip popiet dalyvauti pamal
dose ir susirinkime.

Parapijos karių pagerbimo 
vakaras — šokiai gražiai pa
vyko. Dalyvavo daug vete
ranų.

Gražiai pasirodė parapijos 
jaunuolių benas. Jie pasirodė 
savo vaikštyne ir muzika.

Prie beno priklauso apie 
40 jaunuolių. Čia priklauso 
padėka kun. A. Masaičiui už 
jo nenuilstantį pasidarbavi
mą.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

1

1
Dr. A. Petriką

(DANTŲ GYDYTOJAS)

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 rytei iuain i ų a — ryte ,
ii nm o ... 1 —8 vakare į
. f 221 So. 4th Street Penktadieniais uždaryta J,

1

r
1

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

V. BACEVIČIAUS 6 PRELIU
DAI IŠLEISTI NEW YORKE

“Paragon Music Publishers” 
(83 Fourth Ave., New York) iš-

Rožančinių laimėjimų va-1 leido Vytauto Bacevičiaus “Six 
karas įvyko sausio 20 d. Dėl Preludes (pianui) albumą, 35 c J , puslapių. Popiens geriausios rū

šies; viršelis puikus. Kaina $2. 
Persiuntimas nemokamas. Pre
liudai nesunkūs skambinimui.

Šį albumą galima užsisakyti 
pas patį autorių, pasiunčiant 
jam čekį ar Money Order šiuo 
adresu: Vyt. Bacevičius, 68 W. 
71st St., New York 23, N. Y., ir 
pažymint, kiek kopijų pageidau
jama. Gaidos bus išsiųstos tą pa
čią dieną.

Ta pati leidykla pernai išleido 
V. Bacevičiaus “Four Lithua
nian Dances” albumą, kaina $2; 
jo amerikonišką dainą pianui 
“The Light That Is Bom of 
Love,” kaina 60 centų, ir Lietu
vos Himną Bacevičiaus harmo
nizacijoj su lietuvišku tekstu ir 
anglišku N. Rastetnio vertimu, 

i kaina 50 centų.
Šiuos kūrinius irgi galima įsi

gyti pas prof. V. Bacevičių.
Kviečiame visuomenę užsisa

kyti kompozitoriaus Bacevičiaus 
kūrinius, išleistus žymios New 
Yorko leidyklos, nes nuo to iš 
dalies priklauso jo kūrybinė 
veikla Amerikoj.

Amerikos spauda labai aukš
tai vertina Bacevičiaus kūrybą.

šalčio susirinko mažai, bet 
dalyviai praleido smagiai lai
ką ir laimėjo kai kurie net po 
kelias dovanas.

Šv. Vardo draugijos baliui 
kovo 1 d. bilietai jau parda
vinėjami.

Nusipirkite iš anksto.

IŠ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMO

New York, N. Y

I

I

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

Šios kuopos parengimai vi
sada būna smagūs, pilni ūpo 
ir įvairių linksmybių. Tad ir 
tės dalyvauti — ir jauni ir 
seni.

Visi turėsite progos gražiai 
pasilinksminti. S. K.

IMPERATORIUS POETAS

Sekmadienį, sausio 20 d., 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje 10 vai. buvo giedotinės 
mišios už vargonininko Jono 
Jankaus vėlę, suėjus 2 me
tams nuo jo mirties.

Mišias užprašė choras, su

Netrukus Amerikoje pasi
rodys dešimtukai su buvusio 
prezidento Roosevelto atvaiz
du.

Vargas yra revoliucijos ir 
nusižengimo tėvas.

Aristotelis

Moterų Sąjungos New Yor
ko ir New Jersey apskrities 
metinis suvažiavimas bus 
vasario 10 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų Angelų Karalie
nės parapijos svetainėje, So. 
4th ir Roebling Streets.

Apskrities kuopos malonė
kite pasiųsti atstoves.

Metiniame suvažiavime 
reikės daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Bus renkama 
nauja apskrities valdyba.

S. Subatienė, 
Apskrities pirm.

Lietuvių Piliečių klubo me
tiniam susirinkime išrinkta 
adv. S. Briedis, pirm; B. 
Rosenbergis, kasierium; A. 
Čepulis, fin. rašt. ir S. Rače- 
lis, maršalka.

Šiame susirinkime prisira
šė šeši nauji nariai.

Klubo susirinkimai esti 
kas ketvirtą mėnesio penkta
dienį.

METINIS SUSIRINKIMAS

Pereitą mėnesį grįžo iš ka
riuomenės garbingai paleis
tas Račelių žentas — Vincas 
Abojas ir sūnus Raymondas.

Vietinis.

Sausio 19 d. vakare Logan 
Inn salėje, East New Yorke, 
įvyko Didžiojo New Yorko 
lietuvių namų savininkų or
ganizacijos dešimtas meti
nis susirinkimas, kuris buvo 
atidarytas Lietuvos himnu. 
Susirinkimui vadovavo vie
nuoliktus metus pirminin
kaująs J. P. Mačiulis, o sek
retoriavo adv. Cl. Voket - Vo- 
ketaitis.

Susirinkime, dalyvavo 65 
nariai ir keletas svečių. Val
dybos pranešimai parodė, 
kad per pastaruosius 10 me
tų namų savininkų draugija 
yra atlikusi nemaža gražių ir 
naudingų darbų. Karo metu 
yra pirkusi karui paskolos 
bonų už $100.00 ir arti tiek 
pat paaukojusi Raudonajam 
Kryžiui.

Šiems metams valdybon iš
rinkta: pirm. J. P. Mačiulis, 
vicepirm. J. J. Sherry, sekr. 
adv. Cl. Voketaitis, ižd. J. Si
manaitis. Direktoriatan val
dybos nariai ir šie asmenys: 
Pijus W. Shalins (šalinskas), 
A. Briedis, V. Pūkas, M. Pei
kus, S. Steckis, P. Tarnas, A. 
Belskus, M. Kirvelis, T. Rep
šys ir T. Lisajus.

Draugijon įsirašė šie nau
ji nariai: A. Sabalis, M. Alek
siejus, J. Tamultus, S. Bu- 
tauskas, M. Mažeikienė ir K. 
Sidabrą.

Po dienotvarkės darbų 
sirinkimo dalyviai buvo 
vaišinti šaunia kalakutų
kariene, kurią pagamino M. 
Simanaitienė, L. Jezavitienė, 
M. Sabulienė, A. Paškauskie- 
nė, O. Balsienė, J. Staškienė. 
Prie stalų patarnauti pagel
bėjo Paškauskaitė ir Urba- 
naitė. Alutį sumaniai “išmie- 
ravo” V. Pūkas, A. Briedis, 
A. Benderis ir J. Tamultus.

Su dainavimu geriausiai 
pasižymėjo Pijaus Šalinsko 
stalas, prie kurio sėdėjo Kir
veliai, Sidabrai, Dumblienė, 
Malukienė, Butauskienė ir 
kiti. Rep.

Japonų poezijos varžybose 
buvo perskaitytas imperato
riaus Hirohito eilėraštis.

Imperatorius rašė apie pu
šį, kuri visados žaliuoja, ir 
ragino japonus būti, kaip tai 
pušiai, kuri ir žiemą žalia.

Paryžius. — Prancūzai ta
riasi su italais dėl 200,000 
darbininkų, kurių prancū
zams reikia, atstatant savo 
šalį.

PARDUODAMA

Harrison-Kearny,

Pirmadienį, sausio 14 d., šv. 
Vardo draugija turėjo metinį su
sirinkimą.

Nariai vienbalsiai nutarė pa
skirti $25 išleisti kun. T. Chase 
“The Story of Lithuania.”

Kovo 3 d. įvyks mažųjų tautų 
mitingas. Draugija nutarė va
žiuoti į tą mitingą.

A. Kasparas ir J. Svirnelis šį 
pavasarį bus įšventinti į kuni
gus. Būsiančio kun. Svirnelio tė
vas yra A. L. Piliečių klubo rei
kalų vedėjas. Būsiančio kunigo 
Kasparo brolis yra šv. Vardo dr- 
jos iždininkas. Draugija nutarė 
paaukoti abiem $1,000 įsitaisyti 
reikalingiems bažnytiniams rū
bams.

Valdyba išrinkta ta pati 1946 
metams.

Geri, pigūs, patogūs namai. 
Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1670

x STagg 2-1454

b F. GRAŽYS ir SŪNUS į
§ KONTRAKTORIAI
K Atlieka mūrinių namų sienų iš- i 
!•' lyginimą, plasteriavimą, šallgat- į 
į vių cementavimą ir kt. darbus. ;

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

F. j. H.

SU- 
pa- 
va-

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360
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Lietuviu Radijo Vakarines

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

WWRL 1600 kc.KETVIRTADIENIAIS 7:30
Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika, 

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

’ * ■ ■■ ■.•* .......J

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dlr.

V. UBARAVICIU8 
Praneiimq Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

Šv. Monikos Našlių dr-jos 
metinis susirinkimas įvyks 
penktadienio, vasario 1 d., 
Apreiškimo par. salėje, 8 
vai. vakare (po pamaldų).

Kadangi susirinkimas bus 
metinis, tad visos narės pri
valo jame dalyvauti, nes bus 
naujos valdybos rinkimas 
1946 metams.

Bus ir daugiau įvairįų rei
kalų svarstymui.

U. Sašienė, pirm.

DIDYSIS METNIS BALIUS

Apreiškimo 
Parapija

Pirmadienį, sausio 21 d., 
įvyko veteranų svarbus su
sirinkimas. Priimta konstitu
cija ir išrinkta valdyba.

Sekmadienį sausio 27 d., 
8:30 vai. vakare Katalikų 
Jaunimo draugija anglų kal
ba vaidina veikalą "Night 
Must Fall.”

Vaidinimas—parapijos sa
lėje.

Šį šeštadienį, sausio 26 d., 
įvyksta 51-mas metinis šv. 
Jurgio Draugijos Balius, La
bor Lyceum salėje, Brookly- 
ne.

Ši draugija pasižymėjus di
deliais, gražiais parengimais 
praeityje, tad ir šis balius 
bus vienas iš didžiausių. Nors 
karo metu parengimų ne- 
ruošdavo, nes mūsų sūnūs ir 
broliai vargdavo karo fron
tuose, bet dabar pasilinks
minti yra proga. Tad ir kvie
čiame visus dalyvauti.

Daugelis draugijų priėmė 
kvietimą ir pasižadėjo baliu
je dalyvauti. Taigi, bus įdo
mu kiekvienam jame būti.

Šokiams gros A. Pavidžio 
orkestras iki vėlumos.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

Clement A. Voket 
(VOKETAHTS) 

Advokatas

41-40 —74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Dar kartą kviečiame visus 
šį šeštadienį į Labor Lyceum. 
Rengimo komisija užtikrina 
smagų pasisvečiavimą.

Rengimo komisija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE 

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

TeL Virginia 7 -1896

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

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs 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.

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS Z EI D AT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 28 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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