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"Catholic Digest” šių me
tų vasario numeryje at
spausdino Capt. Alec Rich
ards straipsnį iš laikraščio 
"Apostle” "Trys Kryžiai Lie
tuvoje.”

Šis straipsnis yra gražiai 
parašytas — iš širdies, vaiz
dingai, puikiu stilium.

Straipsnyje nušviečiama 
Lietuva nuo senų laikų ligi 
paskutinių dienų.

Teisingai sakoma ekono
miniu požiūriu apie nepri
klausomos Lietuvos laikus: 
"Ten nė vienas nebuvo labai 
turtingas, bet ten nebuvo ir 
tikrų nepriteklių.”

Straipsnio gale paliečiami 
Lietuvos vargai vokiečių ir 
bolševikų okupacijoje. Nuo 
pastarųjų paimtas ir straips
niui vardas — būtent, nuo tų 
skaudžių įvykių, kada 1941 
m. bolševikai žudė lietuvius 
kunigus, kurių straipsnyje 
minimi Dabrila, Balsys ir 
Petriką

Trisdešimt penkiems tūk
stančiams Romos berniukų 
ir mergaičių popiežius Pijus 
XII šv. Petro bazilikoje su
teikė audienciją.

Savo kalboje popiežius pa
gyre UNRRA pagelbą vai
kams visame pasaulyje. Bai
gė šiais žodžiais:

"Karo nuniokotose šalyse 
kyla vaikučių šaukimas. Iš
badėję, sušalę, apluošinti jie 
veltui šaukiasi motutės, kuri 
paguostų juos, veltui šaukia
si švelnios rankos, kuri pri
glaustų jų nuvargusius, su
skaudusius kūnelius.

"Miestų gatvėse liūdnai ai
di įžūlus šaukimas ir šiurpus

į ydų ir nusižengimų kelią.
"Jų balsas yra rytojaus 

balsas ir iššaukimas: — Ar 
tai jie apspręs ir statys atei
tį?

"Per juos mes girdim jų 
Kūrėjo balsą ir jo paragini
mą, tekantį iš begalinės mei
lės gelmių: — Ką jiems pa
darysite, būsite man pada
rę.”

Amerikos kariuomenė Vo
kietijoje apklausinėjo 1,700 
karių.

Buvo klausta, ką jie ma
no apie Hitlerį, nacius, karą.

51 procentas pasisakė, kad 
prieš 1939 m. Hitleris Vokie
tijai padaręs nemaža gero. 
19 procentų manė, kad na
ciai turėjo pateisinimo pra
dėti karą. Beveik kas ketvir
tas turėjo "labai palankią” 
nuomonę apie vokiečius. Da
lis sutiko, kad vokiečiai turė
jo pagrindo persekioti žy
dus."

Iš tokių atsakymų matyti, 
kad velionies Goebbelso pro
paganda nėra mirusi — ji 
yra paveikusi dalį amerikie
čių kareivių.

Slaptos Nuolaidosjusams

Kai Maskva žiauriajai ru
sų policijai NKVD paskyrė 
naują viršininką, buvo pra
nešta, kad Beria, ligšiolinis 
vyriausias Rusijos žudikas, 
gauna "kitą centralinį dar
bą.”

Niekas tikrai negali pasa
kyti, kas tasai centralinis 
darbas yra. Tik tiek aišku, 
kad Beria paliko NKVD su 
"malone” — du jo pirmata- 
kai baigė liūdniau: vienas 
buvo nušautas, o antras, sa
koma, iš galvos išsikraustė.

Kai kurie laikraščiai spė
ja, kad Beria gaus rūpintis 
kareiviais, kurių tarpe nema
ža nepatenkintų ir ieškančių 
permainos Rusijoj. Tad jis ir 
turėsiąs tokius suvaldyti, o 
visokiam kruvinam darbui 
jis yra meistras.

Iš šalies žiūrint, gali atro
dyti, kad detektyvinių istori-

ŽIEMOS VAIZDAS KAUNE

KARDINOLAS GRIFFIN REIKALAUJA 
LAISVES IR UŽTARIA LIETUVIUS
Londonas. — Anglijos kar

dinolas arkivyskupas Grif
fin priėmė Jungtinių Tautų 
Organizacijos atstovus ka
talikus ir savo kalboje pa
smerkė priespaudą, kuri 
šiandien tebeviešpatauja kai 
kuriuose kraštuose.

Jis pasakė: "Klaidinga va
dinti demokratine tokią sis- 

ma laisvė ir kur rinkimai 
pravedami, balsuotojams ne
duodant pasirinkti kandida
tų.

"Sunku mums įsivaizduoti 
laisvę tose šalyse, kur svar
biausi tautos įstatymai yra 
slaptoji policija ir koncentra
cijos stovyklų baimė.”

Ta proga pažymėtina, kad 
kai arkivyskupas Griffin 
pereitą rudenį lankėsi Vokie
tijoj, jis buvo susitikęs ir ta
rėsi su kunigais lietuviais. 
Jis teiravosi apie tremtinių

RADARAS PASIEKĖ MĖNULĮ
New Yorkas. — Pirmą sy

kį žmogui pasisekė susisiek
ti su mėnuliu.

jų autoriai Amerikoje uždir
ba baisius pinigus.

Bet tikrumoje taip nėra. 
Net ir labiausiai skaitomas 
detektyvinės knygos retai 
prašoka 20,000 egzempliorių. 
Už tai autoriui į kišenių dau
giausia įkrenta 6,000 dolerių.

Vėliau geresnės apysakos 
atmušamos pigiais leidiniais. 
Jei Pocket serijoj knyga pa
sieks pusę milijono egzem
pliorių, pačiam rašytojui 
teks 6,750 dolerių. ‘

Kol A. Bimba važinėjo po 
Švediją ir Suomiją, jis savo 
bolševikiškam laikraščiui 
siuntė ilgiausius aprašymus.

Nuvažiavo į Lietuvą ir Ru
siją, — ir nutilo. Dabar jis 
pasitenkina poros eilučių 
pranešimais, kurie taip 
skamba: "Mano geriausi lin
kėjimai ...”

Rusų cenzoriai yra kan
trūs žmonės ir jie paprastą 
laišką skaito po mėnesį. Ką 
bekalbėti, jei Bimba mėgintų 
su savo sieksniniais straips
niais į jų akis lįsti.

Gal žmogus visai nebando 
pasinaudoti rusų "spaudos 
laisve” — juk jis gerai pa
žįsta savo raudonuosius bro
liukus. 

lietuvių padėtį ir buvo pa
prašytas, kad paimtų lietu
vius savo globon, kad anglų 
katalikų visuomenė būtų su
pažindinta su lietuvių trem
tinių padėtimi ir jiems su
teiktų paramos.

Arkivyskupas Griffin pa
žadėjo lietuviams šiais reika-

IUVO
o-Muenchene, Amerikiečių 

kupuotoje zonoje;

Kinijoje Ramu
Šanchajus. — Nuo 1928 m. 

Kinijoje pirmą sykį nutilo 
ginklai.

Sekmadienį buvo pranešta, 
kad visuose Kinijos ruožuose 
yra ramu.

Per tiek daug metų kinai 
kovojo iš pradžių savo tarpe, 
o paskui — su japonais.

Tai atsitiko sausio 10 d., 
bet tik neseniai apie tai buvo 
paskelbta.

Šį žygį atliko kariuomenės 
signalizacijos korpusas savo 
laboratorijose Belmar, N. J.

Minėtą dieną iš laboratori
jos į mėnulį buvo paleistas 
radaro signalas. Po dviejų su 
viršum sekundžių iš mėnulio 
atėjo atsakymas, kuris atsi
mušė laboratorijos ' instru
mentuose ir buvo ne tik užre
gistruotas, bet ir nufotogra
fuotas.

Signalas į abi puses suke
liavo apie 480,000 mylių, 
skrisdamas šviesos greičiu.

Mokslininkai mano, kad 
šis pasisekimas žymiai pa
stūmės dangaus kūnų tyri
nėjimą. Jau kalbama, kad ra
daro pagėlba būsią galima 
padaryti fotografinę mėnulio 
nuotrauką.

Šisai mokslo laimėjimas 
turės svarbos ir karo reika
lams. Mat, manoma, kad 
ateityje priešas sviedinius 
siųs kosmine erdve, anapus 
žemę gaubiančio oro.

Šis bandymas kaip tik pa
rodė, kad radaras galės to
kius sviedinius susekti kos
minėje erdvėje ir apie juos 
pranešti.

Švelnus atsakymas laužo 
rūstybę, kieta šneka sukelia 
narsą. Saliamonas.Saliamonas.

Vokietijoje Laimėjo 
Krikščionių S-ga
Frankfurtas. —Pereitą sa

vaitę vokiečiai Bavarijoje, 
amerikiečių zonoje, turėjo 
rinkimus į savivaldybes.

Rinkimai buvo apriboti tik 
kaimais ir miestais, nesie
kiančiais 20,000 gyventojų.

Žmonių balsavo daug, ligi 
90 procentų.

pasirodė Krikščionių sociali
nė sąjunga, po šio karo su
daryta.

Toliau ėjo socialdemokra
tai.

Nemažą balsų skaičių su
rinko bepartyviai.

Komunistai gavo nedaug 
balsų.

Rekordas Skridimo 
Per Ameriką

New Yorkas. — Valdomas 
pulkininko Councill, lėktuvas 
P-80 perskrido Ameriką nuo 
Pacifiko ligi New Yorko per 
4 vai. 13 min.

Šisai lėktuvas yra naujo 
tipo, kurį amerikiečiai vadi
na "jet,” o kitur — propulsi- 
jos varomais.
~ Vidutiniškas skridimo 
greitis buvo 586 mylios per 
valandą, bet tarpais buvo 
prašokta 700 mylių.

Dabar pulk. Councill sako
si galvojąs lėkti per Atlanto 
vandenyną.

NAUJA VYRIAUSYBE PRANCŪZIJOJE
Paryžius. — Naujas Pran

cūzijos prezidentas Gouin jau 
sudarė ministeriu kabinetą 
iš svarbiausių partijų ir vie
no bepartyvio. Vyriausybėn 
įeina po šešis nuo socialistų, 
komunistų ir liaudies respub
likonų.

Kabinete svarbiausia vie
ta yra laikoma finansų mi
nisterio, kuriuo yra Andre 
Philip, žinomas pogrindžio 
kovotojas ir organizatorius. 
Prancūzijoje imasi griežtų 
priemonių ekonominėje sri
tyje, ir tai daugiausia pri
klausys nuo finansų ministe
rio.

Užsienių reikalų ministe
riu pasiliko Georges Bidault, 
priklausąs liaudies respubli
konų partijai.

Komunistų generalinis sek
retorius Maurice Thorez ka
binete turi valstybės minis-

Valdžios Permainos 
Irane

Teheranas. — Iranas jau 
turi naują vyriausybę, kuriai 
vadovauja rusams palankus 
Ahmad Ghavam. Jis jau 
anksčiau tris kartus yra bu
vęs ministeriu pirmininku ir 
iš visų kandidatų šiai vietai 
yra žinomas, kaip pats pa
lankiausias sovietams.

Atrodo, kad Rusija savo 
įtaką praplės dar vienai ša
liai — Iranui. Maskvai spau
džiant, ten įvyko tai, kas jau 
įprasta Europoje: buvo pa
sodinta vyriausybėn toks 
žmogus, koks geriausiai pa
tinka rusams.

Dr. Millspaugh, kuris va
dovavo Amerikos misijai Ira
ne, grįžęs į Jungtines Valsty
bes pareiškė, kad Iraną val
dys Rusija.

Londone Jungtinių Tautų 
Organizacijoje Irano byla su 
rusais vis dėlto buvo iškel
ta. Bet galima spėti, kad bus 
pasiūlyta Iranui ir Rusijai 
tiesiog savo tarpe visą šį 
klausimą baigti.

Washingtonas.—Prieš kiek 
laiko rusai pradėjo užiminė
ti Kurilų salas Japonijoje.

Valstybės pasekretorius 
Acheson buvo pareiškęs, kad 
jis nemanąs, jog rusai ten vi
sam laikui liksią, lygiai kaip 
ir pietinėje Sachalino dalyje.

Maskvos telegramų agen
tūra tada paskelbė, kad ir 
Kurilų salos ir pietinė Sach
alino dalis amžinai pasiliks 
rusų rankose.

Šią savaitę Valstybės sek
retorius Byrnes pareiškė, 
kad Jaltos konferencijoje bu
vęs dar vienas labai slaptas 
susitarimas, kurio nė jis pats 
nežinojęs ligi japonų žlugi
mo.

Tuo slaptu susitarimu Roo- 
seveltas ir Churchillis sutiko 
Rusijai visai atiduoti Kurilų 
salas ir pietinę Sachalino da
lį-

Negana to, tiedu vyrai ru
sų kontrolei pažadėjo Port

Senatorius Wagneris 
Priėmė Katalikybę
New Yorkas. — Senatorius 

R. Wagneris, kaip praneša 
"Daily News,” šiomis dieno
mis perėjo į Katalikų Bažny- 

amžiaus. Jis gimęs Vokieti
joje ir priklausė metodistų 
bažnyčiai, bet buvo vedęs ka
talikę žmoną. Sūnus taip pat 
katalikas.

Sen. Wagneris yra garsus 
kaip sumanytojas įstatymų 
pagerinti darbininkų būviui.

Amerikos angliakasių uni- 
nija, vadovaujama J. Lewis, 
grįžo AFL — Amerikos Dar
bo Federaciją, iš kurios jis 
buvo 1934 m. išstojęs ir 1936 
m. suorganizavęs CIO.

PRADEDAMAS LAIVŲ 
SUSISIEKIMAS

United States laivų linija 
pranešė, kad kovo mėnesį 
bus pradėtas reguliarus lai
vų susisiekimas su Europa, 
Australija ir tolimaisias ry
tais.

terio vietą. Komunistai dar 
yra gavę Ginklavimosi, Pra
monės, Darbo, Atsistatymo 
ir Veteranų reikalų ministe
rijas.

Gouin, be ministerio pir
mininko, yra ir Krašto ap
saugos ministeris.

Mirė Dailininkas 
Petras Kalpokas

Vilniaus radijas, gruodžio 
9 d. pranešė, kad mirė daili
ninkas Petras Kalpokas. Ve
lionis pirmą kartą viešumo
je su savo kūriniais pasirodė 
1905 m. Vilniaus meno paro
doje. P. Kalpokas daugelį 
metų dirbo meno mokyk
loje kaipo pedagogas. Velio
nis savo kūryboje buvo gau
sus ir savitas.

MASKVAI NEPATINKA KARDINOLAI
Bolševikų laikraštis "Iz- 

vestija” užsipuolė Vatikaną 
ir naujai paskirtuosius kar
dinolus. Esą, per juos Roma 
stengiasi plėsti "reakcionie
rišką” politiką pasaulyje.

Laikraščiui ypač nepatin
ka, kam tiek daug kardinolų 
paskirta neitalų — esą, tai

kitose šalyse.
“Izvestija” p" 

jos kHrdteotfi: Gnniuui, 
jis kritikavęs Sovietų Sąjun
gą. Jis taip pat priešinęsis 
Jaltos nutarimui dėl Lenki
jos padalinimo.

Rusų laikraštis toliau puo
la kardinolą Spellmaną, ku
riam nukreipia ypatingą dė
mesį.

"Izvestija” šiaušiasi prieš 
Pietų Amerikos, Vokietijos, 
Vengrijos ir Lenkijos nau
juosius kardinolus.

Vatikano laikraštis "Os- 
servatore Romano,” atsaky-

tik stiprins Vatikano. itąką laisvės ir demokratijos, 
kitose šalvse.

ATOMINE bomba naikins laivus
Washingtonas. — Ameri

kos laivai, iš viso šimtas, ne
trukus bus atominės bombos 
sudaužyti.

Tai darys patys amerikie
čiai, norėdami sužinoti, kas 
beliks iš laivų, kai ant jų nu
kris tos bombos.

Pirmas bandymas įvyks 
gegužės mėnesį, prie nedide
lės salos Pacifiko vandenyne.

Antra bomba ant laivų bus 
numesta liepos 1 d.

Trečias bandymas bus at
liktas 1947 metais.

Sunaikinti skirtuose lai
vuose, aišku, nebus jokio 
žmogaus. Rezultatus atžy
mės ne žmonės, bet specia
lūs instrumentai.

Tarp atominei bombai 
skirtų laivų yra karo laivai 
“New York,” "Arkansas,” 
"Pennsylvania” ir "Nevada,” 
lėktuvnešiai "Saratoga” ir 
"Independence,” sunkieji 
šarvuočiai “Salt Lake City” 
ir "Pensacola.”

Taip pat tam tikslui pa
skirtas vokiečių šarvuotis 
"Prinz Eugen” ir japonų ka
ro laivas "Nagato.”

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

Kovo 1 d. prasidės Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus va
jus.

Visam kraštui numatyta 
100 milijonų dolerių kvota.

Arturo ir Darieno uostus, 
nors jie turėjo priklausyti 
Kinijai po Japonijos pasida
vimo. Dar buvo sutikta ru
sų kontrolei pavesti Man- 
džiūrijos geležinkelį, taip pat 
Kinijai priklausiančioje teri
torijoje.

Byrnes spėja, kad dar gal 
buvo ir kitų susitarimų, bet 
apie juos jisai nieko nežinąs.

Hyde Park Gauna 
Pirmenybę

New Yorkas. — Jungtinių 
tautų Organizacijos komisi
ja baigė apžiūrėti galimas 
vietas tos organizacijos cen
trui.

Pirmoj vietoj, atrodo, bus 
rekomenduotas Hyde Park.

New Yorkas gali būti pa
rinktas laikina pasaulio sos
tine, maždaug per penkerius 
metus.

damas į "Izvestijos” užsi
puolimus, pabrėžė, kad tiek 
arkiv. Griffinas, tiek arkiv. 
Spellmanas yra pasižymėję 
ne vien komunizmo, bet ir 
fašizmo kritika. Naujai pa
skirtieji Vokietijos kardino
lai yra priglaudę tuos, kurie 
per ilgus metus kovojo dėl

i----------

New Yorkas. -— Antradie
nį mirė Harry Hopkins, susi
laukęs 55 metų amžiaus.

Prie prezidento Roosevelto 
jisai buvo pats įtakingiau
sias asmuo valdžios sluoks
niuose.

Jis jau nuo seniai buvo 
silpnos sveikatos. Nežiūrint 
to, Rooseveltas jam pavesda
vo slapčiausius ir svarbiau
sius vyriausybės darbus at
likti

Tautą Organizacijos 
Sekretorius

Londonas. — Jungt. Tautų 
Organizacijos gen. sekreto
rium buvo išrinktas Trygve 
Lie, Norvegijos užsienių rei
kalų ministeris.

Amerikos delegacija tai 
vietai palaikė kanadietį 
Pearson, bet rusams pavar
tojus veto balsą, buvo nusi
leista dėl Lie.

Naujas Amerikai 
Ambasadorius

Londonas. — Vietoj pasi
traukiančio lordo Halifaxo, 
Anglijos ambasadorium A- 
merikai nuo gegužės 1 d. ski
riamas Archibald Clark 
Kerr.

Jis ligšiol buvo Anglijos 
ambasadorium Maskvoje.

Spaatz Vadovaus 
Aviacijai

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas generolą Spaatz 
paskyrė Amerikos aviacijos 
viršininku vietoj gen. Arnol
do.

Gen. Spaatz pareiškė, jog 
Amerikai reikalinga stipri 
aviacija, kuri galėtų apsau
goti šią šalį nuo netikėtų pa
vojų.
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AMERIKA Vasario-FebruaryL1946

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
SUKAKTIS

Vasario 16 besiartinant, Amerikos lietuviai rengiasi, 
kaip ir kitais metais, iškilmingai paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktuves.

Tai nebus džiaugsmo šventė. Nors karas pasibaigė jau 
daugiau kaip prieš pusę metų laiko, bet Lietuva dar tebėra 
svetimos ginkluotos jėgos okupuota, šis okupantas, pirmą 
kartą įsiveržęs Lietuvon 1940 metais, kada jisai dar turė
jo draugingus santykius su Vokietijos naciais, išplėšė de
šimtis tūkstančių žmonių iš jų namų ir išgabeno gyvulių 
vagonais į Sibirą bei Turkestaną. Paskui kitas įsiveržėlis, 
Hitleris, išvežė arba išvarė daugybę vyrų ir moterų Vokie
tijon, ir šiandien lietuviai yra išblaškyti daugelyje Europos 
šalių; Karas Lietuvą nuteriojo, abudu jos okupantai išgrai
bė jos turtą, o likusius jos gyventojus dabar kankina bolše
vikų komisarai ir žvalgybininkai.

ŠILAINE
Vėliakos peizažą ūkana apvilko, 
O norėjau, troškau visą jį apimt, 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.
Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo,
Kai vyresnis brolis ėjo iš namų,
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo, 
Kai ramino-guodė žodžiu neramiu.
Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten, už marių, bus tau jos gana?
Bet prie širdžiai jausi ir tau bus jau linksma: 
Tu su ja atminsi brolį ir mane.
Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to. <
Kažin kur mūs dienos šunkeliais nueina;
Ūkanų prarytos neatsikartos.
O jas taip norėjau škaplieriun įsiūti
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies. 
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą, 
O plentu vežimas naktį nudardės .'. .
Betgi tu palikai, tu, pilka šilaine, 
Škaplieriun motulės andai įsiūta. 
Su tavim atminsiu žiogrelius ir dainą 
Ir jauniausią sesę, laistančią rūtas.

J. K. Aleksandravičius-Aistis

VISKI TAU PAAUKOJU

Dabartinės Lenkijos Padėtis
Rašo Dr. P. Jolantas

e-

Sunku tikėtis, kad šita traginga padėtis ūmai pasibaig
tų. Bet neprivalome nusiminti ir nuleisti rankų. Nenustojo 
vilties sulaukti geresnio rytojaus ir Lietuvos žmonės.

Nežiūrint visų nelaimių, kurios ištiko mūsų gimtąjį 
kraštą, jisai dar nėra praradęs savo tarptautinių teisių. 
Reikia griežtai atmesti tą vienur kitur skleidžiamą posakį, 
kad Lietuva jau esanti “palaidota” arba, kad “ji prarado 
savo nepriklausomybę.” Didžiosios pasaulio demokratijos 
Lietuvos valstybę ir šiandien tebepripažįsta. šitą faktą dar 
neperseniai pažymėjo oficialiais pareiškimais Jungtinės 
Valstybės ir Didžioji Britanija.

Tarptautinės teisės požiūriu Lietuva nepriklausoma, 
todėl visi jos dabartinio okupanto veiksmai, kurie tam 
prieštarauja, yra sauvalės ir smurto darbai — kaip, pavyz
džiui, tie "rinkimai” į Rusijos Sovietą, kuriuos tenai dabar 
ruošia bolševikai ir jų agentai.

Lietuvos žmonės niekuomet nesutiko išsižadėti savo 
krašto nepriklausomybės, ir iš visų žinių, kurios mus pa
siekia, matyti, kad jie atkakliai priešinasi despoto prievar
tai. Mūsų pareiga juos šitoje kovoje paremti ir jiems kuo 
tik mes galime padėti.

(Šių metų sausio 27 d. suėjo 19 metų nuo didžio atminties vyro, 
arkivysk. J. Matulevičiaus, mirties. Čia dedam pora ištraukų iš jo 
užrašų. — Red.)

Daug ko perleidau, pergy
venau. Viešpačiui Dievui te
esie už viską garbė; teišsipil- 
do Jo švenčiausia valia visa
me. Bučiuoju Tavo Apvaiz
dos ranką, pilnai ir visiškai 
atsiduodu Tau, Viešpatie; 
vesk mane, Dangiškasis Tė
ve, daryk su manim, kaip tin
kamas. Nuostabiu keliu pa
tinka Tau, Viešpatie, mane 
vesti. Bet kas Tavo kelius ir 
sumanymus atspės? štai aš 
Tavo tarnas: siųsk mane, kur 
nori. Kaip kūdikis puolu į 
Tavo glėbį, nešk mane! Keb
lumų, kančių ir sunkybių ke
liu patinka Tau mane vesti, 
dėkui Tau ir už tai, labai dė
kui! Tikiuosi, kad tuo keliu 
beeidamas ne taip greit su-

Kova dėl Lietuvos Tiesus tosj kol ji 
viai beveik per pusantro šimto metų vilko rusų jungą, bet 
jie neišsižadėjo savo kalbos ir savo kultūrinių tradicijų. Iš
silaisvinę po pirmojo Pasaulinio Karo, jie įkūrė savo val
stybę ir sugebėjo tvarkyti savo ūkio ir kultūros reikalus 
sėkmingiau, negu jos galingasai rytinis kaimynas.

Panašioj padėtyj, kaip Lietuva, šiandien yra dvi arti
mos jai Pabalčio tautos, latviai ir estai, ir taip pat ištisa 
eilė kitų Rusijos kaimynystėje gyvenančių tautų. Pasinau
dodamas karo metu susidariusiomis aplinkybėmis, Mask
vos imperializmas joms visoms uždėjo savo leteną.

Vakarų demokratijos, be kurių pagalbos pati Rusija 
būtų žlugusi, tik paskutiniu laiku pradėjo tvirčiau priešin
tis to agresoriaus siekimams. Grumtynės su juo dabar eina 
visur — kiekvienoje tarptautinėje konferencijoje, Jungti
nių Tautų Organizacijoj ir įvairiose karo metu okupuotose 
teritorijose. Palaipsniui demokratinis pasaulis pradeda su
prasti savo buvusiojo sąjungininko prigimtį bei tikslus.

Nebus lengva Ištraukti iš agresoriaus nagų tai, ką ji
sai yra iki šiol pagrobęs. Bet demokratijos negali jo grobi
mų sankcijonuoti, jeigu jos nori įsteigti teisėtumu pagrįstą, 
pastovią taiką.

Jos turi ginti tuos principus, kurie buvo paskelbti At
lanto Čarteryje ir kituose tarptautiniuose pareiškimuose. 
Nuo to, kuo pasibaigs šita kova su totalitariniu agresorium, 
priklausys ir mūsų gimtojo krašto likimas.

Mūsų, Amerikos lietuvių, visos pastangos privalo būti 
atkreiptos į tai, kad demokratijų laimėjimas būtų pagrei
tintas. Mums rūpi, kad Lietuvos kančių laikotarpis greičiau 
praeitų; kad lietuvių tauta nebūtų sunaikinta fiziškai; kad 
tūkstančiai jos tremtinių išliktų gyvi ir galėtų sugrįžti į 
savo tėviškes.

Todėl, minėdami Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 28 metų sukaktį, kelkime savo balsą ir reikalaukime:

Kad Lietuvoje tuojau būtų sustabdytas bolševikų tero
ras — areštai, suėmimai ir ištrėmimai į Sovietijos gilumą;

Kad būtų pašalinta iš Lietuvos Sovietų Raudonoji Ar
mija ir žvalgyba;

Kad Lietuvoje būtų atsteigta žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvė;

Kad Lietuvos žmonėms artimiausiu laiku būtų suteik
ta proga laisvai išsirinkti savo valdžią ir atstatyti savo 
kraštą, kaipo Nepriklausomą, Laisvą ir Demokratinę Res
publiką. M I*

Tegu šie iškilmingi Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties paminėjimai sustiprina visų Amerikos lietuvių pa
siryžimą tęsti kovą dėl Lietuvos Laisvės, nesigailint jai 
mūsų aukų ir darbo.

Vasario-Fe

Lie
Laukia permainų

Bendrai paėmus, visuose 
gyventojų sluoksniuose yra 
didelis nepasitikėjimas ir ne
pasitenkinimas vyriausybe, į 
kurią žiūrima, kaip į sovietų 
įrankį.

Visi sąmoningai jaučia, 
kad Lenkija politinės nepri
klausomybės neturi, kad dėl 
jos dar teks kovoti. Todėl į 
viską žiūri, kaip į laikinumą, 
kurį reikia kęsti, kol ateis 
laikas kovai. Kad tas nekan
triai ir su ilgesiu laukiamas 
laikas ateis — daugumas ti
ki ir nebijo jokios kainos. 
Patriotizmo, entuziazmo ir 
tautinės savigarbos lenkai 
nestokoja.

Dabartiniu metu miškuose 
yra gana daug partizanų. Vy
riausybė vilioja juos iš ten 
visokiomis amnestijomis ir 
bauginimais, bet tai nepade
da. Šių dienų vyriausybė ne
sigaili gražių žodžių ir gestų 
darbininkui ir chlopui. Ta
čiau labiausiai yra nepaten
kinti darbininkai, nes jų 
skurdas nuo gražių žodžių 
nemažėja.

Reikia pripažinti, kad tas 
nuotaikas jaučia ii’ aukštieji 
pareigūnai. Vienas vadovau
jančios partijos lyderių pri
vatiniame pasikalbėjime šių 
eilučių autoriaus gerai pažįs
tamam asmeniui atsidusęs 
tarė: “Ach, kad greičiau pa
sibaigtų šitas balaganas!” 
(Balaganu atvirai visi vadi
na dabartinę Lenkijos tvar
ką). Plačiai propagandoje 
akcentuojama demokratybė 
virto pašaipos žodžiu, kurio 
išvirščią pritaikymą galima 
išgirsti kiekviename žings
nyje. Tas pat yra su vietoje 
“pono” vartojama “obyvate- 
liu.”

Kaip žiūri j Lietuvą
Inteligentiniuose sluoks

niuose* teko sutikti nemažą - 
Lietuvos - Lenkijos unijos 
šalininkų, žinoma, ta unija 
dabar turėtų išrėdyti kitaip, 
negu praeityje. Prieš lietu
vius nusistatymo nejaučia
ma, tačiau rytinės Lenkijos 
kraštuose priešiškai nusitei
kusių netrūksta, ypač ryšyje 
su repatrijacija. Sako, la
bai nepalankiai apie lietuvius 
atsiliepia arkiv. Jalbrzykow- 
skis, kuris, repatriavęs Len
kijon (berods, ne savo noru), 
apsigyveno Baltstogėje ir t: ■ 
tuluojasi Vilniaus vyskupu.

Dabartinius lenkus negalė
tum pavadinti antisemitais, 
nors žydų meile jie ir nepa
sižymi, tačiau neproporcinV 
gai žymios žydų pozicijos 
valdžios aparate, jų susitel
kimas pramonės mieste Lod
zėje ir kai kur iššaukianti 
laikysena lenkus erzina. Va
sarą Krokuvoje įvyko nedi
deli incidentai prieš žydus, 
kilę iš paprastų muštynių, 
kuriose žuvę bene 7 žydai. 
Spauda kėlė didelį triukšmą, 
visame krašte buvo ruošiami 
mitingai, kuriuose buvo pri
imamos rezoliucijos, smer- 
kančios fašistišką terorą.

Lenkijos Čekoslovakijos 
pasienyje juntamas tarp tų 
dviejų tautų santykių įsitem
pimas, kyląs dėl teritorinių 
ginčų. Lenkai iš čekų nori 
gauti Zaolzio sritį, kuri esan
ti lenkiška, o tikrumoje tur
tinga anglimi. Lyginant abu 
šiuos kraštus, kurie sukasi 
sovietų orbitoje, tenka pažy
mėti, kad Čekoslovakijoje ru
sų kariuomenė stovi tik va
karuose, prie amerikiečių zo
nos. Sovietai į čekų vidaus 
gyvenimą viešai nesikiša, to
dėl jie mažiau čia juntami.

Pažymėtina viena smulk
mena, kuri net pravažiuojan
čiam labai krinta į akis: tai 
išorinis santykių su sovietais 
parodymas Lenkijoje ir Če
koslovakijoje. Lenkijoje vi
sur dominuoja tautinė vėlia
va ir erelis (žinoma, be karū
nos), o Čekoslovakijoje viso
se viešose įstaigose, krautu-

(Tąsa 5 pusi.)

(Tęsinys)
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GINIS GYVENIMAS 1
Švietimas 1

Vokiečių okupacijos metu ' 
vidurinės ir aukštosios mo- ■ 
kyklos neveikė. Todėl jau- ■ 
nuomenės švietime susidarė 
žymi spraga. Dabar dideliu 
tempu kuriamos visokios 
mokyklos, kurios tačiau su-j 
siduria su žymiais trūku
mais: mokomojo personalo, 
mokslo priemonių, vadovėlių, 
patalpų.

Visą vasarą buvo stropiai 
diskutuojama • mokyklų re
forma, nustatytas vienalytis 
mokyklos tipas su 8 metų 
pradžios mokykla ir 4 metų 
gimnazija. Pradžios mokyk
lų 6-8 skyriuos jau bus mo
koma svetimų kalbų. Religi
ja dėstoma visose mokyklo
se. Mokslas nemokamas. Uni
versitetus atgaivinti sekasi 
daug sunkiau. Viskas eina 
šūkiu: atidaryti liaudžiai 
mokyklų duris.

Kultūrinis gyvenimas sten
giamasi pakelti per jaunimo 
organizacijas, spaudą, spe
cialiai organizuojamus suva
žiavimus ir profesines sąjun
gas, kurioms turi priklausy-. 
ti visi savos šakos darbinin
kai. žinoma, visos dedamos 
pastangos ir lėšos atneštų 
daug daugiau vaisių, jeigu 
būtų mažiau raudonų dažų, 
kurių lenkai nemėgsta.

Žalgirio sukakties 
minėjimas “

Tarp daugelio iškilmių 
švenčių (kariuomenės, jūros, 
ūkininkų) ypatingai buvo pa
brėžtos Žalgirio kautynių 
535 metų sukaktuvės (liepos 
15 d.), kaipo laimėjimas prieš 
vokiečius.

Žalgirio laukuose įvyko di
džiulės iškilmės, kuriose da
lyvavo vyriausybė, kariuo
menė, organizacijos ir drau
giškų kaimyninių respublikų 
atstovai — čekai, rusai, uk
rainiečiai, baltgudžiai, lietu
viai. Iškilmėse ir spaudoje 
Žalgirio mūšio laimėjimas 
buvo priskiriamas lenkams ir 
rusams.

Specialiai buvo įsteigtas 
Griunvaldo ordenas, kuriuo 
apdovanoti aukštieji sovietų 
ir lenkų kariai ir draugiškų 
respublikų atstovai, kurių 
protėviai kovėsi Žalgirio lau
kuose. Ordenas buvo skirtas 
ir Gedvilai, Tarybinės Lietu
vos komisarų pirmininkui, 
kuriam iškilmėse atstovavo 
komisaras Vaišnoras.

Likimas taip lėmė, kad už 
Vytauto Didžiojo laimėjimą 
ordenas teko žmogui, kuris 
niekina lietuvių tautą, 
praeitį ir patį Vytautą.

Religinė Padėtis
Lenkų tautoje religija 

labai suaugusi su patriotiz
mu. Tai supranta ir dabarti
niai valdovai, kurie labai ak
centuoja patriotizmą. Dėl to 
oficialiai bažnyčia respek
tuojama, visokios iškilmės, 
net ir gegužės 1 d., jungia
mos su viešomis pamaldomis, 
kuriose dalyvauja ir vyriau
sybės atstovai. Tarp propa
gandos ministerijos Varšu
voje vitrinoje išstatytų nuo
traukų vienoje buvo pavaiz
duotas pamaldų momentas, 
kada ant vieno kelies klūpo 
prezidentas Bierutas ir mar
šalas Rola - žymierskis.

Tačiau tai nekliudo spau
doje užpuldinėti dvasiški ją ir 
kartais pačią religiją, ypač 
propagandoje už civilinę me
trikaciją ir skyrybų įstaty
mą. Pastarieji dalykai dabar 
yra dienos aktualija.

Faktiškai religiją ir baž
nyčią vyriausybė voš tole
ruoja: ji neparodė susidomė
jimo grįžusiu kardinolu 
Hlondu, kuris reziduoja Poz
nanėje, jo vizitą priėmė labai 
šaltai, o kiek vėliau, rugsė-

jo mėn., net nutraukė kon
kordatą.

Oficialus konkordato nu
traukimo motyvas buvo tas, 
kad Vatikanas nesilaikęs 
vyskupų skyrimo nuostatų. 
Kadangi Vatikanas vienaša
liškai sulaužęs konkordatą, 
tai jis laikomas jau neegzis
tuojančiu.

Netrukus buvo areštuotas 
Dancigo vyskupas ir vienas 
administratorius, apkaltinti 
už provokiškumą. Spauda vi
soje eilėje straipsnių stengė
si įtikinti visuomenę, kad 
faktiškai niekas nepasikeitė, 
bažnyčia gali laisvai veikti, 
kaip iki šiol.

Konkordato nutraukimui 
nemažą rolę suvaidino kitas 
motyvas, kurį spauda su kar
tumu priminė tik vėliau: iki 
šiol Vatikanas nepripažinęs 
tautinės vienybės vyriausy
bės.

Vaizdeliai
(T(

KAS YRA
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3. Žmonės, 
dingti iš 

Sename m 
vo garsūs i 
liai.” Tai bu1 
namių šunų 
rie važinėda’ 
mis būdomi; 
gaudydavo n. 
aikštėse ben 
vežė juos, r 
riant, į šunų ’ 
lagerius.

Šiandien Ii 
vynėje susila 
anų gaudom 
Lietuvį šiand 
“icliai” ne t 
tik aikštėse, 1 
diny, jo narni 
gant ir besi! 
vargų. Gaud< 
sodina į sunl 
į stotį, uždą 
vagonus, užn 
ir veža kažki 
mą, šaltą Sib 
laidotų kaulu 
mas pasidarė 
už to šuns, t 
gaudavo. Ta 
ėsti, jį šeimir 
pirkti, tavęs 
gautas žmog 
nepavalgydini 
pirks!

Kas gi tad 
gaudomi žmc 
darė, kuo nu 
tokie? Trui 
jums bolševil 
priešai.

O kas gi g 
liaudies prie 
priešas” tai 
vietų tvdrk 
kiekvienam i 
“titulą” gat 
kuris tik rėži:

Bur
Taip, sakys 

no kaimynas 
Amerikoj ir c 
rike, rodos, II 
mieste. Prieš 
Ameriką šis : 
Lietuvoje pa 
berną. Amer 
tvarkingu gy 
17 metų darb1 
tiek pinigo. ( 
ir čia nusipii 
dvaro centrą 
kad ten tik 
nės augo. Vi; 
mu metėsi į < 
lerių metų ūl 
sutvarkytas, 
kai. Tas žm 
pelė, buvo ap 
jumi, “pomie 
listu, ir jis b 
liaudies prieš'

Ir vieną r 
vai., prieš sai 
suurzgė kien 
ir, palikęs vis 
tus savo prs 
turtą, žmogui 
į Vilniaus Lu) 
o iš ten gyvul 
Sibirą.

Niekas dau

Spauda
Periodinės spaudos lenkai 

leidžia nemažai. Varšuvoje 
išeina septyni dienraščiai ir 
daug visokios rūšies savait
raščių. Provincijos didieji ir 
net mažesnieji miestai turi 
savo dienraščius. Kur nėra 
leidžiamas laikraštis, ten 
spauda beveik nepasiekia — 
transporto kliūtys.

Savo turiniu laikraščiai la
bai panašūs, nes visos žinios, 
ypač apie užsienius, eina per 
Polpressą (iš propagandos 
ministerijos), kuris faktiškai 
yra Tasso f iii ja, o straipsniai 
yra standartiniai oficijozi- 
niai. Opozicinės spaudos ir 
užsienio laikraščių nėra, o 
rusiškų — kiek nori ir pigiai. 
Lenkiškos knygos brangios, 
o seni vadovėliai siekia iki 4- 
500 zlotų. Lietuva spaudoje 
beveik neminima.

Savo prieškarinį gyvenimą 
lenkų spauda kritikuoja daug 
žmoniškiau, negu tai darė 
1940 m. tarybinė Lietuvos 
spauda. Kiek šiurkštesnis ir 
dažnai įžūlus tonas yra lon- 
doniškės vyriausybės adresu, 
kuri trukdanti grįžti tėvynėn 
kariams ir deportuotiems ir 
svajojanti apie politines at
mainas Lenkijoje, kurios nie
kad neįvyksiančios. Ta proga 
tenka pažymėti, kad iš va
karų grįžusieji repatrijantai 
greitai pasijunta apsivylę, 
nes tėvynę rado ne tokią, ko
kios ilgėjosi, ir mielai grįžtų 
atgal, bet kelio nėra.

Katalikai leidžia penkis 
savaitraščius. Geriausiai pa
statytas inteligentijai skir
tas krokuviškis “Tygodnik 
Powszechny”. Katalikiškoji 
spauda stengiasi kelti viešo
jo ir moralinio gyvenimo ne
geroves, politines gi proble
mas paliečia labai švelniai. 
Oficiozinė spauda, polemi
zuodama su jų straipsniais, 
kartais piktai grasina ir ra
gina, kol laikas, susiprasti. 
Valdžia gi su katalikiškomis 
idėjomis ir nepageidaujama 
kritika kovoja, mažindama 
popieriaus pristatymą.

ir meilės ugnies dėl Tavęs ir 
Tavo Bažnyčios. Ačiū, Vieš
patie, kad mane išvedei iš šio 
pasaulio, kur klaidžiojau, o 
gal ir kitus klaidinau, tai vis 
neva iš uolumo, — Tu, Vieš
patie, atitaisyk. Aš už visas 
malones, kurias man sutei
kei, dėkoju. Koks Tu, Vieš
patie, dosnus! Kaip gausiai 
dalini savo malones mums, 
nevertiems tvariniams. Die
ve mano, Dieve! Kaip gera 
Tau tarnauti! Kas bus Tavo 
danguje, jei čia ant žemės to
kiomis saldybėmis žmogaus 
sielą pripildai, kuomet šven
tais šiurpuliais kūną perimi, 
tarsi į trečią dangų pagavęs 
nuneši, širdis tirpsta, lūpos 
žado nebetenka, akyse darosi 
tamsu,1 rankos ir kojos tarsi 
stingsta, visą kūną nuosta
bios kažin kokių šventų šiur
pulių vilnys apima, o siela .. . 
siela Tavyje skendi. Kad ne 
Tavo galybė, regis, numir
tum žmogus iš tos meilės, iš 
tų paguodų.

ir

ir mano mielasis Išganytojas 
Jėzus Kristus ėjo. Viešpatie, 
Tave myliu! Duok, kad ir 
mylėčiau ir mylėti nenusto
čiau niekados. Širdis mano 
dega. Norėčiau iki paskuti
nio savo kraujo lašelio pasi
aukoti už Tave, viską atiduo
ti, visko išsižadėti — ir gyve
nimo ir visko, kad tik Tavo 
garbė augtų ir Tavo Bažny
čia tarptų ir kiltų. Pats ro
dyk, kas man daryti. Tiek 
man malonių esi, Viešpatie, 
suteikęs, — ką aš Tau už tai 
atiduosiu, kaip atsilyginsiu? 
Ką turiu — viskas Tavo; tai
gi ką aš Tau galiu duoti? — 
Viską, ką turiu.

Iš savęs nieko neturiu, bet 
iš Tavo malonės esu turtin
gas. Viską Tau paaukoju. Jei 
valia prašyti, tai duok, Vieš
patie, kad aš būčiau Tavo 
Bažnyčioje nelyginant tas 
skuduras, kuriuo viską valo, 
o suvartojęs meta šalin kur 
į tamsiausią kampą. Tegul ir 
aš taip būčiau suvartotas ir 
sunaudotas, kad tik Tavo 
Bažnyčioje būtų nors koks 
kampelis geriau išvalytas, 
kad tik Tavo name būtų šiek 
tiek švariau ir skaisčiau. Te
gul paskui mane meta kur, 
kaip tą sunešiotą skudurą. 
Duok, Dieve, kad aš būčiau 
panaudotas Tavo vynyne. 
Tavo dirvoje kaip trąša, kad 
tik paskui piūtis būtų geres
nė ir vaisius gausesnis. 
Duok, kad aš būčiau panie
kintas, kad susinešiočiau, su
dilčiau, kad tik Tavo garbė 
augtų, platintus, kad tik tuo 
prisidėčiau , prie Tavo Bažny
čios tarpimo. Kvailas esu: 
neišmanau ko prašyti. Duok, 
kad visame kame Tavo valia 
išsipildytų.

Aukoju Tau, Viešpatie 
Dieve, visus savo darbus, 
vargus, rūpesčius, visus ne
malonumus, sunkybes, kry
žius. Duok, Dieve, kad dėl 
Tavęs ir Tavo Bažnyčios dar 
daugiau galėčiau dirbti, 
vargti ir kentėti. Duok, kad 
sudegčiau kaip ta žvakė ant 
altoriaus nuo darbo kaitros

Vilniaus Diecezija 
Bus Tik Atminimas
New Yorkas. — Bolševikai 

visu uolumu tęsia carų poli
tiką—visomis išgalėmis sten
giasi stiprinti pravoslaviją, 
kuri, savu ruožtu, naudoja
ma Rusijos politiniams sieki
mams.

Rytų apeigų katalikai, ku
rių nemažas skaičius gyvena 
prie Rusijos prijungtose ry
tinės Lenkijos dalyse, yra 
verčiami nutraukti ryšius su 
popiežiumi. Unitų dvasinin
kų areštai ir trėmimai nesi
liauja. Iš Maskvos siunčiami 
režimui atsidavę provoslavų 
dvasininkai i r apgyvendami 
ištremtųjų vietose.

Optacijos procedūrai užsi
baigus, prijungtose srityse 
nebeliks nei katalikų parapi
jų, nei vienuolynų, taip kad, 
kaip pranešime sakoma, iš 
Vilniaus, Lvovo, Pinsko ir 
Lucko diecezijų teliks vien 
atminimas. Rusijos užimtose 
srityse yra sudarytas net 
“Komitetas grįžimui į orto
doksiją,” kuris, suprantama, 
yra sovietinio režimo agentū
ra.

Iš bolševikų okupuotų sri
čių Rytų Europoj ateina šiur
pios žinios. Pav., žinomos pa
vardės net 42 kunigų, kurie 
buvo bolševikų nužudyti ana
pus Kurzono linijos.

jos

yra

4. KELETAS BENDRŲ 
PASTABŲ

Lenkijos vyriausybė labai 
užsibarikadavusi. Be leidimo 
negalima peržengti nė vienos 
ministerijos slenksčio, kurį 
stropiai saugoja automati
niais šautuvais ginkluoti ka
reiviai.

^Norint patekti į bet kurią 
ministeriją, reikia vykti į 
specialų leidimų biurą, iš ten 
telefonuoti į norimą pasiek
ti ministerijos skyrių ar as
menį, pasisakyti pavardę ir 
reikalą. Jeigu ras reikalo ta
ve priimti, tai biurui duos į- 
sakymą išrašyti leidimą, su 
kuriuo paskui jau galima pa
tekti į reikiamą ministeriją. 
Šitokia izoliacįja duoda pa
grindo visokioms kalboms 
apie aukštuosius pareigūnus, 
kad jie esą ne lenkai, nenusi
maną savo srityje ir t.t.

Skai

Amerikos Lietuvių Taryba

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNĄ

New Yorkas. — Nežiūrint 
okupacinių sąlygų, Lietuvos 
kalbininkai tęsia pasiruoši
mus spausdinti lietuvių kal
bos žodyną.

Darbas vedamas prof. J. 
Balčkonio priežiūroje. Jau 
baigtas redaguoti antras to
mas. Leidžiamojo sąsiuvinio 
dydis būsią 35 spaudos lapai. 
Pravartu pastebėti, kad me
džiaga šiam žodynui pradėta 
rinkti jau prieš 50 metų.

Aukščiausias žmogaus gė
ris negali glūdėti turėjime 
arba išlaikyme daiktų, kurių 
svarbiausia nauda žmogui 
yra juos praleisti . . . Turtai 
negali būti aukščiausias žmo
gaus gėris.

Šv. Tomas Akvinietis.

LITinj
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Lietuva Po Kūju Ir Piautuvu
kabintas garsusis sovietinis 
“salon - vagonas”: tenai di
desnieji traukiniai turi spe
cialų didelį, su grotomis ka
iminį vagoną.

Užbėgu aš ant kito perono 
priešais tą “salon - vagoną” 
ir ... už grotų pamačiau čia 
aprašytąjį mano mielą gim
nazijos draugą! Suakmenė
jau vietoj: ir jis liaudies prie
šas!

Draugas pažino mane. 
Liūdnai palingavo galvą ir 
per grotas pirštais parodė 
skaičių “8”. Supratau, kad 
jis nuteistas 8 metams kator
gos. Mane pamatė NKVD 
sargyba, ir kareivis puolė 
prie manęs rėkdamas:

— Šalin iš čia! — ir stačiai 
stumte išstūmė.

O tas išbalęs draugo vei
das ir šiandien stovi man 
akyse, gerklėje kažkas taip 
ima spausti, kada prisimenu 
tą gerą, mielą gimnazijos 
draugą su naminiu, čerkesi- 
niu žiponėliu, kurį NKVD 
liaudies priešu paskelbė! Net 
sunku darosi rašyti . . . nes 
žaizdas atlupinėti ir jose 
skausmą iš naujo sukelti yra 
kažkas baisaus.

Kas ten pateko
Tai tik du maži pavyzdė

liai iš gyvo gyvenimo, kurie 
rodo, ką bolševikai laikyda
vo liaudies priešais. Ir taip į 
tą kategoriją Lietuvoje pa
teko tautos atgimimo vetera
nai, tautos žadintojai/ jos 
dainiai, jos rinktiniai žmo
nės. Čia pateko taip pat kiek
vienas, kuris savo darbu ir 
triūsu sugebėjo savo ūkyje 
nusausinti balas ir jas pa
versti į pirmos rūšies žemę, 
kas sugebėjo sugriauti lūšną 
ir vietoj jos savo rankomis 
pastatyti gražų, jaukų, sko
ningą namuką su raudonu 
stogu ir baltomis langinėmis. 
Čia pateko tas, kuris iš savo 
prasigėrusio kaimyno jo pra
gertą ir praskolintą žemę at
pirko.

Nesvarbu ir tas, kad jis 
pats Žemės Banko skolose 
murkdėsi ir šviesesnės die
nos nematė, nesvarbu, kad 
jis, kaip juodas jautis, dir
bo, kad prie savo 20 hektarų 
pripirktų dar tuos 3 ar 8. 
Svarbu, kad ’jis dabar tiek 
žemės turi, jis jau buožė, 
“kulokas”- (taip vadina so
vietai tvirtesnius ūkininkus) 
ir, kaipo toks,—liaudies prie
šas.

Čia liaudies priešu buvo 
pripažintas ir paprasčiau
sias kaimo seniūnas, kuris 
raštus bei teismo šaukimus 
kaimiečiams išnešiojo. Liau
dies priešas skaitėsi buvęs 
viršaitis, liaudies priešas kle
bonas, — vienu žodžiu, į tą 
"išniekintų parazitų“ kate
goriją kelias visiems buvo at
viras. Tik niekam, deja, ne
buvo kelio atgal.

Baisusis straipsnis
Sovietų Baudž. Statute yra 

toks 58 straipsnis, prieš kurį 
dreba visa Sovietų imperija. 
Šis straipsnis nustato, kas 
laukia liaudies priešų, kontr
revoliucionierių.

Pats geriausias atvejis tai 
yra 8 metai katorgos. Kaip 
visa tai sunku suprasti euro
piečiui Vakaruose, rodo šis 
mažas pavyzdėlis iš Vienos 
gyvenimo. z

Viena nuoširdi rusė tarna
vo Vienoje, kaip vokiečių de
portuota darbininkė. Kai jai 
kartą ponia padovanojo gra
žią suknelę, tai ji sužavėta 
sušuko L

— Tai gera ponia! Ačiū 
tūkstantį kartų! Kai ateis 
čia bolševikai, aš pasisteng
siu tamstai atsilyginti, kad 
jūs neturėtumėt daugiau var
go, kaip tiktai šūvį į pakau
šį.

Vokietė ponia baisiai pasi
piktino ir papasakojo savo 
kaimynams savo tarnaitės 
negirdėtą įžūlumą. O tarnai
tė, savo ruožtu, negalėjo nie-

Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj
(Tęsinys)

KAS YRA "LIAUDIES 
PRIEŠAS?”

3. Žmonės, kuriems skirta 
dingti iš šio pasaulio.

Sename mūsų Vilniuje bu
vo garsūs vadinamieji “ic
liai.” Tai buvo tam tikri be
namių šunų gaudytojai, ku
rie važinėdavo su užtverto
mis būdomis, su kilpomis 
gaudydavo miesto gatvėse ir 
aikštėse benamius šunis ir 
vežė juos, modemiškai ta
riant, į šunų koncentracinius 
lagerius.

Šiandien lietuvis savo tė
vynėje susilaukė panašaus į 
anų gaudomų šunų likimą. 
Lietuvį šiandie gaudo NKVD 
“icliai” ne tik gatvėse, ne 
tik aikštėse, bet jo šeimos ži
diny, jo namuose, jam bemie
gant ir besiilsint po dienos 
vargų. Gaudo be atodairos, 
sodina į sunkvežimius, veža 
į stotį, uždaro į gyvulinius 
vagonus, užnarplioją grotais 
ir veža kažkur toli į nežino
mą, šaltą Sibirą, kad ten pa
laidotų kaulus. Lietuvio liki
mas pasidarė dargi blogesnis 
už to šuns, kurį “icliai” pa
gaudavo. Tas šuo gaudavo 
ėsti, jį šeimininkas galėjo iš
pirkti, tavęs gi, NKVD pa
gautas žmogau, jau niekas 
nepavalgydins ir nieks neiš- 
pirks!

Kas gi tad tie taip žiauriai 
gaudomi žmonės, ką jie pa
darė, kuo nusikalto, kas jie 
tokie? Trumpai, atsakys 
jums bolševikas, tai liaudies 
priešai.

O kas gi galų gale yra tie 
liaudies priešai? “Liaudies 
priešas” tai žodis, kuris so
vietų tvdrkoj — kartojamas 
kiekvienam žingsnyje. O šį 
"titulą” gauna kiekvienas, 
kuris tik režimui nepatinka.

Buržujus!
Taip, sakysime, vienas ma

no kaimynas buvo 17 metų 
Amerikoj ir dirbo plūgų fab
rike, rodos, Illinois, St.Mollin 
mieste. Prieš išvažiuojant į 
Ameriką šis žmogus tarnavo 
Lietuvoje pas ūkininką už 
berną. Amerikoj taupiu ir 
tvarkingu gyvenimu ir savo 
17 metų darbu susitaupė šiek 
tiek pinigo. Grįžo į Lietuvą 
ir čia nusipirko 80 hektarų 
dvaro centrą, apleistą taip, 
kad ten tik usnys ir dilgy
nės augo. Visu savo stropu
mu metėsi į darbą, ir po ke- 
lerių metų ūkis buvo gražiai 
sutvarkytas. Atėjo bolševi
kai. Tas žmogus, ta darbo 
pelė, buvo apšauktas buržu
jumi, “pomiesčiku,” kapita
listu, ir jis buvo įtrauktas į 
liaudies priešų sąrašą.

Ir vieną rytmetį, apie 4 
vai., prieš saldės patekėjimą, 
suurzgė kieme sunkvežimis 
ir, palikęs visą per ilgus me
tus savo prakaitu uždirbtą 
turtą, žmogus buvo išvežtas 
į Vilniaus Lukiškių kalėjimą, 
o iš ten gyvuliniame vagone į 
Sibirą.

Niekas daugiau apie jį nie-

ko negirdėjo. Į ūkį buvo at
siųstas komisaras.

Ir kas beaprašys tą trage
diją žmogaus, kuris visa šir
dimi mylėjo žemę maitintoją, 
kuris dėl jos užjūriuose 17 
metų dirbo, kuris savo ran
komis įsigytoje žemėje kape
lius gražiai buvo aptvėręs ir 
norėjo čia savo kaulams am
žiną poilsį po sunkių darbo 
rasti . . .

Jį ištrėmė, išvežė. Jis — 
liaudies priešas ...

Kitas pavyzdys
Antras pavyzdėlis. Nuo 6 

hektarų kilęs, didelėj, berods, 
6 ar 7 vaikų šeimoje, gimęs 
berniukas, per dienas ir me
tus ganė žąsis, kiaules ir gal
vijus, o rankoje, kaip did
žiausią brangenybę, nešiojosi 
elementorių. Ir mylėjo jis tą 
knygą taip, kaip savo vargšę 
vargo močiutę.

Šis vaikutis klampojo kas
dien žiemą per sniego pusnis 
po 5 kilometrus į mokyklą ir 
buvo ten pirmuoju mokiniu. 
Tėvui rankas išbučiavo, kai 
jis sutiko leisti vaiką į gim
naziją. Kiek motina kąsnių 
nuo burnos nutraukė, kad 
vaikas turėtų geresnį maisto 
trupinėlį! Kiek tėvas prišalo 
ir privargo, veždamas po 70 
kilometrų spirito varyklon 
bačkas iš kaimyninio dvaro, 
kad uždirbtų litą vaiko dra
bužiui nupirkti.

Metus kitus taip išvargus, 
vaikas pats išmoko užsidirbti 
duoną ir vertėsi pamokomis. 
Išvažiavo į Panevėžį, baigė 
ten gimnaziją ir pagaliau at
sidūrė universitete. Tenai, 
skurdžiame, mažyčiame kam
barėly gyvendamas, liko iš
tikimas savo senai mokslo 
meilei. Praėjo universitetą 
visais penketukais, nors mo
kėsi ir drauge tarnavo. Ga
lų gale gavo diplomą ir . . . 
džiovą.

Nežiūrint to, gyvenimo no
ras jame buvo tiek didelis, 
kad visomis jėgomis kovojo 
dėl gyvenimo ir pažangos. 
Atsidūrė greit tarp vadovau
jančių asmenų. Bolševikai, 
užplūdę Lietuvą, užtiko jį 
tokį pat gerą, kuklų ir kūry
bišką jau departamento di
rektoriaus vietoje.

Užteko to, jog šis žmogus 
direktoriumi buvo, kad jis 
patektų į liaudies priešų są
rašą. Niekas net neklausė, 
koks jis direktorius buvo, 
svarbu, kad direktorius, ir 
jau — buržujus, smetoninin- 
kas, liaudies priešas.
Už grotų pamačiau draugą
Ir vieną kartą važiuoju aš 

iš Vilniaus į provinciją. Sto
ty sustabdo keleivius ir pro 
peroną pravaro su baisiau
siai stipria sargyba politi
nius kalinius. Juos toliau nuo 
žmonių susodina visus ant 
žemės nugara į publiką, ku
rios arčiau kaip 100 metrų 
sargyba net neleido prieiti 
(tokios scenos, tarp kitko, 
Vilniuje buvo galima matyti 
kasdien). Į peroną pavažiavo 
traukinys ir prie jo buvo pri-

kaip suprasti, kodėl ponia 
piktinasi. Juk jos ponia tur
tinga Vienos aristokratė, be
veik milijonierė, turi savo pi
lį, turi Vienoj 6 aukš. namus, 
turi 2 dvarus Austrijoj — 
taigi šitokia “buržuika,” kol 
pereis visą NKVD pragarą, 
tai ir po mirties anam pra
gare nieko blogesnio būti jai 
negalės! Ji, jos tarnaitė, ža
da savo poniai sudaryti pro
tekciją — per vieną minutę

visą vargą baigti, o ponia ne
patenkinta!

Kai vokietės man tą pasa
kojo, aš pripažinau, kad tar
naitė turi pagrindo, bet kad 
tai yra tiesa, jos vis dėlto ne
tikėjo, ir patikės gal tik da
bar, kai Vienoje prasidėjo ir
gi naujas “laimingas gyveni
mas . . .”

Ir kaip eilių eilės žmonių 
milijonais praeina, liaudies 
priešų vardu atžymėti, tas 
baisias moralines ir fizines 
kančias. Ir kada gi gana bus 
tų aukų?

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ MIESTAS DANIJOJE

TAUTININKAI NESUTINKA DĖTIS 
VIENINGON VEIKLON

Skaitykite Informacijos Centro 
LEIDINIUS!

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

Kaina $0.50
GHELLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL 

LITHUANIA 
by P. Klimas 
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work

Kaina $1.00
UŽSISAKYKITE:

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

Kai nuo Vardės traukinys 
ima sukti*Į vakarus, derlingi 
Danijos laukai, išpuoštos so
dybos ir žalitvorėmis aptver
ti sodai ima pamažėli nykti. 
Prieš keliautojo akis išsitie
sia skurdi lyguma, apaugusi 
mažomis, nuo vėjo pakrypu
siomis pušelėmis. Ir juo to
liau veržiasi traukinys, tuo 
nykesnės atrodo pelkėtos ly
gumos, kurias kur-ne-kur rė
žia gilūs groviai ir pro trau
kinio langą sublizga vandens 
paviršius. Sodybų vis mažė
ja. Keleiviui atrodo dabar, 
kad čia nebe toji pat Danija, 
kurią jis pratęs matyti su 
jos gražiais nameliais ir so
dais.

Vienoje iš tų nederlingų, 
nuobodžių pažiūrėti apylin
kių, kažkur prie šiaurės jū
ros, kuri amžinai nerami, au
dringa ir laukinė, yra mažas 
Nymindegabo miestelis. Patį 
Nymindegabą sudaro vos ke
letas namukų su pora krau
tuvių, išsirikiavusių palei 
platų plentą.

Vienoje jo pusėje tęsiasi 
, pušynas; į jį veda kelias, per
tvertas ilga pervaža, sulai
kančia judėjimą. Ten pat 
stovi sargybų postas, ir iš to
lo šviečia Raudonojo Kry
žiaus ženklai.

Pervažai pakilus, įeiname 
į lietuvių pabėgėlių stovyk
los zoną. Smėlėtame pušyne 
išneria vienas po kito raudo
nais stogais’mūro namai. Iš 
viso matyti net keliolika. 
Juose gyvena apie 1,700 lie
tuvių. Mes esame mažame 
lietuvių “apskrities” mieste. 
Šis “miestas” iš pažiūros ne
pasižymi nei savo triukšmu 
nei ypatingu judrumu, bet 
vis dėlto jame jaučiamas sa
votiškas gyvenimas . . .

Norėdami paįvairinti mo
notoniškas stovyklos dienas, 
žmonės ieško įvairių pramo
gų, o ir pats kasdieninis gy
venimas neleidžia sėdėti su
dėjus rankas. Prieš pietus 
tvarkomasi .kambariuose ir 
rajone, po pietų jaunimas ei
na j choro ir tautinių šokių 
repeticijas, kad šeštadienį ar 
sekmadienį šį tą galėtų paro
dyti stovyklos “visuomenei,” 
o dažnai ir danams svečiams. 
Sulaukus šventadienio vaka
ro, į stovyklą suplaukia dau
gybė svečių (kartais ir 
iš artimesnių danų mieste
lių) pažiūrėti naujai paruoš
tos lietuvių programos.

Toli nuo tėvynės suskam
ba lietuviška dainelė, kuri 
savo grožiu ir paprastumu 
visus sužavi. Pasigirsta ilgi 
plojimai, o pasirodžius lietu
viškiems gražiems tauti
niams šokiams — dar dides
nės ovacijos! Taip slenka 
viena į kitą panašios dienos 
lietuvių stovykloje.

Ilgais rudens ir žiemos va
karais mėgstantieji dainą su
sirenka įvairiuose stovyklos 
blokuose ir pasigirsta lietu
viškos dainos garsai:
“Kur bėga Šešupe, kur 

Nemunas teka, 
Ten mūsų Tėvynė graži

Lietuva . . .”
Dainos aidai blaškosi po 

smėlio kopas ir slėnius ir, 
tartum nerasdami niekur 
prieglobsčio, dingsta amžinai 
neramios šiaurės jūros ban
gų ošime...

Ši vieniša apylinkė, kur 
gyvena lietuviai, yra toli nuo 
didesnių centrų: iš vienos 
pusės Šiaurės jūra, iš kitos— 
pušynai ir lygumos. Iš pla
tesnio pasaulio čia prasiver
žia labai mažai žinių, jei jau 
ir pasiekia, tai labai pavėluo
tos. Kai karas visoje Dani
joje jau pradedamas pamirš
ti, tai čia jis vis dar prisi
menamas ; šalia gyvenamų 
blokų tebėra įtvirtinti gelž
betoniniai sustiprinimai, o 
smilčių kopose matyti gerai 
tinklais maskuoti bunkeriai 
ir apkasai.

Aplinkui, užminuotuose 
laukuose, girdėti minų spro
gimai, kurios dabar valomos. 
Ši Danijos pakrantė priklau
sė prie garsiosios vokiečių 
vakarų sustiprinimo linijos, 
ir šiandien dar kai kur pa
jūrio pakrante draudžiama 
vaikščioti, nes neatsargus 
žingsnis ant pasitaikiusios 
minos gali reikšti mirtį. Pa
našių įvykių jau yra pasitai
kę .. .

Kai nuo kalno pušyne pa
žvelgi aplinkui — po kojomis 
matai stovyklos raudonuo
jančius stogus, smėlio kopas 
ir jūrą. Tamsiu metalu bliz
ga pajūrio ežerėlių paviršius 
ir, kaip akis užmato, aplin
kui tęsiasi plačios, nederlin
gos lygumos, kurios kažkur 
dingsta rūkų tolumoje.

Kažkur, iš Nymindegabo 
stovyklos pusės pasigirsta 
pilna ilgesio lietuviška dai
nelė:
“Leiskit į Tėvynę, leiskit pas 

savus, 
Ten pradžiugs krūtinė, 

atgaivins jausmus ...”
Susimąsto tuomet dauge

lis, išgirdę šios dainos žo
džius, užlūžta jų žvilgsniai 
dabarties užmarštyje, o min
tys skrenda į pavergtą tėvy
nę .. . A. V.

Lietuviai Įsitaisė 
Radijo Stotį

New Yorkas. — Dvisavai
tinis, Derverden , Vokietijo
je leidžiamas benamių lietu
vių laikraštis „Lietuvis” pra
neša, kad lietuvių benamių 
stovykla Kielyje turi įsitai
siusi savo radijofoną, per ku
rį duodama lietuviška muzi
ka, dainos, paskaitos ir šiaip 
programa.

Stovykloje gyvena 340 lie
tuvių. Daugiau lietuvių gyve
na privačiai, pas apylinkės 
gyventojus.

Veikia pradžios mokykla, 
ruošiamasi steigti progimna
ziją. Lietuvių komitetas lei
džia savaitinį laikraštį „Lie
tuvos Jūra.” Taip pat yra su
siorganizavęs ir choras.

Rašytoja Vakarai 
Vilniuje

Kadangi mūsų spaudoje ir 
visuomenėje seniai buvo 
svarstomas vieningumo rei
kalas veikime dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir kadangi šituo 
klausimu Amerikos Lietuvių 
Kongresas priėmė tam tikrą 
rezoliuciją, tai Amerikos Lie
tuvių Taryba šiuo praneša 
visuomenei:

1. Visos Amerikos lietuvių 
srovės, kurios stoja už Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą, ir mūsų didžiosios ne
partinės organizacijos per 
visą karo laiką dirbo sutarti
nai, susivienijusios Ameri
kos Lietuvių Taryboje. Vie
na tiktai, atsimetusi nuo A. 
L. Tarybos grupė, t.y., tauti
ninkai, su kai kuriais pavie^ 
niais asmenimis, veikė atski
rai. Bet šitos grupės nariai 
nuolatos kaltino Amerikos 
Lietuvių Tarybą, ir ypatin
gai josios Vykdomąjį Komi
tetą, dėl mūsų visuomenės 
jėgų susiskaldymo.

2. Amerikos Lietuvių Ta
ryba kelis kartus stengėsi iš
aiškinti, kodėl aukščiau pa
minėtoji grupė nesideda prie 
mūsų bendro darbo, kvietė 
atstovus pasisakyti, ar jie 
nori veikti Taryboje, ir, jei
gu taip, tai kokiomis sąlygo
mis. Bet iš jų pusės niekuo
met nebuvo gauta aiškaus 
žodžio. Į mūsų konkrečius 
paklausimus, žodžiu ir raštu, 
jie neduodavo atsakymo.

3. Pagaliau, tas vieningos 
veiklos klausimas iškilo A- 
merikos Lietuvių Kongrese, 
Chicago j e. Čia pats Kongre
sas ėmėsi iniciatyvos, nutar
damas kviesti tautininkų 
grupę stoti į Amerikos Lie
tuvių Tarybą tokiomis pat 
teisėmis, kokias joje turi ki
tos srovės. Tačiau ir šitas or
ganizuotos visuomenės at
stovų žingsnis nedavė pasė
kų, kaip tatai parodo žemiau 
dedamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos nutarimas.

Reikia tiktai pridurti, kad 
ta grupė, vartodama savo 
paprastą strategiją, ir šį 
kartą neatsako tiesiai į pa- 
siųįymą, o bando sukelti gin
čą dėl tam tikrų J.A.V. Kon
gresui įteiktų rezoliucijų. Tai 
yra visai kitas klausimas, 
kuris su vieningos veiklos 
problema neturi jokio esmi
nio ryšio. Pirma juk turi bū
ti susitarta veikti išvien, o 
jau tada būtų galima svars
tyti konkrečius sumanymus. 
Nuo tokio vieningo darbo 
tautininkai atsisako.

4. Nutarimas, priimtas šių 
metų sausio 16 d., ir dabar 
skelbiamas gerbiamos visuo
menės žiniai, yra toks:

“Amerikos Lietuvių Kon
gresas, įvykęs Chicagoje per
eitų metų lapkričio 29-30 dd., 
ir gruodžio 1 d., nutarė para
ginti tautininkų grupę, kuri 
veikia atskirai nuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos, stoti į Ta
rybą lygiomis teisėmis su ki
tomis mūsų srovėmis, kad 
darbas nepriklausomos Lie
tuvos atstatymui būtų sėk
mingesnis. Amerikos Lietu
vių Tarybai Kongresas pave
dė šitą nutarimą įgyvendinti.

“A.L.T. Vykdomasis Ko
mitetas pasiuntė kopijas 
Kongreso rezoliucijos, kurios 
tekstas kiekvienam jūsų yra 
žinomas, su atitinkamu laiš
ku, tautininkų Lietuvai Va
duoti Sąjungai, Clevelande, 
ir vadinamos Amerikos Lie
tuvių Misijos pirmininkui, 
Chicagoje. Už kiek laiko 
laikraščiuose pasirodė ilgo
kas pareiškimas, kuris lyg ir 
atsako į Amerikos Lietuvių 
Kongreso pasiūlymą. Paskui 
to pareiškimo nuorašai, su 
L.V.S. pirmininko ir sekre
toriaus parašais, be kokio 
nors priedo arba paaiškini
mo, atėjo į Amerikos Lietu
vių Tarybos centrą.

New Yorkas. — Siekdami 
Lietuvos rašytojus įkinkyti į 
savo propagandinį aparatą 
bolševikai įsteigė net rašyto
jų klubą. Kas savaitę ten lai
komi literatūriniai vakarai. 
Kaip ir reikėjo laukti, vie
nas iš pirmųjų jų vakarų bu
vo skirtas vertimams į rusų 
kalbą aptarti... | “Nesulaukdami jokio kito

Vilniuje pradėsiąs eiti sa- žingsnio iš tautininkų pusės, 
vaitinis laikraštis „Literatu- mes sprendžiame, kad tas jų 
ra ir menas”. | raštas tai paskutinis jų žodis

kalbamuoju vieningos veik
los klausimu.

“Iš pareiškimo matome, 
kad asmens, pasivadinusieji 
L.V.S., A.L. Misijos, Tauti
ninkų ir American Friends 
of Lithuania vardais, visai 
negalvoja apie stojimą į A- 
merikos Lietuvių Tarybą ir 
nebando nė svarstyti Kon
greso pasiūlymo, kad tauti
ninkų srovė įeitų į Tarybą 
“ketvirtadalio atstovų san
tykiu.“

“Vietoje to jie kalba apie 
sudarymą kažkokio ‘Aukš
čiausio Amerikos Lietuvių 
Komiteto’ iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir ALM-LVS 
atstovų. Šis jų sumanymas, 
aišku, neturi nieko bendro su 
'Amerikos Lietuvių Kongreso 
pasiūlymu.

“Kongresas nemanė, kad 
turi būti įsteigtas ‘aukštes
nis’ už jo išrinktą Amerikos 
Lietuvių Tarybą komitetas 
arba kad viena už jos ribų 
esanti srovė turėtų naudotis 
privilegijomis, kurių sau ne
reikalauja nė viena kita mū
sų visuomenės grupė.

“Iš jų pareiškimo galima 
numanyti, kad jie yra nusi
statę ir toliau daryti savo 
‘žygius’ atskirai nuo organi
zuotos Amerikos Lietuvių 
Taryboje visuomenės; kalbė
ti visų lietuvių vardu, kaip 
kad jie darydavo iki šiol, ir 
rinkti iš publikos aukas į sa
vo atskirą, visuomenės ne
kontroliuojamą iždą. Vienin
go veikimo idėją ta prasme, 
kaip ją supranta Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kaip ji 
buvo išreikšta Kongreso re
zoliucijoje, jie atmeta.

“Apgailestaudami, kad ši
tas tautininkų nusistatymas 
neleidžia išsipildyti pareikš
tam Kongrese mūsų visuo
menės norui, mes betgi turi
me viltį, jogei tai nesutruk
dys mūsų pastangų dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.”

Am. Lietuvių Taryba,

Ruošia Vilniaus

New Yorkas. — Lietuvoje 
esą ruošiama spaudai Vil
niaus miesto istorija, kurios 
surašymui panaudojami Vil
niaus archyvai, kuriuose, 
kaip rašo “Izvestija“ Nr. 239, 
esą apie trys milijonai bylų, 
Būsią atspausdinti dokumen
tai iš XV ir XVI šimtmečio. 
Esą, numatoma išleisti kele
tą tokių dokumentų rinkinių.

Lietuvos istorikai kelia 
rimtų abejojimų dėl projek
tuojamos istorijos bešališku
mo, ypatingai pradedant XV 
šimtmečio pabaiga, kai Mas- 
kolijos agresija aiškiai pasi
suko Lietuvos linkui.

Ne paslaptis, kad dabarti
nė Rusija, nors ir skelbianti 
save socialistine, j padanges * 
kelia viską, kas yra surišta 
su absoliutizmu, ekspansija, 
militarizmu.

Galime būti tikri, kad ir 
žadėtoje istorijoje Maskoli- 
jos vaidmuo bus prilygintas 
lietuvio tikro draugo ir ge
raširdžio protektoriaus vaid
meniui.

KYBARTŲ GIMNAZIJOS 
BIBLIOTEKA WUERZBUR- 

GE

New Yorkas. — Lietuvių 
spauda Europoje praneša, 
kad Alg. Januškevičiaus dė
ka Kybartų gimnazijos bib
lioteka buvo išsaugota nuo 
sunaikinimo karo metu ir 
šiuo metu yra globoje Wuerz- 
burg-Zellio lietuvių gimnazi
jos. Knygos surašomos į ka
talogus ir klasifikuojamos. 
Kai kurių knygų yra po ke
lias. Jas numatyta pavesti 
kitoms benamių lietuvių gim
nazijoms.

Dalį knygų Inorima skirti 
į kilnojamas bibliotekėles.

LAIC.
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Philadelphi jos Žinios I METINE METINE

LIETUVOS VYČIAI VEIKIA
- Lietuvos Vyčių 3-ioji kuo

pa, vienintele Philadelphijoj, 
sausio 24 dieną turėjo savo 
svarbų susirinkimą, kuriame 
priimta praeitų metų apy
skaita ir padaryti planai 
1946 metams.

Kuopos pirmininkė Elena 
Jankauskaitė padarė prane
šimą, iš kurio buvo galima 
matyti, kad vyčiai gražiai 
veikė kultūrinėj ir visuome
ninėj dirvoj. Nepamiršdami 
dvasinių uždavinių, vyčiai 
turėjo šv. Kazimiero iškil
mingą šventę, šventąją va
landą, rekolekcijas.

Kultūros lauke rengė vai
dinimus, pasilinksminimus, 
tautiškus šokius ir kitas pra
mogas. Visi dalyvavo ir gel
bėjo parapijos veikloj. Iš su
rengto vaidinimo gautą pel
ną 450 dolerių paskyrė pa
rapijos reikalams.

Vyčiai stengėsi artimai pa
laikyti ryšius su vyčiais ka
riais.

Veikimo apyskaita priim
ta su pagyrimu. Tik visi ap
gailėjo, kad praeitų metų 
sekretorė neištvėrė lig galo, 
nesudarė apyskaitos ir iš
stojo iš vyčių veiklos kaip 
tik tuomet, kada vyčiai tu
rėtų būti veikliausi, kaip vy-

WTEL
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DZIKAS
3619 East Thompson Street

Philadelphia. Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

tis Jurgis Mažeika gražiai 
parašė “Amerikoje.”

Į naujus veiklos metus vy
čiai turėjo eiti, išrinkdami 
naują valdybą, kuri šiemet 
yra tokia. Pirmininku iš
rinktas pasižymėjęs jaunimo 
prietelius ir gabus veikėjas 
Juozas Burokas. Jis jau tuoj 
po išrinkimo parodė, kad jo 
vadovaujama kuopa sustip
rės, išaugs ir daug nuveiks. 
Jo energija ir pasišventimas 
jaunimui suteiks visiems 
daugiau vilčių ir pasitikėji
mo, kad mūsų jaunimas gali 
ir turi atrasti sau veikimo 
katalikiškose, lietuviško po
būdžio draugijose. Juozas tai 
suprato po trumpo pasiaiš
kinimo ir ėmėsi darbo.

Jį tenka tikrai nuoširdžiai 
sveikinti ir linkėti ištver
mės mūsų jaunimo veikloje. 
Juk daug mūsų jaunimo ne
supranta, kad jie gali ir turi 
per savo organizacijas siek
ti geresnio rytojaus. Naujas 
vyčių pirmininkas kaip tik ir 
galės būti tos naujos dvasios 
įkvėpėjas.

Vicepirmininke išrinkta 
kolegijos studentė Irena Ka
valiauskaitė, kuri supranta 
visuomeninio veikimo reika
lą ir nebėga nuo lietuviško 
veikimo, bet prisideda prie 
choro, vyčių,, sodalių ir taip 
gelbsti lietuviams veikti.

Sekretore išrinkta jauna, 
darbšti lietuvaitė Elena Šau
lytė. Ji mėgsta lietuvių kal
bą, moka parašyti, tai galės 
gražiai tvarkyti vyčių veiki
mo aprašymą.

Finansų sekretoriumi iš
rinktas biznierius Edvardas 
Balčaitis.* Jis sugebės kuopos 
iždą išauginti. Vyčių kuopa 
metus pabaigė su pelnu. Tik 
gaila, kad nepasisekė ligšio
linei finansų sekretorei iš
rinkti nario mokesčio už 
1945, ir dėl to kuopa turėjo 
nemaža sunkumų. į

1946 metų vyčių veikla nu
matyta labai naši. Pamatysi
me. K. Stan. R.

mininkė Eleonora Jablons- 
kaitė su savo visa valdyba 
bandys naujus veikimo bū
dus surasti ir daugiau soda
lių gauti.

Prie sodaliečių gali pri
klausyti jaunos, kaip ir vy
resnio amžiaus. Bet kožkodėl 
kai tik sodalietės išteka?- tai 
jau ir užmiršta sodaliečių 
veikimą, nors jos ir tuomet 
galėtų pasilikti veikliomis, 
narėmis. Sodalietė.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES ŠVENTE

Ši šventė buvo paskelbta 
minėti vasario 17 dieną, bet 
dabar nukelta į vasario 24 
dieną, lietuvių muzikalinėj 
salėj, Allegheny Ave. Pasi
rengimas šventei ir visa pro
grama buvo svarstoma sau
sio 31 dieną. Jau pakviesti 
kalbėtojai.

SIŲS DRABUŽIUS

Jau rengiami Šalpos Fon
dui _ surinkti drabužiai tuoj 
išsiųsti į New Yorką.

Jei kas dar turite, tai pra
šomi tuoj suvežti į šv. Jur
gio parapijos kleboniją, ar 
paskambinti lietuvių veiki
mo pirmininkui Mykolui Bi- 
geniui, 311 Wharton Street, 
H0w. 1070. Jis sutvarkys 
viską.

Drabužiai turi būti suvež
ti nevėliau, kaip vasario 15 
d.

PAVAIŠINTI CHORISTAI

IŠ SODALIEČIŲ 
VEIKLOS

Šv. Kazimiero parapijos 
choristai pasiaukoja, giedo
dami bažnyčioj visomis pro
gomis. Užtat parapijos kle
bonas kun. Ign. Valančiūnas 
visus choristus gerai pavai
šino sausio 27 dieną.

Choristai labai patenkinti 
savo vaišėmis ir giliai dėkin
gi savo mielam klebonui už 
jo nuoširdumą.

Padidėjęs choras turi di
delių planų ateities muzikos 
ir meno veiklai varyti. Ne
trukus gal pavyks sužinoti 
jų planus.

ILGAI SERGA

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vemon St, 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir nakti

Šv. Kazimiero parapijos 
sodalietės savo metiniame 
susirinkime svarstė, kaip pa
didinti savo veiklą ir gauti 
daugiau naujų narių.

Per paskutinius kelerius 
metus labai mažas sodaliečių 
skaičius lankė savo susirin
kimus ir pamaldas bažnyčio
je. Per dvejus metus neturė
jo sodaliečių konferencijos. 
Bet šiemet jau pasiryžusios 
sujusti ir visomis jėgomis 
tikrai smarkiai veikti.

1946 metams išrinkta pir-

Marijona Valaitienė, 1624 
S. 2nd St., prieš pat Kalėdas 
parvirto gatvėj ir susižeidė 
koją. Dabar ji jau 5 savaitės 
kaip gydosi Mt. Sinai ligoni
nėj.

Dar nežinia, kada pa
sveiks. Ji ką tik sulaukė sa
vo sūnaus kario, o dabar lau
kia ir antro sūnaus sugrįž
tant iš Pacifiko vandenyno. 
Ji norėtų pasveikti ir susi
tikti su savo sūnumi. Ją lan
ko kaimynės ir draugės.

• A. Vaičiulaitis

Prelato Vynas
(Pabaiga)

Toliau paupys su žilvičiais, štai jau kūgis. Po kiemą 
kažkas vaikščioja, varsto duris. Tai niekis, nuo ten ne
pastebės. O kas čia? Gale sodo nusikosti žmogus. Taip, 
tikrai. Jis į čia artėja. Gal sargas . . . Kazimierai, slėp- 
kis! Pulk į šieną, apsikask!

Trumplis nusirita prie kūgio, randa vaikų išraustą 
olą, įlenda, angą užtaršo šienu ir atsidūsta. Garbė Die
vui! Jis sėdi ten, kaip užpjudytas lapinas urve, ranko
ve šlustosi prakaitą. Apčiupinėja daiktus. Viskas yra. 
Auksinis laikrodėlis kišenių j, žvakidės ir sparnuota 
merga krepšy, pinigai už ančio. Jis tupi ir klausosi. 
Kieme nusižvengė arkliai. Girdo ... O tas žmogus iš 
sodo — kad jų kur žemė prarytų! Tas šuns snukis vis 
ten krenkščia.

. Kazys angoje pasidaro skylę. Jau švinta. Senis tarp 
medžių goglinėja. Rankoj laiko kastuvą, kuriuo vienur 
bakstelia, kitur bakstelia. Kad jį perkūnas trenktų! 
Bet dangaus galybės šiandie nerūsčios, jos nežaibuoja, 
nesiunčia griaustinio. O Trumplis sėdi ir sėdi. Jam nu- 

> bodo, nors jis turi asilo kantrybę. Viduriai nerimsta.
Būtų gerai kokį kąsnį nuryti. Lauke aušta diena. Ne-

A. A. JULIŲ MAŽEIKĄ 
PRISIMINUS

Šiomis dienomis P. Mažei
kų šeimyna gavo iš valdžios 
pranešimą, kad jų sūnus Ju
lius laikomas žuvusiu.

Ligšiol jis buvo laikomas 
tik dingusiu be žinios.

Jaunuolis stojo Amerikos 
laivyno tarnybon savanoriu. 
Jis, vos tik 18 metų, metęs 
darbą, ėjo tarnauti, kad kiti 
laimingiau gyventų.

Po kelių mėnesių mokslo, 
buvo paskirtas tarnauti po
vandeniniame laive. Jų laivui 
buvo skirta vykti Kinijos 
vandenynuosna. Jie ten ir iš
plaukė. Bet su tuo ir pasibai
gė. Niekas daugiau apie jų 
laivą nieko jau nebegir
dėjo ir nebežinojo. Matyti, 
pražuvo nuo priešo vandenų 
gilumoj. Tai įvyko 1943 m.

Jaunuolis buvo baigęs šv. 
Kazimiero pradžios mokyk
lą, su atsižymėjimu baigė 
aukštesnę mokyklą.

Jis priklausė vyčių kuopai, 
mėgo sportą ir buvo tikrai 
gabus jaunuolis.

Sausio 26 dieną visa šeima 
ir pažįstamieji bei jo drau
gai meldėsi už a. a. sielą. 
Kun. Saliamonas Mažeika 
aukojo mišias ir pasakė jaut
rų pamokslą.

Jei jau negalį belaukti su
grįžtant, tai tJetit už jo sielą 
reikia melstis — guodžiasi 
jo tėveliai, sesutės ir broliu
kas. Ir atsimena jį visi taip 
gyvai.

Todėl visos sesutės—Pran
ciška, Adelė, Agnes ir Rita— 
ir brolis Jurgis, visi karštai 
meldžiasi už savo mielą bro
liuką Julių. Juk jie aiškiai 
žino, kiek daug jis dėl viso 
krašto padarė, kad net savo 
gyvybę paaukojo.

Lietuvos vyčiai, trečioji 
kuopa, nepamiršo savo na
rio. Jie šv. mišių auka ir sa
vo maldomis atsimena savo 
draugą narį.

Teilsisi ramybėj jo siela 
amžinai.

SUSITUOKĖ

Jonas T. Mickūnas susi
tuokė su Želia Rayniak. Jau
nasis buvo gimęs Philadel
phijoj, bet dabar gyvenąs 
Salem, Ohio, kur ir susituo
kė sausio 19 dieną katalikų 
bažnyčioj.

toliese gaidys laido gerklę, žąsys girksi. Gatve nubil
da vienas vežimas, paskui antras, trečias . . .

— Na, jei kitaip nebus, čia pramigsiu. Galiu ir nak
ties palaukti — nenumirsiu. O kad dailesni sapnai bū
tų, paragausiu praloto vyno.

Taip pasiguodęs Kazys nusuko buteliui kaklą, traukė 
vieną gurkšnį, antrą.

— O tu ragana, koks gardumas! Glostyte glosto. Dar 
sriūbtelk, broleli!

Brolelis dar sriūbtelia, ir dar . . . Galvoj saulėta. So
de negirdėti senio su kastuvu. Svirtis jau negirgžda, 
vežimai bebilda, žąsys negirksi. O linksma! Taip links- - 
ma, nors pasiusk!

3.
Jaunasis vikaras atsikėlė su tekančia saule. Jis turė

jo muzikalią sielą su daugybe stygų ir norėjo pasiklau
syti rytmetinių ūžesių. Jis išėjo į darželį. Lakštingala 
suokė paupy. Medžiai ramiai lingavo ir ošė. Gėlės kve
pėjo, ir po jas dūzgė spiečiai bičių. Dievo vyras žiūrė
jo, džiaugėsi, kaip medaus rinkikė prilekia prie balza
mino žiedo, įlenda į jį visa, kaip į kokį krepšelį. Pasun
kėjusi šakutė linksta, rasos lašas neiššilaiko ir capte
lia žemyn.

Jaunasis vikaras vaikščiojo tarp rožių ir akacijų. Jo 
dvasia gaudė garsus, šlamesius ir pati ėmė niūniuoti. 
Debesyse jis lekiojo, kaip staiga sode išgirdo balsą, ku
ris į jo melodijas atsakinėjo. Ne šventus daiktus minė
jo tas kriokiantis dainininkas, tik mergeles ir bernelius.

Šv. Kazimiero Parapijos

VAKARIENĖ
Sekmadienį, Vasario-Feb. 10 d., 1946 

PARAPIJOS SALĖJE 
331 Earp Street, Philadelphia, Pa.

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE
Bus Skanūs Valgiai ir Įdomi Programa 

VAKARIENĖS PROGA BUS PAGERBTAS

Kun. Kleb. Ignacas Valančiūnas
Jo Varduvių Proga

Vakarienės bilietus jau galima gauti pas platintojus ir 
klebonijoje.

BILIETO KAINA TIK $2.00

JAUNO KARIO PERGYVENIMAI
Taikos valandos. — Pas 

popiežių.
Juozas Rimgaila sulaukė 

taikos karo fronte. Kelis sy
kius kariai jau buvo girdėję, 
kad taika ateina, bet vis ne
tikėjo, kol viešai ir visiems 
buvo pranešta, kad jau tik
rai daugiau nereikės muštis, 
kad priešas nugalėtas ar pa
siduoda, kad taika sugrįžta.

Jei visi džiaugėsi taikos 
pasirodymu, tai fronto ka
riai nežinojo ką daryti iš 
džiaugsmo. Jų akyse ir šir
dyse tikrai viešpatavo neap
sakomas ir neaprašomas 
džiaugsmas ir džiugesys. Jie 
viską pamiršo, kaip maži 
vaikučiai vienas kitą apka
binę bučiavo, šūkavo, į orą 
šaudė, nebijojo, kad jie gali 
būti nušauti.

Jiems taika buvo didžiau
sia laimės valanda. Kaip jie 
tai pergyveno ir kaip džiau
gėsi, vien apie tai reikėtų la
bai daug prirašyti.

Kai karas pasibaigė, tai ir 
fronto kariai pirmieji pama
tė, kaip gera t taikoj gyventi.

Tuoj jų būriai buvo lei
džiami daugiau pasivažinėti 
po kraštą, daugiau laisvo 
laiko ir daugiau laimės turė
jo.

Juozas Rimgaila, išlaisvi
nus Romą, turėjo didelę lai
mę, nes galėjo Romon nu
vykti. Jei jau kas nuvyko į 
Romą, tai negalėjo iškęsti 
nematęs Romos didžiulės šv. 
Petro ir Povilo bazilikos, o 
nevienas stengėsi ir patį po
piežių pamatyti.

Juozui pasisekė. Jis pate
ko į šv. Petro ir Povilo bazi
liką kaip tik tuo metu, kada 
popiežius priėmė sąjunginin
kų karius.

O kaip didinga ir ilgai at
mintina valanda! Po iškil
mių, tarp įvairių tautų karių 
lėtai ir didingai žygiavo bal
tas, šventai nusiteikęs Kata
likų Bažnyčios galva, popie
žius Pijus XII. Jis peržvelgė 
kiekvieną karį, ištiesė savo 
laiminančią ranką. Jis visus 
palaimino.

Ir čia aprašomas karys tu
rėjo tos laimės, kad jis galė
jo pats pasveikinti popie
žių, pabučiuoti jo žvejo žie
dą. O kaip malonu ir šventa 
atrodė, kai šalia kario buvo 
beginklis, bet kilnus ir didin
gas vadas, Kristaus įpėdinis, 
visų apleistų ir nuskriaustų 
viltis.

Katalikai su giliu tikėjimu 
ir meile žvelgė į jo malonų 
veidą, klausėsi jo paguo
džiančių žodžių. Nekatalikai 
ir jie su nusistebėjimu ir pa
garba lenkė savo galvą vie
ninteliam pasaulio Teisybės 
ir didžios dangiškos Meilės 
atstovui. Jie visi matė, kad 
popiežius visus atjaučia, vi
sus lygiai myli, visiems gero 
nori.

Jis valandų valandas ėjo po 
didžiulę baziliką, kad tik 
daugiau karių galėtų pa
sveikinti, palaiminti, paguos
ti. Jis neatrodė, kad būtų pa
vargęs, kad jis kuomet nu
stotų rūpintis savo vaike
liais.

Ilgai karių akys sekė tą 
Romos ramųjį vadovą, kuris 
be ginklų ir kariuomenės 
tiek daug širdžių valdo ir 
tiek daug prisirišimo ir mei
lės iš žmonių susilaukia. Tik 
pasakyk popiežiaus vardą, 
jau visi nusilenkia, išreiškia 
savo pagarbą. Malonu tai at
siminti.

Kun. St. Raila.

IŠAUKŠTINTAS VYČIŲ 
PIRMININKAS

Juozas Burokas, 319 Sears 
St., ką tik gavo iš savo darb
davio, QM pulkininko, pa
aukštinimo pripažinimą už 
išradimą, kaip geriau ir nau
ju metodu dirbti jo paves
tame darbe, išsiuntinėjant 
karo reikmenis.

Jis dabar paskirtas moky
ti to naujo būdo darbe visus 
kitus darbininkus.

Garbė lietuvių jaunuoliui 
už tokį pasižymėjimą.

PASVEIKO

Lietuvių Radijo vedėjas 
Antanas Dzikas, 3619 E. 
Thompson St., kurs gydėsi 
ligoninėj, neseniai išėjo iš li
goninės ir dabar stiprėja na
muose.

Visi radijo klausytojai ir 
jo draugai karštai užjautė jį 
ligoninėj, siuntė sveikinimus, 
lankė ir guodė, laukdami 

[greit sugrįžtant prie radijo.
Dabar linki tikros sveika

tos.

MIRĖ
Sausio 22 d. mirė Adomas 

Jurgelis, 59 metų amžiaus.
Palaidotas sausio 26 d. šv. 

Juozapo kapinėse po pamal
dų šv. Jono bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

Teisybė kelia tautą, nuo
dėmės gi daro tautas nelai
mingas. Saliamonas.

VISŲ LIETUVIŲ MYLIMAS 
ir

SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS 
MISIJONIERIUS

Kun. Jonas Bružikas
Įdomiai rašo iš 

TREMITNYSTĖS
Jo jaudinantieji laiškai yra 

spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite užsisakyti 
„ŽVAIGŽDĘ” 
Kaina $1.00 metams 

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

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. Philadelphia, Pa. ™
$

**£
Jis traukė apie margą lydekėlę ir devynias kulkas, ku
rios pro šalį lėkė, o dešimtoji vikarą iš padangių nu
mušė į žemę. Dabar jis dirstelėjo į kleboniją, pamatė 
išpiautą tinklą prelato lange ir pasikėlęs sutaną puolė į 
kambarį prie telefono.

Greit keli policininkai buvo klebonijoj. Jie su visais 
gudriais metodais atidarė duris, pastatė sargybą ir pri
tykino prie prelato miegamojo. Jau iš tolo buvo girdė
ti, kaip ten knarkia, ir įėję rado miegantį vyruką, su 
pilnu buteliu vyno tarp kojų ir tuščiu vidury aslos. 
Spintelė atplėšta, viskas sujaukta, užuolaida suplėšy
ta ir supurvinta. v

— Kelk, — truktelėjo už apikaklės Albiną tasai, ku
riam ant pečių švietė viena žvaigždutė.

—Stase, nesikibink, — suniurnėjo miegalius.
Bet ta Stasė velnioniška merga, ji taip jam demšte- 

lėjo į pašonę, kad jis bematant atsimerkė. Atsimerkė 
vyras ir išsižiojo. Kas čia pasidarė: jis sėdi minkštam 
raudonam krėsle, iš šalių jį tąso du policininkai. Pro 
duris kyšo moteriškos galvos ir pasipiktinusios kužda
si. Asloje raičiojasi butelis. A, žinau ...

Jis atsistojo — kojos dabar buvo klusnios — ir tarė:
— Tai ir vėl. . .
Tuo tarpu sode suskardeno dainininkas, kuris valan

dėlę buvo tylėjęs. Policininkai rado olą kūgy ir ištrau
kė kaip šernas pasišiaušusį Trumplį. Jis buvo raudo
nas, šienuotas, truputį dar strapinėjo ir šūkavo, kol su
syk tapo toks blaivus, kad...

— Sakiau, mes dar pasimatysim, — prašneko jis į 
policininkus. — Tokia Dievo valia . . . Leiskit man 
skrybėlę susiieškoti — oloj liko.

Jis įlindo į šieną, ten užtruko kiek ilgiau negu pri
derėjo, ir vėl pasirodėm Ant jo galvos švietė povo 
plunksna. Jis tarė:

—Einam.
— Spėsim, — atsiliepė policininkas. — Įdomu, ar šil

tai miegojai . . .
— Na — a! — beviltiškai mostelėjo Kazys.
Jis buvo apsisvarstęs: “Gal tas pašaras išstovės, kol 

mane paleis; gal vaikai negrįš į olą. Tada mano krep
šys ... O dabar tie raudoni šėtonai viską apuostė, ra
do sidabrines žvakides ir laikrodį su plasnojančia mer
ga!”

Iš klebonijos išvedė Albiną, ir netrukus abu draugai 
žengė viduriu gatvės. Trumplis ėjo galvą iškėlęs, lyg 
generolas į mūšį. Jo sėbras buvo visai sparnus nuleidęs.

— Nenusimink, Albinėli . . .
— Nušašęs parše!
— Na, nesikeik ir neliūdėk. Duosim prezidentui pra

šymą ir gausim amnestiją. Ana, Strylių Rapolas ne to
kius valdžios turtus suėdė, o dabar tik švilpauja lais
vas . . .

—Verčiau tu palik savo apikaklę policininko sau
joj ir dink jam iš panosės.

Geras buvo tai patarimas, bet Kazys jo nenugirdo.

P
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Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks sekmadienį,, va
sario 17 d., šv. Juozapo mokyk
los auditorijoje, 7 vai. vakare.

Kalbės miesto majoras John 
S. Monagan, Marianapolio Kole
gijos profesorius kun. J. Dam
brauskas, A. L. Tarybos centro 
valdybos narė Alena Devenie- 
nė ir adv. F. J. Bagočius.

Į rengimo komisiją įeina: gar
bės pirm. kun. J. Valantiejus, 
adv. C. V. Balanda, J. Bernotas, 
A. Devenienė, šerifas Al. Fran
cis, P. Jokubauskas, J. Kairys, 
Tomas Matas, A. Orantas, J. 
Trečiokas, adv. F. D. Zailskas, 
M. Zailskienė ir komp. A. J. 
Alęksis.

Muzikalią dalį išpildys šv. Juo
zapo parapijos choras, vadovau
jant komp. A. J. Aleksiui. Po 
programos gros šaunus orkes
tras ir bus šokiai.

Brangūs lietuviai ir lietuvai
tės! Šiuo nuoširdžiai kviečiame 
į šį Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą gausiai atsilankyti, 
kalbėtojų pasiklausyti, Lietuvos 
laisvės bei lietuvių tremtinių 
reikalu atitinkamų rezoliucijų 
priimti ir savųjų tarpe linksmai 
sekmadienio laiką praleisti.

Šį minėjimą rengia Waterbu- 
rio Lietuvių Taryba.

Koresp.

žinutės
Lietuvių bažnyčios didysis al

torius buvo gražiai atnaujintas 
ir jis puošia visą bažnyčią.

Patersono lietuviai gausiai 
dalyvavo J. Stuko radijo kon
certe, Newarke. Dar ir dabar 
jie kalba apie koncerto įspū
džius.

Bieliūnai, gyvenantys 61 Gra
ham Ave., Patersone, gavo at
sišaukimą iš belaisvio giminai
čio iš Belgijos.

Misiūnai taip pat gavo atsi
šaukimus nuo dviejų savo gimi
naičių, kurie yra Vokietijoje.

Patersono korespondentas ir 
jo motinėlė Stankienė gavo laiš
ką iš Lietuvos, kuris atnešė liūd
ną žinią, kad J. Jokubavičiaus 
dėdė, p. Stankienės jauniausias 
brolis, mirė Lietuvoje. Senutė 
motinėlė dar tebegyva.

Lietuvių Piliečių klubo meti
nis balius bus vasario 2 dieną 
Washington Ballroom. Įžanga 
50 centų.

Visi Patersono ir apylinkės 
lietuviai yra prašomi dalyvauti.

Pradžia 8 vai. vakare.
Kęstutis Skirgėla.

New Haven, Conn

Niekas nemyli pasiuntinio, 
atnešančio blogą žinią.

Sofoklas.
ką, nuo- 
s nelai- 
amonas. Dabartines Lenkijos 

Padėtis

ro tarnybos. Bus specialus sta
lais veteranams.

žodžiu, ši vakarienė bus nepa
prasta ir linksmiausia iš visų 
praeitų vakarienių, nes sudegin- 
sim parapijos skolų sąrašą ir 
pasidžiaugsim mūsų kariais, lai
mingai grįžusiais į mūsų tarpą. 
Taipgi pagerbsim tuos, kurie iš 
mūsų parapijos žuvo kovoje.

Taigi, ar lietus lytų, ar snie
gas snigtų, tegul nesulaiko nė 
vieno nuo šios vakarienės.

Sugrįžo Kariai
Garbingai atlikę karo tarny

bą, pas savuosius sugrįžo Vladas 
Pečiulis, Jonas Šidlauskas ir 
Viktoras Mitchell.

Nuoširdžiai sveikinam šiuos 
jaunuolius, laimingai sugrįžu
sius pas savo mylimuosius ir į 
mūsų tarpą.

Moterų Sąjungos Naujų Narių 
Vajus

Katalikės moterys ir mergi
nos prašomos rašytis vieninte
lėn katalikių moterų organizaci- 
jon — Moterų Sąjungon, kurios 
naujų narių vajus šiuo tarpu ei
na. Vajaus metu nereikia mokė
ti įstojimo mokesčių, ir tokiu 
būdu yra didelis palengvinimas.

Norinčios gauti daugiau infor
macijų bei žinių apie Moterų Są
jungą tegul kreipiasi pas M. Ra
manauskienę, S. Tamulienę, O. 
Dėkas ir M. Jokubaitę. M.

Bridgeport, Conn.

Kokia New Jersey
Kelis kartus man teko pa

stebėti “Vienybėje” kores
pondencijas iš Newark, N. J., 
kur rašo apie New Jersey 
Lietuvių Tarybą. Vėliausiu 
laiku tai buvo "Vienybės”

lietuviškos parapijos klebonu 
lietuvis kunigas paskiriamas ne- 
Amerikos sostinėje ir daigi pa
rapijoj, taip pagarsėjusioj pirm
taku kun. J. K. Cartwright, ku
rio veikla plačiai žinoma už vys
kupijos ribų.

Grįžusioms Vašingtonan ka
riams, buvusiems ilgamečiams 
draugijos nariams B. Sienutui ir 
J. Vaiciekauskui suruoštos pa
gerbimo vaišės. Pastarasis yra 
kartu ir buvęs draugijos pirmi
ninkas.

Vienas artimiausių draugijos 
uždavinių yra ruošimasis tradi
ciniam Lietuvos Neprikalusomy- 
bės minėjimui Vasario 16 d. pro
ga. Dienotvarkėje taip pat yra 
drabužių Lietuvos pabėgėliams 
vajus.

Draugijos reikalais naujiems 
nariams patartina kreiptis arba 
į kun. J. Giedrą, arba į draugijos 
pirmininkę O. Gavelytę.
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(Pradžia 2 pusi.) 
vėse, kirpyklose ir kavinėse 
visur iškabinėtos greta vie
na kitos sovietų ir čekoslova- 
kų vėliavėlės ir Benešo bei 
Stalino portretai ..."

Šių dienų Lenkija turi 
daug uždavinių: atstatyti su
griautus miestus, • pramonę, 
susisiekimą, sunaikintus til
tus, pakelti ūkio našumą, 
stiprintis jūroje ir vakarų že
mėse, atgaivinti ir ugdyti 
kultūrinį gyvenimą, suma
žinti gyventojų skurdą ir tt..

Visam tam reikia žmonių, 
lėšų ir užtikrinti šiokį tokį 
pastovumą — išeiti iš laiki
numo ženklo. Bet tuo tarpu 
tokio kelio nėra, nes visi gy
vena tik šia diena ir laukia, 
kada juos apleis “išvaduoto
jai,” kada jie patys bus kraš
to šeimininkais, kada baigsis 
“balaganas.”
1945 m. lapkričio mėn.

Metinė Parapijos Apyskaita
Sausio 20 d. per sumą mūsų 

klebonas kun. Edvardas Gradec- 
kas išdavė metinę apyskaitą iš 
parapijos pajamų ir išmokėjimų.

Bendrų pajamų buvo $23,- 
817.91. Skolos atmokėta $7,000. 
Reserve Fonde liko $3,000.00 
Balansas banke $1,749.31.

Iš apyskaitos pasirodo, kad 
mūsų parapijiečiai yra dosnūs 
savo parapijos reikalams. Klebo
nas rūpestingai dirba, kad tik 
pagerinus mūsų/parapiją ir jos 
skolas atmokėjus. Jau šiais me
tais mūsų klebonas gali pasi
džiaugti sėkmingais savo dar
buotės vaisiais, nes parapijos 
skola yra atmokėta.

Parapijiečiai gali pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti savo dosnumu, 
kad savo aukomis atmokėjo pa
rapijos skolas ir jau turi savo 
išmokėtą bažnytėlę.

Klebonas nuoširdžiai padėko
jo visiems parapijiečiams, kurie 
prisidėjo prie praeitų metų ben
drų pajamų sumos.

Parapijos Vakarienė
Vasario 3 d. šv. Kazimiero pa

rapija ruošia vakarienę visiems 
savo parapijiečiams ir rėmėjams 
skolos atmokėjimo ir mortgi- 
čiaus sudeginimo proga.

Pasižadėjo dalyvauti mūsų 
miesto majoras William C. Ce- 
lentano. Pakviesti dalyvauti vi
si klebonai, kurie mūsų parapi
joj yra buvę, ir visa eilė dvasiš
kių ir žymių svečių. Klebonas į 
vakarienę kviečia visus karo ve
teranus, kurie yra sugrįžę iš ka-

Mirė
Praeitą savaitę buvo palaido

ti du asmenys ir abu giminai
čiai, mirę viena diena. Tai Mar
celė Žaladonienė ir Jonas Juške
vičius.

Abu buvo pirmieji iš tų para
pijos steigėjų, kurie rūpinosi pa
rapijos reikalais ir rėmimu net 
iki pat savo mirties.

Palaidoti iškilmingai su mišio- 
mis iš šv. Jurgio parapijos baž
nyčios, kur buvo daug žmonių, 
pažįstamų lietuvių ir giminių.

Žaladonienė išauklėjo gražią 
šeimyną. Tai lietuviškž šeimy
na. Kaip dukterys, taip ir sūnūs 
kalba gražiai lietuviškai ir yra 
geri parapijiečiai, kaip ir jų mo
tinėlė.

žaladonienė Bridgeporte buvo 
plačiai žinoma. Iš kur tik lietu
vių šeima atvykdavo, tai pir
miausia pas žaladonienę apsisto
davo. Tikrai tai buvo geros šir
dies moteris. Užtat ir laidotuvė
se buvo ne tik vietinių žmonių, 
bet ir iš toliau atvykusių jos pa
žįstamų ir gerbėjų.

Jonas Juškevičius paliko žmo
ną ir sūnų, kuris gražiai lietu
viškai aukėjamas. Motinėlė jį ir 
toliau lietuviškai ir prie lietuvių 
pratins, kad pasektų tėvelio pė
domis.

Tikrai gaila, kad toki asme
nys skiriasi iš mūsų tarpo, iš 
mūsų lietuviškų draugijų, ku
rioms abu priklausė: ne tik vie
nai, bet kelioms draugijoms. 
Draugijų nariai gražiai patarna
vo įnirusiems, nešdami karstą ir 
užsakydami mišias už jų sielas.

Iš kitų įvykių sostinėje pami
nėtina Vai. Matelio didelė auka 
BALFui, atsiliepiant į lietuviš
kų knygų vajų. Jo paaukota 250 
svarų knygų bei žurnalų, jų tar
pe pilni “židinio” ir “Naujosios 
Romuvos” komplektai.

Matelių šeimos taip pat rea
guota laiškais į atitinkamas į- 
staigas bei asmenis ryšium su 
tariamais gandais šių metų pra
džioje apie Nepriklausomos Lie
tuvos pripažinimo atšaukimą.

Iš mažųjų pasaulio paminėti
na prieš Kalėdų šventes Rajec
kų Gabrieliaus, nepilnų šešerių 
metų, sveikinimas per radiją il
gomis ir trumpomis bangomis 
kartu su kitų tautų vaikais. 
Sveikinta lietuvių kalba Lietu
vos berniukai ir mergaitės Ame
rikos vaikučių vardu ir anglų 
kalba Lietuvos vaikučių vardu 
sveikinta Amerikos berniukai ir 
mergaitės. J. D.

Montreal, Canada
Sausio 20 d. įvyko parapijos 

komiteto susirinkimas, kuriame 
dalyvavo J. Leskevičius, J. Lu- 
bis, M. Kantauta, ’J. Vaišvila, J. 
Mikalauskas, J. Malisauskas, J. 
Pundžius, A. Ramanauskas ir J. 
Dambrauskas.

Klebonas J. Bobinas išdavė 
apyskaitą, iš kurios pasirodė, 
kad 1945 metais šv. Kazimiero 
parapija gavo $18,000 pelno, o 
ižde turi $46,000. Planuojama 
1948 metais pastatyti naują baž
nyčią. Senasis pirm. A. Rama
nauskas užleido komitete vietą 
naujam, J. Dambrauskui, ku
riam visi palinkėjo sėkmingai 
1946 metais parapijai dirbti.
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DEL KO Aš SKAITAU IR REMIU 
“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ?”

Aš skaitau ir remiu “šv. Pranciškaus Varpelį,” nes:
1. “VARPELIS” yra plačiausiai Amerikoje skaitomas religinis, 

patriotinis ir gražiai paveiksluotas laikraštis.
2. “VARPELIS” duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo 

Amerikoje ir kituose kraštuose, gražių aprašymų, pavyzdžių 
ir trumpų straipsnelių. Aprašo lietuvių kančias pavergtoje 
Lietuvoje ir ištrėmime.

3. KADANGI esu Trečiojo Ordino narys ir šv. Pranciškaus, 
Šv. Antano mylėtojas su ypatinga meile skaitau “Varpelį,” 
kuris rašo apie Šv. Pranciškų, jo dvasią ir jo įkurtąjį Trečią
jį Ordiną.

4. UŽSIPRENUERUODAMAS “VARPELĮ,” kasmet gaunu gra
žų, spalvotą, didelį sieninį kalendorių.

5. REMDAMAS “VARPELĮ,” tampu dalininkas Tėvų Pranciš
konų maldų, Šv. Komunijų ir Šv. Mišių, kurias Tėvai Pranciš
konai laiko prie šv. Antano kas antradienį 7:30 vai. už visus 
“Varpelio” skaitytojus, savo fundatorius ir rėmėjus.

6. REMDAMAS “VARPELĮ,” kartu paremiu ir Lietuvos Pran
ciškonų 15 klierikų, kurie mokosi Europoje ir Amerikoje. 
Tapę kunigais, jie prisimins mane prie Viešpaties altoriaus.

7. REMDAMAS “VARPELĮ,” paremiu Lietuvos Pranciškonų 
darbus Dievui, Tėvynei ir Amerikos lietuvių gerovei.

8. REMDAMAS “VARPELĮ,” padedu įkurti Amerikoje pamink
linį šv. Antano vienuolyną, kuris, komunistams okupavus 
Lietuvą ir panaikinus visus vienuolynus, taps vieninteliu Lie
tuvos Pranciškonų vienuolynu. Jame apsigyvens Lietuvos 
Pranciškonai karo išblaškyti po platųjį pasaulį ir į vienuoly
ną naujai įstojusieji lietuviai amerikiečiai.

Kol Esu Gyvas, Noriu Gera Daryti, 
Todėl ir Remiu

“Šv. Pranciškaus Varpelį”
“VARPELIO” kaina metams — $2.00

ADRESAS:
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”

Mt. St. Francis ' Greene, Maine

Daugiau kareivių jau yra pa
grįžusių iš parapijos jaunimo. 
Tai Januškas, F. Steponavičius, 
broliai Šumskiai ir kiti. O. /

Washington, D. C.

Šv. Onos moterų dr-ja sausio 
27. d. suruošė savo 35 metų su
kaktuvių vakarienę parapijos 
salėje.

Lietuvių Taryba?
numeryje sausio 11 dieną. 
Rašo apie Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą, apie 
rezoliuciją ir 1.1.

Kiek man tenka sužinoti, 
ši taryba yra vietinė organi
zacija, o ne visų New Jersey 
lietuvių. Patersono, Bayon- 
nės, Elizabetho, Lindeno, 
Jersey City ir Camdeno lie
tuviai nėra atstovaujami šio
je New Jersey Lietuvių Ta
ryboje. New Jersey lietuviai 
neturi jokios tarybos. Čia tik 
Trečioko taryba, bet ne visų 
New Jersey lietuvių.

New Jersey lietuviai, kurie 
priklausome prie organizaci
jų, įsteikim tikrą New Jer
sey lietuvių tarybą, kad vi
sos draugijos ir visos New 
Jersey lietuvių kolonijos bū
tų atstovaujamos ir kad visi 
galingai .ir stipriai galėtume 
kovoti dėl laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos.

Tad, New Jersey lietuviai, 
į darbą dėl tėvynės!

Dar kartą čia noriu pri
minti, kad Newarko New 
Jersey lietuvių taryba atsto
vauja tik Newarką, bet ne 
visą New Jersey lietuvių vi
suomenę.

Juozas Jokubavičius.

Kaskas koncertas pasisekė
Sausio 20 d. Lietuvių Audito

rijoj įvyko žymiosios Onos Kas
kas koncertas. Koncertas visa
pusiškai pasisekė. Reikia pasvei
kinti “Dainos” chorą ir visus, 
kurie prisidėjo prie šio koncer
to gražaus pasisekimo.

Pažymėtina, kad lietuviai 
gausiai pripildė didžiąją salę ir 
labai gražiai įvertino mūsų tau
tietės muzikalinius gabumus. 
Artistės programa pasižymėjo 
gražiomis lietuviškomis daino
mis. Nevienas ašarą braukė, kai 
salėje skambėjo lietuviškųjų dai
nų aidai.

Gaila, kad artistė turėjo tuoj 
išvažiuoti, ir rengėjai negalėjo 
jai suruošti pagerbtuvių, nes 
tuomet visiems būtų buvę pro
gos arčiau susipažinti su šia kil
nia asmenybe. <"■

Baltimorės lietuviai pilnai į- 
vertina šios garsios artistės pa
sišventimą ir nuoširdžiausiai dė
koja už suteiktą progą pasiklau- 
šyti gražiųjų dainų.

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 Unversai Bureau, Inc.
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

arba
"Amerika”

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

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

Išnaudoja Lietuvos 
Ūkininkus

ŠYPSENOS

Vašingtono Lietuvių Draugijos 
Veikla

Spaudoje nebuvo pasirodę ži
nių apie lietuvių draugijos sos
tinėje veiklą iš 1945 m. antro
jo pusmečio. Toji veikla įvairi 
visais atžvilgiais.

Nei vienais metais draugija 
neturėjo tiek ir taip jaukių iš
kylų kaip pereitą vasarą. Nei 
vienais metais nebuvo Vašingto
ne pademonstruota lietuviškų 
tautinių šokių ir lietuviškos dai
nos taip dažnomis progomis kaip 
pereitais metais. Draugija du 
sykius buvo faktiška ruošėja 
tiek programos, tiek pačių vai
šių dovanai Amerikos kariams 
Alexandria, Va. Be to, aštuonių 
lietuvaičių šokėjų grupė demon
stravo lietuvių liaudies šokius 
bendrame liaudies šokių festiva
lyje Constitution Hall, Vašing
tone. Išimtinai su lietuviška pro
grama pasirodė Forest Glen Sol
diers Convalescent Home, Fort 
Mead, Md., ir Stage Dood Can
teen, Vašingtone.

Draugijos įvairios sekcijos 
veikė pereitą pusmetį, kaip ir 
anksčiau. Suruošta sėkmingų 
pora bingo partijų.

Didelis draugijai nuostolis bu
vo kun. Jurgelaičio, jauno do
mininkono, išvykimas į Peru ke- 
leriems metams specializuotis 
ispanų kalboje. Jam draugija 
suruošė gražias išleistuves. 
Draugija taip pat gyvai atjau
čia kun. J. Prunskio pranykimą 
iš savo tarpo.

Draugija prieš pat šventes su
silaukė ir didelio džiaugsmo: jos 
ilgametis ir nenuilstamas kape
lionas kun. J. Giedra buvo pa
skirtas Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios Vašingtone klebonu. 
Tai iš viso pirmas kartas, kad

Parapijos choras ruošia dainų 
programą per vieną vietos radi
jo stotį. Laikas bus paskelbtas 
vėliau.

Parapijos veikėjai J. Verbylai 
susilaukė dukters. Jie jau augi
no du gražius sūneliu.

K.

Baltimore, Md.
Klebonas išvykęs

Gydytojų įsakomas, kun. Dr.
L. Mendelis turėjo kuriam lai
kui išvykti pasilsėti. Pažymėti
na, kad visą karo laiką parapi
jos kunigams, ypač kunigui kle
bonui buvo sunku pasitraukti iš 
savo pareigų pasilsėti. Bet atei
na laikas, kada žmogaus jėgos 
tik tiek gali panešti. Nors ir pa
rapijos įvairūs reikalai neleido, 
bet gydytojų įsakomas kun. 
Mendelis išvyko sveikatos patai
syti ir šiek tiek pasilsėti.

Savo laiškais sveikina savo uo
liuosius parapijomis ir kunigus. 
Parapijos darbe šiuo laiku pa
deda kun. Antanas Mažukna,
M. I.C., kuris prieš Kalėdas vedė 
sėkmingas rekolekcijas.

Linkime klebonui kuo vei
kiausiai sugrįžti pasilsėjus.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeiro 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo 

Rep. O. del Uruguay

Pereitą sekmadienį šv. Alfon
so bažnyčioje susituokė Antanas 
Balčiūnas ir Agrafina čaičiūtė. 
Jaunuosius priruošė ir bažnyti
nes apeigas atliko kun. Antanas 
Dubinskas. Jaunajai porelei lin
kime geriausios laimės.

Koresp.

Pittsburgh, Pa.
Šv. Vincento parapijoj Esple- 

ne jau daugel metų gyvuoja mo
terų klubas, kuriam priklauso 
senos ir jaunos moterys, jau čia 
gimusios.

Klubas susiklauso ir vieningai 
veikia. Yra nemaža pasidarba
vęs parapijos ir bažnyčios labui.

Kartą metuose jos surengia 
vakarienę savo vyrams pamylė
ti. Drauge ir jos pačios pasi
linksmina.

Šiemet tą vakarienę turėjo 
sausio 17 d. Buvo atsilankę daug 
svečių, tarp jų kun. M. Kazėnas, 
kun. J. Misius, kun. J. Girdis, 
adv. Šulcas ir C. K. Pikelis, in
žinierius Mažeika ir kt. Iš viso 
žmonių buvo apie 170.

Tenai Buvęs.

Lenkija Neteko 
Daug Kunigti

Vakarinėse Lenkijos die- 
cesijose beveik visi kunigai 
virš 45 metų yra mirę.

Kunigai, kuriuos rusai iš
varo iš Rusijai paskirtos 
Lenkijos srities, iš dalies už
pildo aną didelį dvasiškių iš
nykimą vakarinėse diecezijo
se.

Gniezno seminarijoj yra 
160 klierikų.

Iš Lenkijos atėję praneši
mai sako, kad vėl pradėjo 
veikti Liublino katalikų uni
versitetas, kurį vokiečiai bu
vo uždarę. Dabar jį lanko 1,- 
500 studentų.

Kardinolas Hlondas pa
skyrė apaštališkuosius admi
nistratorius toms diecezi
joms, kurios buvo iš Vokie
tijos priskirtos Lenkijai ir iš 
kurių vokiečiai, drauge su 
kunigais ir vienuoliais, buvo 
išvaryti.

New Yorkas — Maskvos 
laikraštis “Pravda” Nr. 239 
praneša, kad pernai iki spa
lių mėn. 1 dienos iš Vilniaus 
apskr. ūkininkų jau buvę iš
reikalauta 65% jiems skirtų 
grūdų duoklių. Ūkininkai 
spaudžiami visame Pabal
tijy.

Laikraščio “Izvestija” ko
respondentas praneša iš Ry
gos, kad Latvijos ūkininkų 
galvose gimstančios naujos 
mintys apie sovietų valsty
bės “neaprėpiamą jėgą.” Gir
di, jie dabar “be pertraukos 
aprūpina raudonąją armiją” 
grūdais, ūkininkai, kurie sa
vo javų nesą darTškūlę, sko
linasi iš kitų ir skuba savo 
duokles atiduoti . . .

Nelaimingųjų ūkininkų 
skubotumas visai supranta
mas: duoklių nepristačius, 
atsidursi koncentracijos sto
vykloje!

New Yorkas. — Lietuvos 
inžinieriai-architektai perei
tų metų spalių pabaigoje bu
vo sušaukę, savo suvažiavi
mą. Neatidėliotinais darbais 
pripažinta Lietuvos miestų 
atstatymas: Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Klaipėdos ir kitų.

Laikas
Jonas Baltramaitis, susto

jęs trumpam laikui Phoenix 
mieste Arizonoj, sutikęs pir
mutinį žmogų klausia, kokis 
laikas.

— Matyti, kad pats esi 
naujokas šiame mieste,—at
sakė vietinis.

—Taip,—tarė Jonas.—No
rėčiau nusistatyti savo ran
kinį laikrodėlį.

— Sunku bus tau tai pa
daryti, — atsakė žmogelis, 
—Mes šiame mieste laikomės 
dienos taupymo laiko, saulės 
laiko, Pacifiko laiko, ir sy
kiu mes, vietos gyventojai, 
turime pragarišką laiką su
prasti, kokis iš tikrųjų yra 
tikras laikas.

Ištikimas Tarnavimas
Jaunikaitis — Ponas An

tanavičiau! Per dvidešimt 
metų vedžiojau tamstos duk
terį.

Tėvas — Tai ... Ko nori?
Jaunikaitis — Jūsų dukte

rį vesti.
Tėvas — Žiūrėkis . . . Pra

džioje pamaniau, kad iš ma
nęs prašysi pensijos.

Pranas Bekampis.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N.
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Vasario-February 1, 1946

RUOŠIAMASI VASARIO 16 MINĖJIMUI -------------------
Iš visų Amerikos lietuvių 

kolonijų ateina žinios apie 
pasirengimus kiek galint iš
kilmingiau paminėti kiekvie
nam lietuviui brangią dieną 
—Lietuvos Nepriklausomy
bės 28 metų sukaktį.

New Yorke šis minėjimas 
įvyksta vasario 17 d., sek
madienį.

Programa numatyta plati 
ir įvairi.

Yra pakviesti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pasiunti
niai Vašingtone. Svarbiau
sias kalbėtojas bus Kongre
so atstovas Daniel J. Flood, 
didelis lietuvių ir Lietuvos 
laisvės gynėjas.

Atsilankiusieji turės malo
numo išgirsti lietuviškų dai
nų, kurias dainuos Barbara 
Darlys ir Marijona Kižytė. 
Kompozitoriaus J. Žilevi
čiaus vadovaujamas vyčių 
choras irgi yra paruošęs gra
žių dainų.

Kiekvienam bus įdomu pa
sidžiaugti tautiniais lietuvių 
šokiais, kuriuos atliks B. 
Brundzienės vadovaujama 
grupė.

Vasario 16 d. kiekvieno lie
tuvio širdžiai yra brangi 
šventė.

Kuo gausiausiai susirinki
me tos šventės paminėti sek
madienį, vasario 17 d., Web
ster Hall, New Yorke.

„AMERIKOS” LEIDĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

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

Visi šėrininkai prašomi da
lyvauti patys ar įgalioti ki-

Biuro Sekretorius

Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo

28 METŲ SUKAKTIES IŠKILMINGAS

MINĖJIMAS

LIETUVIAI RUOŠIASI
DIDŽIAJAM MITINGUI

World Bill of Rights Asso
ciation, susidedanti iš mažų
jų tautų, ruošia didelį mitin
gą kovo 3 d. Manhattan Cen
ter salėje, New Yorke.

Mitinge svarbiausią kalbą 
pasakys Nebraskos senato
rius Kenneth Spicer Wherry 
iš Washington, D. C. Daly
vaus ir kongresmanas Alvin 
E. O’Konski.

Šiam mitingui dirba mažų
jų tautų komitetas. Komite
te lietuvius atstovauja kun. 
J. Balkūnas. Jo pakviestas 
advokatas Charles Paulaus
kas iš Kearny, N. J. kalbės 
lietuvių vardu.

Visi lietuviai iš visos apy
linkės privalėtų dalyvauti. 
Amerikiečiai lietuviai, tarki
me galingą ir vieningą žodį 
su visomis mažomis tauto
mis prieš grobuoniškus Rusi
jos užsimojimus. Visi ruoški
mės didžiajam mitingui.

UŽRAŠĖ AMERIKĄ 
Į EUROPĄ

Petras Lukoševičius, ilga
metis “Amerikos” skaityto
jas ir rėmėjas, gavęs laišką 
nuo savo giminaičio J. Luko
ševičiaus, užprenumeravo 
jam “Ameriką” į Vokietiją 
(Britų zonoje), kur tremti
nių lietuvių daug gyvena, 
vargdami be savo tėvynės. 
Tegu nors Amerikos lietuvių 
laikraščiai juos suramina.

Kiek anksčiau tremtiniams 
užprenumeravo “Ameriką”: 
kun. Dr. Deksnys 2 pren. į 
Prancūziją; kun. P. Garmus 
į Prancūziją; kun. J. Kidykas 
į Italiją ir K. Krušinskas į 
Italiją.

Šiuo pranešame, kad paš
to susisiekimas su Vokietijo
je gyvenančiais lietuviais yra 
galimas, jeigu turite asmens 
tikslų antrašą britų ir pran
cūzų okupuotose zonose. A- 
merikiečių zonoje pašto su
sisiekimas dar negalutinai iš
aiškintas.

Padėkite savo giminėms, 
savo pažįstamiems vargstan
tiems lietuviams, nors užpre
numeruodami jiems lietuviš
kų laikraščių. Adm.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
CENTRO POSĖDIS

Vasario 5 d., antradienį, 
Maspethe, lietuvių klebonijo
je, įvyksta Kunigų Vienybės 
Centro posėdis.

ISTORIKŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 5 d., antradienį, 8 

vai. vakare New Yorke, Mc
Alpin viešbutyje, 34th St. ir 
Broadway, šaukiamas istori
nės lietuvių draugijos stei
giamasis susirinkimas.

Šv. Jurgio Parapija

Sekmadienį, VASARIO-FEB. 17 d., 1946

WEBSTER HALL
119 West 11th Street, New York City

PRADŽIA 4:30 VAL. POPIET

Bilietai po 75c. ir $1.00 iš anksto. Prie durų — $1.00 ir $1.25

Pakviesti LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS pasiuntiniai 
Washington©.

Kalbės Kongreso atstovas DANIEL J. FLOOD iš Washington.
Dainuos artistės BARBARA DARLYS ir MARIJONA KIŽY- 

T£ rinktines dainas.
Dalyvaus L. VYČIŲ N. Y. ir N. J. APSKR. CHORAS, veda

mas komp. J. Žilevičiaus.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ, ved. B. Brundzienės.

ŠOKIAMS GROS A. JEZAVITO ORKESTRAS
Visų lietuvių pareiga šiame minėjime dalyvauti. Pasirodyki- 
verti paramos mūsų tėvų žemei Lietuvai. Išgirskime tokiusme

nuoširdžius Lietuvos draugus kaip kongr. D. J. Flood ir kitus gar
bingus svečius.

Laisvai gyvendami Amerikoje, reikalaukime laisvės Lietu
vai ir mūsų kenčiantiems broliams, išblaškytiems po pasaulį, be 
savos tėvynės, be savos šalies.

Patriotingas lietuvi! Prisidėk ir tu prie šios kovos dėl laisvės 
visiems.

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Angelų Karalienes 
Parapija

Mūsų Apylinkėje

Pereitą savaitę Adelė Ka
valiauskaitė ištekėjo už J. 
E. Andrelos, ir Elena Pu- 
žauskaitė už Jono Balt.

Pastaroji pora išvažiavo į 
Kaliforniją, nes jaunasis iš 
ten kilęs.

Sunkiai serga Petras Va- 
lantiejus ir Stankus.

Stankus laive nukrito į 
skylę. Jis be sąmonės buvo 
nugabentas į ligoninę, bet 
dabar jau kiek geriau jaučia
si.

Mūsų parapijos kunigai šį 
trečiadienį jau baigė lankyti 
parapijiečius, kurių nuošir
džiai buvo priimti.

IŠ METINIO SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Ame- 
klube 
susi-

sky-

F 
F 
F 
F

F
F
F
F

Brooklyn© 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

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — 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. I

Maspetho Žinios SPŪDŽIŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

Vid 
Haroį 

Herd 
šo, ka 
turėtu 
ateivi

KATALIKŲ SEIMELIS

Rytinių Valstybių Lietu
vos Rymo Katalikų seimelis 
įvyks šių metų kovo mėn. 24 
dieną, sekmadienį, 1 vai. po
piet, Atsimainymo parapijos 
salėje, Maspeth, L. I., N. Y.

Draugijos, kuopos ir klu
bai yra prašomi rinkti į sei
melį atstovus ir ruoštis ja
me dalyvauti. Seimelio tvar
ka bus patiekta vėliau.

Seimelio rengimo komisija.

DEŠIMTUKŲ ŽYGIS
Sausio 30 d., trečiadienį, 

per velionies prezidento gim
tadienį, per didžiąsias Ame
rikos radijo stotis buvo 
“March of Dimes’’ progra
ma.

Ją iš Baltųjų Rūmų pradė
jo prezidentas Trumanas.

Už surinktus dešimtukus 
ir stambesnes aukas Ameri
koje yra daug padėta kovoje 
su vaikų paraližium.

MIRĖ
Sausio 20 d. mirė Stasys 

Andriulevičius, 29 metų am
žiaus.

Nuliūdime paliko savo 
žmoną Sofiją.

Šį sekmadienį, vasario 3 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Vaka
re, po mišparų, bažnyčioje 
bus procesija ir po pamaldų 
susirinkimas parapijos salė
je.

Narės prašomos kaip ryte, 
taip popiet pamaldose ir su
sirinkime dalyvauti.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, vasario 3 d., tuo
jau po sumos, parapijos salė
je. _____

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus vasario 4 d., tuojau po‘ 
vakarinių bažnyčioje pamal
dų, parapijos salėje.

Narės prašomos dalyvauti.
Šį šeštadienį, vasario 2 d., 

yra Grabnyčių šventė. Žva
kės bus šventinamos 8 vai. 
ryte prie mišias.

Sekmadienį šv. Blažiejaus 
šventė. Gerklės bus laimina
mos po mišių ir po mišparų.

Sergančios Narės
Gyvojo Rožančiaus dr-jos 

narės Ona Ponatauskienė 
serga namuose; M. Martinai
tienė po operacijos sveiksta 
savo namuose.

Apreiškimo 
Parapija

"MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1830 kiL, 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviui Radijo Vakarines

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

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

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

V. UBARAVICIU8 
PraneSlmtj Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS
495 Grand St. AD. JEZAVITAS 

Brooklyn, N. Y. Muzikos Dir.
EV. 4-7142

Šį sekmadienį, vasario 3 d., 
įvyks šv. Vardo draugijos 
susirinkimas tuojau po su
mos.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti šiame susirin
kime. Turime daug svarbių 
draugijos reikalų aptarti.

Prašomi parapijos vyrai 
ateiti ir prisirašyti prie šios 
svarbios draugijos.

Vasario 10 d. šv. Vardo 
draugija eis bendrai prie ko
munijos 8 vai. mišių metu.

Prašomi visi nariai daly
vauti.

Trečiadienį, sausio 30 d., 
7:30 vai. įvyko svarbus ve
teranų susirinkimas.

Sekmadienį, sausio 27 d., 
Katalikų Jaunimo draugiją 
anglų kalba suvaidino veika
lą “Night Must Fall.’’

Ši draugija parapijoj vei
kia nuo 1938 m. Per tą laiką 
gražiai pasirodė sporto, teat
ro ir žurnalizmo dirvoje.

• Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, B ALF pirm., šiuo metu 
lanko lietuvius Vokietijoje.

• Jonas ir Alice Skaruliai 
susilaukė antro sūnaus. Mo
tina ir naujagimis puikioj 
sveikatoje.

• Kun. Pranas Juras, L.K. 
Federacijos iždininkas, sau
sio 29 d. lankėsi New Yorke.

• Pranciška Mocejūnienė 
iš Rochesterio yra atvykusi 
aplankyti savo pirmo anūko, 
Izabelės ir Juozo Laučkų sū
naus, kuris gimė sausio 19 
d. Naujagimis ir motina jau 
namuose.

• Kongresmanas Daniel J. 
Flood New Yorkan atvyks 
vasario 16 d., o vasario 17 d. 
pasakys kalbą Webster salė
je, Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės mi
nėjime.

• BALF vadovybė šią sa
vaitę išsiuntė 180,000 svarų 
drabužių, batų ir kitokių 
daiktų išvietintiems lietu
viams Vokietijoje ir Austri
joje.

• Kun. Dr. J. Vaškas Ma- 
rianapolio Kolegijos reika
lais lankėsi New Yorke.

• J. Aleksandravičius su 
žmona išvyko Marianapolin, 
kur yra pakviestas dėstyti 
kalbas.

• Barbara Darlys ir M. 
Kižytė vasario 10 d. dainuoja 
Bostone per Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties mi
nėjimą.

• Dr. ir Mrs. V. Čepaičiai 
susilaukė dukrelės, kuriai 
duoti vardai Patricia, Ona. 
Čepaičiai dabar gyvena St. 
Louis, Mo., kur specializuoja
si medicinoje. Netrukus ža
da grįžti Brooklynan.

• Sgt. L. Grigonis tikisi 
tuojau užsivilkti civilius rū
bus, — bus paleistas iš ka
rinės tarnybos. Gyvens Long 
Island.

• C. M. 2/c Edvardas Pu
tinas tarnauja kariuomenėje 
jau trečius metus. Užjūryje 
išbuvo beveik dvejus metus. 
Grįžo iš Marshall salų ir, ga
vęs 30 dienų atostogų, pra
leis pas tėvelius J. ir M. Pu
tinus.

• Liet. Siuvėjų Sk. 54 sa
vo susirinkime gražiai parė
mė Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą, nupirkdami 
100 bilietų. Veiklusis ižd. L. 
Šerkšnys 100 dol. čekį jau į- 
teikė rengimo komisijai.

1946 m. sausio 23 d. 
rikos Lietuvių Piliečių 
įvyko metinis siuvėjų 
rinkimas.

Susirinkimą atidarė
riaus vicepirmininkas Jonas 
Stankevičius, ir pakvietė 
naują skyriaus pirmininką 
Juozą Glavecką užimti vietą.

Naujasis pirmininkas tarė 
keletą žodžių į susirinkusius, 
prašydamas padėti veikime 
dėl skyriaus labo.

Tarybos sekretorius pra
nešė, kad dirbtuvių pirminin
kai turėjo susirinkimą ir ja
me nutarė dirbtuvėse parink
ti pinigų Dariaus Girėno 
Fondui. Sumanymą nariai 
vienbalsiai užgyrė.

Atsilankę to paties fondo 
delegatai J. P. Montvila ir 
Paleckis kreipėsi į skyriaus 
narius dėl aukos. Susirinku
sieji tai apsvarstė ir vienbal
siai paaukojo 500 dolerių.

Skaitytas New Yorko Lie
tuvių Tarybos laiškas su ti- 
kietais rengiamam Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mui. Laiškas priimtas ir visi 
bilietai už 100 dolerių nu
pirkti.

Toliau ėjo pranešimai iš 
įvairių unijos įstaigų. Joint 
Board atstovas F. Vaitukai
tis davė raportą iš jų susirin
kimo. Paaiškėjo, kad mūsų 
siuvėjų unija paskyrė 100,- 
000 dol. automobilių strei
kui ir 3,000 dol. Cornell uni
versitetui. Generalinė tary
ba uždėjo 7 dolerius mokes
čio kiekvienam nariui sukelti 
fondą dėl unijos veikimo. 
Pranešė, kad gal ir unijos 
duoklės bus daugiau.

Iš Trade Board raportą da
vė C. Cierka ir F. Milas.

Minėti pranešimai priimti.
Buvo išklausytas delegato 

Jono Buivydo pranešimas 
apie bendrą unijos padėtį. 
Pasirodė, kad yra dirbtuvių, 
kur jau gavo algas su pakėli
mais. Manoma, kad lietuvių 
dirbtuvėse didesnes algas 
gausime už poros savaičių, 
nes didelis darbas sutvarky
ti naujus sąrašus. Daug dar
bininkų gaus apie 20 centų 
per valandą daugiau. Už 
šventes visiems buvo užmo
kėta. Senatvės pensija pra
dės pilnai veikti, kaip bus su
kelta reikiama pinigų suma.

Žinomas siuvėjų kontrak- 
toriusS. Karvelis prisiėmė 
partneriu italų tautos asme
nį. Linkėtina jiems gražių 
pasekmių.

Nariai dalyvavo gausiai.
Gintaras.

— Drabužių vajus dar tę
siasi šią savaitę. Visi prašo
mi sunešti senus drabužius į 
parapijos salę.

— Sausio 26 d. palydėtas 
į šv. Jono kapus a.a. Jonas 
Guminas, kuris mirė staiga 
širdies liga.

— Mokyklos vaikučiai su
aukojo 100 dolerių pinigais 
nupirkti maisto Lietuvos pa
bėgėlių vaikučiams Vokieti
joje. Reikia pagirti seseles 
pranciškietes, kurios tai su
manė ir vaikučiams padėjo 
pinigus sukelti. Maistas bus 
greitu laiku pasiųstas.

— Praeitą sekmadienį baž
nyčioj buvo išdalintos korte
lės žmonėms ir visi buvo ku
nigų prašyti ant kortelių už
rašyti savo žadamas maldas 
už Lietuvą. Korteles visi grą
žins kitą sekmadienį. Jos bus 
pasiųstos Tėvams Jėzuitams, 
Pomfret, Conn.

— Sausio 23 d. palaidotas 
a.a. Juozas Ambrazas.

Sausio 27 d. buvo netikėti
numo Spūdžiams: suruošta 
15 metų jų vedybinio gyveni
mo vakarienė Mikalausko- 
Jankaus salėje.

Publikos buvo gražus bū
rys, pilna salė — apie 150. 
Ponia Balčiūnienė, svočia, 
pasirodė su dideliu tortu. 
Programoje buvo daug svei
kinimų, o Rokus Povilauskas 
sudainavo dvi dainas, kurios 
visiems labai patiko.

Ponia Spūdienė yra nuo 
Marijampolės, Trobiškių kai
mo, iš namų Ramanauskai
tė. Ji darbšti patrijotė, dėl 
Lietuvos dirba Taryboje, 
Dariaus Girėno komitete ir 
siuvėjų unijoje.

Spūdžiams visi linkėjo il
go gyvenimo ir geros sveika
tos. P. J. M.

Blogo žmogaus dovanos 
nežada nieko gero.

Euripidas.

SUGRĮŽIMO VAIŠES

A. ir O. Klimai, gyv. 505 
Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y., praeitą sekmadienį su
ruošė šeimyniškas vaišes sa
vo sūnums William ir Edvar
dui, grįžusiems iš kariuome
nės.

Dalyvavo artimų giminių 
iš Hartford ir New Haven, 
Conn., Philadelphia, Pa. ir 
Englewood, N. J., taip pat 
grįžusių karių artimi drau
gai. P. J. Y.

SUSIRINKIMAS

su-Siuvėjų klubo metinis 
sirinkimas bus vasario 8 d. 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
klube.

Tai svarbus susirinkimas, 
nes bus valdybos rinkimas.

Siuvėjas.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
809-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1670

496

0*

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, piasteriavimų, šaligat
vių cemehtavimą ir Irt. darbus.

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

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDĖ

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKA”

Čia Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

Tam, kuris dirba, alga ne
paskaitoma kaip malonė, bet 
kaip skola. Šv. Povilas.

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 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIQAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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