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Sausio 27 d. 
numo Spūdžiai: 
15 metų jų ved 
mo vakarienė 
Jankaus salėje.

Publikos buvo 
rys, pilna salė - 
Ponia Balčiūuiej 
pasirodė su di 
Programoje buvo f 
kinimų, o Rokus 
sudainavo dvi dai 
visiems labai pa

Ponia Spūdienė 
Marijampolės, 
mo, iš namų 
tė. Ji darbšti pa 
Lietuvos dirba 
Dariaus Girėno 
siuvėjų unijoje.

Spūdžiams visi 
go gyvenimo ir 
tos.

idaus reikalų sekretorius 
told L. Ickes sekmadienį 
erald Tribune” priede ra- 
kad Jungtinės Valstybės 
etų atverti duris į Alaską 
iviams iš Europos.
au 1940 metais jis buvo 
ęs Alaską atidaryti tiems 
opiečiams, kurie bėgo nuo 
oro.
ada jo balsas nebuvo iš- 
usytas. Tai prisiminęs, 
retorius Ickes sako: 
‘Siūlymas nuėjo veltui, ir 

■*’stančiai vyrų, moterų ir 
ikų — danų, norvegų, len- 
, suomių, lietuvių, vokie- 
, čekų, — kurie šiandien 
štyn keltų Alaską, yra 
eginti į pelenus senojo 
aulio kapinių duobėse.”
eseniai prezidentas Tra

nas yra sutikęs įsileisti 
erikon pabėgėlių iš Euro- 

s. Žinant, kiek šioje šalyje 
i tuščių žemių ir neišnau- 
ų gamtos dovanų, būtų 
ima kur kas plačiau at- 
i duris pasaulio nelai- 
giesiems.
et kiek matyti, į sekre- 

iaus Ickes išmintingą siū- 
ą ir šį sykį bus ranka nu- 

ta.

IŠSIŲSTA 180,000 SVARŲ DRABUŽIŲ 
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. Ewing Clapper, garsaus 
alisto našlė, išleido kny- 
'Washington Tapestry,” 

ūo j e cituojama, kad pre- 
entas Rooseveltas per vie- 
spaudos konferenciją taip 
akęs, kada buvo paklaus- 

apie Baltijos valstybių
Blogo žmogaus £im^: 

nežada nieko geni, *‘KT"“Na, joms lemta virsti ru- 
komis. Aišku, aš neka

siu dėl Baltijos vaisty
tu.

PARDUODI VeHot^bt' prezidento keliai 
iro per daug sumėtyti ir 
ti, kaip tai matyti iš viso- 
‘‘slaptų” susitarimų, ku- 

e laikas nuo laiko iškyla ir

Geri, pigūs, pa 
Gerose vietose, 
teisingas.

Apdraudžia viskį i iriems vis dar galo nema- 
prašo. Apdraudžiu (ėfti. 
žmones.

Kreipkitės:
Tie Roosevelto žodžiai dar 
ra oficiali Amerikos politi-

TncPnL Vadi L Jungtinės Valstybės nei jusupu vašu ie R00seveltO) nei prie Tru_
Real Estate Ik ano nėra pripažinusios Ru-

- - - -j jai Baltijos šalių, lygiai 
m . tip nepripažins nė dabarTel. EVerereen, r 1 .n daromų rinkimų.

Lietuvių komunistų laik
yčiai minėtą ištrauką pa-

496 Grand St, Brook
Tel. EVergreen I

STagg 2-14M
F. GRAŽYS ir stelbė su džiaugsmu ir su 

« kontraktobl tžkokiu pergalės jausmu, 
t Atlieka mūriniu naw i eisti žmonės: jie džiaugia-

lyginimu, plasteriavta 
viy cementavinų ir t 

293 MAUJEBS! 
BROOKLYN 6,5

, kad lietuviška Lietuva 
is surusinta. Lietuviai nė 
Letuva jiems jau nerūpi —

,1 ir rusams.

Clement A. V ■Amerikiečio šeimai skirta 
gyventi naują skaudulį.
Tai vadinamosios karo šei- 
os, daugiausia liečiančios 
įjūriuose vedusius karel
us amerikiečius.
Iš 1,500,000 tokių užjū- 
uose vedusių karių jau grį- 

NEwtown9-jf 800’000- Iš kas ketvir‘ 

,s yra susidūręs su divorsu. 
įėjama, kad ligi 1950 metų 
i trečdaliai tų karo vedybų 
is pasibaigę divorsais.
Tos karo vedybos kai ka- 

i. būdavo tokios greitos, 
1d kartais grįžusieji kariai

(VOKETAITf

Advokate
41-40 —7M
Jackson Heights,

LIETUVĖ

ALUDf
čia Galima Gauti it neatsimena savo žmonų

“Black Horse”

Patogi Vieta Užėį
Su MOTERĮ#

irdo.

Dr. Lise Meitner, kurios 
krdas išgarsėjo ryšium su 

didelis PASiBiWomines energijos tyrinėji- 
visokių g aįg, pasįeį-ė Jungtines Vai- 

JUOZAS . ..Po trumpo poilsio ]i pradės 
411 Grand Sw okyti Katalikų Universite- 

Brooklyn, N> * ; Washingtone.
---- -i, New Yorke šiuo metu lan- 

)si vienas iš garsiausių da- 
HAvemeyer 8-$ irties kompozitorių — Igo- 

s Stravinskis. Jisai yra 
ūkų apeigų katalikas.

•I Gal atsimenate, kad Fordo 
®imos naujoji karta yra ka- 
llikiška. Senio Fordo anū-

VISOKIŲ Gffitf

Po trumpo poilsio ji pradės 
okyti Katalikų Universite-

RALPH KB« 

FOTOGRAf 
65 - 23 GRAND AV’S 

Maspeth, N. Y.

Sausio mėnesio pabaigoje 
iš BALF sandėlio, 101 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. išga
benta 180,634 svarų drabu
žių ir batų siuntinys, skirtas 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams Vokietijoje.

Šis yra didžiausias BALF 
siuntinys ir susideda iš šių 
drabužių ir kitų reikmenų: 
vyriškų drabužių 649 ryšu
liai — 51,767 svarai, moteriš
kų drabužių 1,044 ryšuliai — 
81,631 svarai, vaikams dra
bužių 284 ryšuliai — 20,668 
svarai, patalynės 82 ryšuliai 
— 4,051 svaras, maišytų dra
bužių : marškinėlių, megsti- 
nių kepuraičių, nosinių, pirš
tinių, kojinių ir kitų 31 ryšu
lys — 2,546 sv.; 1,872 poros 
vyriškų batų, 10,260 moteriš
kų batų, 800 porų batų vai
kams, 590 porų kaliošų, 3 dė
žės sagų, virbalų, siūlų ir ki
tų smulkmenų; 500 moteriš
kų rankinukų (handbags).

Bendra šio krovinio verty
bė yra per 180,000 dolerių.

Visas krovinys pakrautas 
į laivą “S.S. Roswell Victory” 
New Yorko uoste. Laivas iš
plaukė tuojau po pakrovimo.

Ši Amerikos pagelba nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams Vokietijoje turėtų 
juos pasiekti apie vasario 
mėnesio pabaigą.

Šis siuntinys sudaro dides
nę dalį drabužių, surinktų 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo vajaus metu,

pereitą rudenį. Kiekvienas 
BALF skyrius, parapijos ir 
kitos kooperuojančios drau
gijos yra prie to vajaus pri
sidėjusios.

Lenkijoj Opozicijos 
Žmones Žudo

New Yorkas. — Prieš kiek 
laiko britų užsienių reikalų 
ministeris Bevinas apkaltino, 
kad lenkų policija žudanti 
opozicijos partijų vadus.

Pereitą savaitę tą kaltini
mą pakartojo ir Amerikos 
Valstybės sekr. Byrnes.

Lenkų vyriausybės parei
gūnai buvo atsakę, kad žudy
mus vykdo kaip tik dabarti
nės valdžios priešai.

Bet Amerikos laikraščiai 
iš Varšuvos šią savaitę pra
neša, kad slaptoji lenkų poli
cija yra kalėjimuosna sume
tus apie 100,000 žmonių, pri
klausančių opozicijai.

Tik per vieną savaitę 24 jų 
buvo nuteisti mirti. Liaudies 
teismų sprendimai nėra ape
liuojami.

NAUJAS REKORDAS PER 
ATLANTĄ

Pan American Airways 
lėktuvas Constellation šio
mis dienomis perlėkė per 12 
vai. 49 minutes Atlantiką — 
iš New Yorko į Angliją su 30 
keleivių ir 12 patarnautojų.

PASAULIO SOSTINE PRIE NEW YORKO
New Yorkas. — Jungtinių 

tautų komisija paskelbė pra
nešimą, kuriame Jungtinių 
Tautų Organizacijos centru 
pirmoj vietoj pasiūloma 
Connecticut valstijos ruožas 
ir dalis New Yorko valstijos, 
prie Greenwich ir Stamford 
miestų, iš viso apie 50 kvad
ratinių mylių. Vėliau tas plo
tas gali būti padidintas.

New Yorko miestas pasiū
lytas laikinuoju centru, maž
daug penkerių metų laikotar
piui.

Numatytoji pasaulio sosti
nė yra visai netoli New Yor
ko, gražioje vietoje, daugiau
sia turtingų žmonių gyvena
moje. Tuo tarpu nemažas jų 
skaičius pakėlė didelį triukš
mą, nes jiems ilgainiui reikė
tų kitur išsikelti.

Jei dėl kokių nors priežas
čių Greenwich-Stamford sri-

kas Henry Ford n 1940 me
tais perėjo į katalikybę.

Jo rankose dabar yra visa 
Fordo pramonė.

Laikraščiuose dažnai prie 
raudonųjų priskaitant maty
ti New Yorko transporto 
darbininkų vado Quill pavar
dė. Bet jis pats sakosi esąs 
praktikuojąs katalikas.

New Yorko “Herald Tri
bune” pereito sekmadienio 
numery rašo apie slaptus 
Roosevelto susitarimus, ku
rie pamažėle iškyla aikštėn.

Deja, laikraštis spėja, kad 
ir prie Trumano neišvengta 
slaptų susitarimų. Esą, Pots
dame dabartinis prezidentas 
rusams pasižadėjo iškelti 
Dardanelių klausimą ir iš
gauti jų kontrolės pertvar
kymą.

Kaip žinoma, rusai visomis 
jėgomis stengiasi Dardanelių 
sąsiauriuose gauti dominuo
jančią vietą.

Matyt, Turkijos išbandy
mų valanda jau netoli . . .

tis turėtų atkristi pasaulio 
sostinei, tada būtų siūloma 
Hyde Park ar pora vietų prie 
Bostono.

Kun. D r. J. Končius 
Vokietijoje

Prieš Kalėdų šventes Ben
drojo Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo pirmininkas kun. 
Dr. Juozas B. Končius trem
tinių reikalais išvyko į Euro
pą. Keletą savaičių jis pralei
do Londone, Paryžiuje ir ki
tur.

Neseniai jis pranešė, kad 
jis jau Vokietijoje lanko lie
tuvių stovyklas ir tiria ben
drą lietuvių tremtinių padėtį 
vietoje.

Ta proga jis sveikina visus 
BALF skyrius, draugijas, 
veikėjus ir dosniąją Ameri
kos lietuvių visuomenę.

Rusija Atima Žemes 
Nuo Lietuvos

New Yorkas.—Pereitų me
tų spalių “Pravdoje” buvo 
paskelbtas sąrašas rinkimi
nių apygardų į Aukščiausią 
Sovietą ir į Tarybų Sovietą. 
Iš tų sąrašų matyti, kad se
nosios lietuviškos sritys, 
kaip Breslauja, Vydžiai, Aš
mena, Krėva, Svyriai, Pasto
viai, Smurgainiai ir t.t. pri
skirtos prie Baltgudijos.

Kaip atsimename, visos 
tos sritys 1940 metais buvo 
“perleistos” Sovietinei Lietu
vai. Ryšium su tuo, anuome
tinė raudonoji Lietuvos kvis- 
linginė vyriausybė net buvo 
nusiuntusi padėką Stalinui. 
Pasirodo, kad dėkojo per 
anksti.

NAUJAS BALIO SRUOGOS 
KŪRINYS

New Yorkas. — Rašytojas 
Balys Sruoga parašė draminį 
veikalą “Pavasario giesmė.”

Lietuvoje Tebenaikina Gyventojus
\ ----------------- f

Čia duodame apie Lietuvą Traukiniu važiuoti galima zanai krinta, kaip rudenį la- senesni, biedni ir turtingesni 
žinių, kurias atsiuntė asmuo, tik su leidimais. pai. Nusiraminimui visi įsi- vyrai yra nušauti ar suimti
dar 1945 metais prieš Kalė
das buvęs toje šalyje.

Dabar jis yra Vakarų Eu
ropoje ir ruošia knygą apie 
savo išgyvenimus.

Šisai žmogus patvirtina, 
kad savo tvarka ir užmačio
mis bolševikai yra toki, kaip 
1940-41 metais, tik veikia 
dar gudriau ir sistemiškiau, 
visai nesivaržydami prieš už
sienį. Viskas, yra policijos 
NKVD ir NKGB rankose.

Partizanų veikla
Partizanų veikla eina. 

Pagauti partizanai nušauna
mi, jų šeimos suimamos, na
mai sudeginami, niekas neži
no apie suimtųjų likimą. 
Kalėjimai perpildyti ir daž
nai tuštinami.

Eiliniams lietuviams nėra 
beveik jokio susisiekimo. 
Net iš valsčiaus į valsčių va
žiuojantieji dažnai tardomi.

1944 m. rudenį buvo pradė
ję parašyti Rusijon ištremti 
giminės, daugiausia moterys. 
Buvo tikimasi, kad išvežtieji 
grįš, bet deja — paskutiniu 
laiku ir susirašymas prade
da nutrūkti.

Žemės ir ūkio mokesčiai la
bai dideli, palyginus su ofi
cialiomis kainomis, bet už
tat yra laisva prekyba, pav., 
lašinių kilogramas—500 rub
lių (darbininko mėnesinis at
lyginimas apie 300 rublių). 
Tad ūkininkai kol kas leng
viau verčiasi, bet kraštas 
sparčiai eina prie skurdo.

Žmonės dingsta
Diena iš dienos gyvenimas 

darosi visiems nebetikras ir 
suparaližuotas. Stambesnieji 
ūkininkai, savininkai, inte
lektualai, patriotai ir pana
šūs tirpsta, kaip pavasarį 
sniegas, o jaunimas - parti-

UNIVERSITETAS BALTIJOS TAUTOMS
Roosevelto Ženklus 

Išparduoda

New Yorke parduodami 
aukcione velionies prezidento 
Roosevelto pašto ženklai.

Kadangi kiti ženklai yra su 
vokais, tai iš jų matyti, kaip 
kai kurie Dėdės Šamo vaikai 
kreipdavos į savo preziden
tą.

Yra adresų su tokiais pa
gražinimais: “Barškuolei gy
vatei Rooseveltui,” “F. D. 
Russianvelt”,“Baltajam Bur
bulų Tėvui,” “Plutokratui 
Rooseveltui” ir t.t.

Pirmą dieną ženklų buvo 
parduota už 40,000 dolerių.

Čiangkaišekas Sako 
Pasitrauksiąs

Kinijos valdytojas čiang- 
kaišekas pareiškė, kad jis ne
ieškosiąs kokios valdžios vie
tos per būsimus rinkimus.

Centro vyriausybė ir ko
munistai nutarė sudaryti ko
aliciją.

Komunistai sutiko pamaži 
savo kariuomenę pavesti 
centro vyriausybės žiniai ir 
dalyvauti naujoje centro val
džioje.

Hamburgas. — Hamburge, 
britų okupuotoje zonoje, jau 
įsteigtas universitetas lietu
viams, latviams ir estams.

Universitetui jau duotos 
patalpos ir sudaryta vadovy
bė. Rektorius yra latvis Gul
bis, o nuo lietuvių rektorius 
prof. V. Stanka, teisininkas.

Atidaryti lietuvių skyriu
je šie fakultetai — teisių, 
gamtos mokslų, žemės ūkio 
ir humanitarinis.

Teisių fakulteto dekanas 
yra Čepas, žemės ūkio — Ma
nelis.

Universitetas yra numatęs 
turėti per 150 profesorių ir 
ligi 2,000 studentų.

Univ. vadovybė kreipėsi į 
Amerikos visuomenę, kad 
universitetui parūpintų mok
slo priemonių.

Senatoriaus H. Byrd 
Pareiškimas

Washingtonas. — Rusams 
kalbant apie sovietišką glo
bą Pacifiko salose ir Afriko
je, senatorius Byrd pareiškė, 
kad jis norėtų ką nors išgirs
ti apie kitų tautų globą 
(trusteeship) Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir kitiems kraš
tams, kuriuos Rusija yra už
ėmusi.

tikinę laisvės sugrįžimu. Ši 
mintis daugiausia partizanus 
patraukia ir palaiko.

Vilnius ir Kaunas dabar 
apgyvendinti lietuviais ir vis 
daugėjančiais rasų kariais. 
Sutemus vaikščioti visai ne
saugu, ir beveik niekas iš lie
tuvių to nedaro. Apiplėšimai 
iki nuogumo dažni ir dau
giausiai įvykdomi rusų ka
rių.

Partizanų spontaniškas 
veikimas ypatingai prasidė
jęs pereitą pavasarį. Laba
noro miškuose bolševikai ru
sai partizanų naikinimui 
vartojo net artilerijos pa
būklus, bet galutinai jiems 
iš ten partizanų iškrapštyti 
nepavyko.

Partizanai daugiausiai nai
kina su rusais susidėjusiais 
lietuvius bolševikus bei šiaip 
kuo nors susitepusius prieš 
lietuvius bei taip pat per
daug didelius engėjus bolše
vikus, pav., buvęs žiaurus 
valsčiaus milicijos viršinin
kas per kratą buvo pasisa
vinęs karinę uniformą, vė
liau joje buvo partizanų nu
šautas.

Kiek partizanų jau yra su
naikintų, sunku pasakyti, 
bet net kiekvienam valsčiuj 
priskaitoma dešimtimis ir 
net šimtais.

Nušauti vyrai
“Mūsų valsčiuje ir ypatin

gai mūsų kaimynai jauni ir

ir išvežti, dingę be žinios — 
trys broliai, mano tikri 
pusbroliai, neatsiliepę į mo
bilizaciją, buvo milicininkų 
netikėtai užklupti savo ūky
je ir mėgino nepasiduoti, bet 
tą pačią valandą buvo nu
šauti, ir visi trys lavonai per 
Velykas pamesti bažnytkai
myje ant viešiausio kelio iš
niekintai gulėjo,” pasakojo 
minėtas asmuo.

Kaimyniniame valsčiuje 
taip buvo pasielgta su ketu
riomis dešimtimis tą pačią 
dieną nušautų “banditų,” 
kaip bolševikai juos pakrikš
tijo.

Aluntos klebonas suima
mas buvęs smarkiai sumuš
tas ir išvežtas. Buvę paskelb
ta, kad jis kelyje pražuvo.
Prie išnaikinimo bedugnės
Partizanų išnaikinimas ei

na prie galo, bet jų būsią tol, 
kol dar būsią lietuvių vyrų,' 
nes visi vengia susitikti su 
milicininkais, o bėgančius 
kaipo kaltus — nušauna.

“Ašaros byra matant ne
laimingą, nieko nekaltą ša
lį prie išnaikinimo bedugnės 
krašto, bei nežinioje ir bai
mėje, be jokios išsigelbėjimo 
vilties, skurdo belaukiančius 
žmones. Išleido jie mane, be
žiūrėdami lyg į vienintelį iš 
lavonų atsikėlusį, lyg iš pra
garo kilčiau į dangų. Ver
kėme visi,” baigė pasakojimą 
minėtas asmuo.

ŠVEDAI IŠDAVĖ RUSAMS LIETUVIUS

BEVINAS APKALTINO MASKVĄ 
SUDARANT PAVOJŲ TAIKAI

Londonas. — Rusijos už
sienių reikalų vicekomisaras 
Višinskis Jungtinių Tautų 
Organizacijos Saugumo Ta
rybos posėdyje pasakė kalbą, 
kaltindamas Angliją, kad 
šioji, laikydama savo kariuo
menę Graikijoje, sudaro pa
vojus taikai.

Višinskis, kurio kaltinimų 
užtekdavo, kad didžiausi ra
sų komunistų šulai prisipa
žintų nusikaltę per garsiuo
sius teismus 1936-37 metais, 
dabar ne tik nesusilaukė pri
sipažinimo, bet dar pats iš
girdo kaltinimus Maskvai.

Anglų užsienių reikalų mi
nisteris Bevinas atsakyda
mas pažymėjo: “Taikai pa
vojų neša nuolatinė propa
ganda iš Maskvos prieš Britų 
imperiją ir nuolatinis komu
nistų partijos kiekvienoje 
pasaulio šalyje panaudoji
mas kaip priemonės pulti 
britų tautą ir britų vyriausy

bę .. . štai kur pavojus pa
saulio taikai.”

Vėliau diskusijos dėl ang
lų kariuomenės buvimo Grai
kijoje pasidarė tokios smar
kios, kad Višinskis apkaltino 
melu Beviną, kuris tuoj atsi
kirto, kad jei kam priklauso 
melas, tai tik priešinga jai 
pusei, o ne anglams.

Šiam opiam klausimui Sau
gumo Taryba ligi paskutinės 
valandos nebuvo radus 
sprendimo.

Nepaisant to, iškilo Jung
tinių Tautų Organizacijoje 
naujų keblumų, kai Lebano- 
nas ir Sirija pareikalavo, kad 
anglų ir prancūzų kariuome
nės pasitrauktų iš tų šalių.

Stasys Pieža Vyksta 
Romon

Vasario 10 d. Romon iš
skrenda Chicagos “Herald - 
American” religinio skyriaus 
redaktorius Stasys Pieža.

Jam pavesta aprašyti mi
nėtam laikraščiui 32 naujų 
kardinolų įvesdinimo apei
gas šv. Petro bazilikoje.

S. Pieža jau 10 metų dirba 
“Herald - American” laikraš
ty.

Valstybiniai Dvarai 
Lietuvoje

New Yorkas.—Sovietų Ru
sijos pavyzdžiu, Lietuvoje 
steigiami valstybiniai dva
rai.

Vienu iš pirmaujančių to
kių dvarų (sovchozų), kaip 
praneša “Pravda” Nr. 301, 
esąs “Didieji Šiauliai.”

Rusai Suskaldę 
Atomą

Paskutinėmis dienomis 
ėmė sklisti žinios, kad rusų 
mokslininkams pasisekė su
skaldyti atomą.

Prancūzai Mažina 
Kariuomenę

Paryžius. — Naujoji vy
riausybė nutarė prancūzų 
kariuomenę sumažinti nuo 
650,000 ligi 400,000 vyrų.

MIRĖ KARDINOLAS

O’DWYER PADĖJĖJAS IŠ 
LIETUVOS

Mirė Genovos arkivysku
pas kardinolas Boetto, 74 m. 
amžiaus.

Jis buvo jėzuitas.

Vienas iš artimiausių ma
joro O’Dwyer padėjėjų New 
Yorko savivaldybėje, Laza
rus Joseph, yra gimęs Vilniu
je.

Stockholmas. — švedų vy
riausybė rusams išdavė apie 
160 Baltijos tautų žmonių — 
latvių, estų ir lietuvių.

Lietuvių jų tarpe buvo de
vyni.

Kaip žinoma, švedai jau 
pereitų metų gale buvo pa
siruošę tuos Baltijos tautų 
žmones dovanoti sovietams. 
Tada baltiečiai buvo paskel
bę bado streiką. Nusilpusius 
juos nugabeno į ligonines, o 
tiek pačioje Švedijoje, tiek 
Amerikoje ir Anglijoje pasi
pylė eilė protestų prieš tokį 
nežmonišką švedų valdžios 
žingsnį — išduoti žiauriai 
diktatūrai Baltijos žmones.

Tada švedai ėmėsi veikti 
patylomis ir pamažėle nu
skirtuosius asmenis gabeno 
uostų link.

Neseniai jie buvo susodinti 
į rusų laivą ir išvežti. Prieš 
išvežant du nusižudė, kad tik 
nepatekus į baisios rusų poli
cijos NKVD nagus.

Esama žinių, kad švedai 
rengiasi dar daugiau lietu
vių, latvių ir estų išduoti ru
sams.

Taip pat tų tautų žmonėms 
pavojus gresia ir Danijoje. 
Atrodo, kad ir ten rasai daro 
spaudimą išgauti lietuvių, 
latvių ir estų, gyvenančių 
Danijoje.

Pripažino Rumunij 
Vyriausybę

Washingtonas. — Ameri
ka ir Anglija pripažino da
bartinę Rumunijos vyriausy
bę po to, kai į ją buvo įsileis
ti du opozicijos žmonės.

Tą rumunų vyriausybę su
kombinavo rasų vicekomisa
ras Višinskis.

Netrukus Rumunijoje turi 
įvykti rinkimai, bet tuo tar
pu nematyti, kad jie praeitų 
laisvose sąlygose.



2 Vasario-February 8, 1!

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina: 

Jungt. Valst. metams.............. 3.00
Jungt Valst. pusmečiui .......  1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimu kainos pagal susitarimą.

ŠIRDIES SAULE KADA ANGLŲ LAKŪNAS NUKRITO

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

RUSŲ - ANGLŲ IMPERIALIZMO KOVA
Rusijos užsienių reikalų vicekomisaras Višinskis atsi

gręžė į savo vertėją, spiovė jo pusėn, kam suklupo bevers- 
damas kaltinimus prieš Angliją, ir vėl ėmė dėstyti, kokia di
delė nusižengėlė yra Londono vyriausybė, laikanti Graiki
joje anglų kariuomenę ir persekiojanti laisvės ištroškusius 
žmones. Esą, tai sudaro pavojų taikai.

Bevinas, anglų užsienių reikalų ministeris, karštai at
sikirto, kad jei kas gresia taikai, tai tik Maskvos komuniz
mas su savo propaganda įvairiose šalyse.

Už šių ginčų slepiasi milžiniška kova dėl imperijos.
Rusams laisvė nerūpi. Jie savo šalyje apie 10 mili

jonų žmonių, o gal ir daugiau, laiko koncentracijos sto
vyklose. Jie yra pavergę ištisas tautas. Jei jie būtų lais
vės nešėjai, jie pirmiausia turėtų tą laisvę suteikti žmo
nėms savo šalyje ir toms valstybėms, kurias laiko užėmu
si Maskvos letena.

Sovietų Sąjunga nori prieiti prie Viduržemio jūros, ten 
gauti bazes ir net įkelti koją Afrikon.

Jeigu Kremliaus diktatoriams pasisektų Graikijoj pa
statyti Stalinui palankią vyriausybę, tai iš šios nebūtų sun
ku rusams išgauti bazes Viduržemio salose, priklausan
čiose Graikijai.

Tai sena rusų svajonė. Petras Didysis norėjo prieiti 
prie Viduržemio jūros. 1844 m. caras Nikalojus to pat rei
kalavo iš anglų. Per aną karą rusai buvo gavę bazę prie 
Dardanelių, bet Leninas 1919 m. nuo jos atsisakė, kaip nuo 
imperializmo ženklo.

Dabar Rusijos norai yra didesni.
Be Dardanelių, iškyla Graikijos salos, Italijos kolo

nijos Afrikoje prie Viduržemio jūros ir prie Raudonosios 
jūros, — garsiau ar tyliau Rusija į tai yra pareiškusi sa
vo norus ir tų vietų siekia.

Ten įsistiprinus, Rusija iš tikrųjų sugriebtų Angliją už 
gerklės, Bevino žodžiais tariant.

Todėl į Londone vykstančias grumtynes reikia žiūrėti 
ne kaip į aukštų valstybių vyrų įsikarščiavimą, bet kaip į 
atkaklią kovą: rusai stengiasi įvykdyti seną carų svajo
nę ir sykiu nustumti britus nuo dominuojančios rolės pa
išely, o Anglija, šio karo pusėtinai nusilpninta, visomis jė
gomis bando išlaikyti savo senąją imperiją nepaliestą, nau
jąjį imperializmą kiek galint toliau varant nuo britams 
strateginių vietų.

Tuo tarpu anglams pasisekė Stalino mešką nuvyti nuo 
Graikijos, bet galima būti tikram, kad rusai ieškos nau
jų plyšių įsiskverbti tan kraštan. R.

SPAUDOS MENUO

O saule rudenio, už debesų juodų, 
Tave kaip kūdikį giliai širdy randu.
Gyva palikusi iš vasaros dangaus 
Sušildai širdį tu ir žemės ir žmogaus.
Iš ten tu švieti man keliaujančiam nakčia, 
Pro tavo spindulius man nekarti kančia.

Iš ten šauki tu man kaip laimės žiburys —
Tikėk: pavasaris sugrįš; tikėk: sugrįš! . . .

Bernardas Brazdžionis.

(Iš lietuvio pabėgėlio 
dienoraščio)

VOKIETIJA.
1945 m. gegužės

PAGUODA
žvarbūs vėjai, klausyk, vėliai plakas 
Ii’ tamsa ligi žemės palinksta.
Tu nušviesk mano purviną taką 
Šitą naktį nors keletą žingsnių . . .

Tolumoje girdžiu tavo balsą, 
Tavo balsą, o taip liūdnai ramų: — 
Mirę žmonės gyventi vėl kelsis, 
Ir tada daug šviesos bus šioj žemėj. . .

Balys Rukša

las) Krzyžanowski ir pulke 
tarnavo nemažai lenkų ir lie
tuvių.

Lietuvai ir Lenkijai pasru
vus kraujais naujame sukili
me, Lenkų komitetas Pary
žiuje skiria (1863 m. liepos 
30) Kalusauską savo įgalioti
niu. 1864 m. vasario 12 suki
lėlių vyriausybė jį skiria sa
vo delegatu Amerikai (iš 
pradžių, be Kalifornijos, kur 
laikinai atstovavo Mayer). 
Tautinė Vyriausybė rašo: 
"Pranešdamas Tamstai, Pi
lieti, apie šį paskyrimą, tu
riu garbės sykiu pranešti, 
kad, kaipo Agentas, Tamsta 
turi teisės naudoti antspau
dą su trim herbais: Lietuvos, 
Koronos ir Rusės, su užrašu: 
viršuje — Tautinė Vyriausy
bė, apačioje—Politinis Agen
tas Jungtinėse Valstybėse.”

Amerikos valdžia anuomet 
siekė Rusijos talkos prieš 
Pietų Konfederaciją ir Ang
lijos neutralizacijai laimėti, 
— ji išdavė rusams Miliaus
ką ir du kitus dezertyrus iš 
rusų armijos (prieš tai de
monstravo New Yorke 200 
lenkų, lietuvių ir čekų), ir 
jo nepripažino. Visvien, jis 
čia veikė, užtraukė paskolą 
sukilėliams, išleido 1864 m. 
atsišaukimą "To the Land of 

kpt. Aleksandrą Bieliauską, the Free and the Home of the 
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langą, pasiųstas patirti, ar 
prancūzų pažadėtieji laivai 
su ginklais atplaukia.

Iš ten jis lankėsi Prūsuose, 
parsigabenti parako ir pini
gų žemaičių sukilėliams. Lie
pos 1 d. Kėdainiuose jis ski
riamas jaun. leitenantu Il-me 
raitelių pulke. Po to jis siun
čiamas kurieriu į Varšuvą, 
bet greičiausiai ta kelionė 
nepavyko, nes 1932 m. sausio 
mėn. jis jau Allenburge, Prū
suose, su pasidavusiu Gel
gaudo daliniu.

Po trijų mėnesių jis jau 
Prancūzijoje — lietuvių ka
rinio komiteto nariu, ryšio 
karininku, ir vėliau išrenka
mas į Besancon stovyklos 
valdybą.

Įdomu, kad 1832 m. Prūsų 
vyriausybė Rusijos vardu ža
dėjo visokių gėrybių grįžtan
tiems į tėvynę.Betgi, kai ne
trukus pradėjo parbėgti "re- 
patrijantai” su žiniomis, kad 
vieton amnestijos maskoliai 
veža sukilėlius į Sibirą arba 
ima "rekrūtais” į kariuome
nę (tuomet 25 metams!), in
ternuotieji stengėsi sprukti į 
Prancūziją. Kaip žinome, 
1834 m. kovo mėn. du austrų 
karo laivai atgabeno į New 
Yorką virš 200 Lietuvos ir 
Lenkijos sukilėlių, jų tarpe

Yra įprasta sakyti, kad jei šiandien šv. Povilas gyven
tų, jis būtų laikraštininkas.

Spaudos, ypač periodinės, reikšmė šių dienų žmogui 
yra didžiausia — ji ne tik praneša jam apie dienos įvykius, 
bet daugeliu atvejų nustato jo nuomones, vairuoja šalies 
gyvenimą.

Naujaisiais laikais popiežiai vienas po kito yra pabrė
žę svarbą katalikams turėti gerą ir stiprią spaudą, leisti ir 
remti savo laikraščius, knygas.

Kad spausdintas žodis yra galingas ginklas, niekas ge
riau nepaliudijo paskutiniais metais, kaip komunistų ir fa
šistų praktika: paėmę valdžią, jie pirmiausia puolėsi nai
kinti spaudos laisvės ir ją pažeboti savo diktatūriškiems 
siekimams.

Vasario mėnesį, kai varomas katalikų spaudos vajus, 
kiekvieno kataliko pareiga kuo labiau padėti saviems laik
raščiams, rasti naujų skaitytojų, atsilyginti skolas, kad tuo 
būdu mūsų spauda galėtų ne tik laikytis, bet ir žengti pir
myn, tobulėti.

Lietuviai katalikai turi nemaža laikraščių šioje šaly
je — mėnesinių, savaitinių ir vieną dienraštį.

Į juos įdėta daug darbo ir pasišventimo. Jie turi įdo
mių žinių, straipsnių, ir kai kurie jų bendradarbiai yra 
pirmaeiliai savo srities specialistai.

Lietuvių katalikų spauda tarnauja ne vien tik infor
macijai ir įdomumui. Ji sykiu skelbia ir aukštuosius žmo
nijos ir tautų siekimus, tarp kurių yra Lietuvos laisvė.

Tokios spaudos triūsas ir siekimai turi būti įvertinami 
ir remiami.

O didžiausia parama ateina tada, kai toksai mėnesinis, 
savaitinis ar kasdien išeinąs katalikų laikraštis yra plati
namas naujų skaitytojų eilėse. Tada spauda auga ir eina 
pažangos keliu. R.

HENRIKAS KORVINAS-KALUSAUSKAS
(1806 -1894)

Pirmutinis Diplomatinis Lietuvos Atstovas JAV.

Henrikas Korvinas - Kalu- 
sauskas gimė 1806 m, rugsė
jo 11 d. Kazimieravos dvare, 
Utenos (seniau Ukmergės) 
apskrity.

1823-7 metais jis mokėsi 
Vilniaus universiteto teisių 
skyriuje, sykiu su 
čium, Stanevičia ir 
tu.

Mickevi-
Daukan-

Kai tiktai žemaičiai sukilo 
1831 m. kovo mėn., Kalusaus- 
kas nusiskubino į Žemaitiją 
ir buvo paskirtas Telšių pa
vieto policijos vadu. Gegužės 
30 d. Marijampolėje jis pa
sitiko iš Lenkijos atvykstan
tį gen. Gelgaudo korpą ir į- 
stojo į raitelių pulką. Birže
lio 6 jis jau buvo kely į Pa-

1861 m. Civilio Karo lietuvį 
karžygį. Sukilėliai baisiai bi
jojo Amerikos, veržėsi Pran- , 
cūzijon.

Per kelerius metus Kala- 
sauskas bastėsi po Prancūzi
ją, lankėsi Vokietijoje ir Kro
kuvoje, atsidūrė Belgijoje, ir 
1835 m. liepos 2 d. britų am
basadoje Briusely vedė ang
lę, Elizą Shea. Belgijoje jis 
vertėsi įsisteigęs spaustuvė
lę. Ten gimė du sūnūs: Vy
tautas, gimęs 1836 m. ir mi
ręs Vašingtone 1869 m., ir 
Boleslovas, miręs kūdikiu.

1838 m. Kalusauskas su 
žmona ir sūnum Vytautu 
emigravo Amerikon ir apsi
gyveno New Yorke. Ten ne
trukus mirė jo žmona. 1846 
m. spalių 31 d. Common 
Pleas teisme jis tapo Ameri
kos piliečiu. Užėjus 1848 "re
voliucijų metams,” jis neri
mo, susirašinėjo su Mazzini, 
Kossuth, Visockiu, Tysovs- 
kiu, Leleveliu ir kitais "Jau
nosios Europos” idealistais. 
Spalių 2 d. jis jau Paryžiu
je, kur Amerikos ambasada 
jam išdavė pasą. Per Frank
furtą ir Leipcigą keliauja į 
Poznanę. 1850 m. kovo 3 d. 
Prūsų valdžia jį deportuoja 
iš Brody, kame jis susižieda
vo su Marija Grimm, Šveica
rijos prancūze. Gegužės 15 
jis Berlyne, 28 d. jau Havre.

Apsigyvenęs Vašingtone, 
1851 m. jis parsitraukia sa
vo sužieduotinę ir vedė. Iš šių 
jungtuvių gimė sūnus Henri
kas Emilis, farmacijos pro
fesorius, ir dvi dukterys, Ona 
ir Marija. Kalusauskas pra
dėjo dirbti valdžios įstaigose 
— pradžioje Land Office, vė
liau Iždo Departamente.

Kilus Pilietiniam Karui, jis 
rūpinosi sudaryti lenkų-lietu
vių legijoną. Tikrai, New 
Yorko 31 pėst. pulkui vado
vavo lenkas (vėliau genero-

Brave,” atidarė raštinę New 
Yorke (926 Broadway), pa
gelbėjo daktaro Crane na
muose sukurti moterų komi
tetą, "actuated by purely 
Christian motives shall come 
to the assistance of the vic
tims suffering in the present 
struggle convulsing our un
happy country.”

1891 m. Kalusauskas savo 
3,000 tomų knygyną ir archy
vą padovanojo Lenkų Tauti
niam Susivienijimui. Deja, 
archyvas žuvo nesunaudotas 
— 1939 m. gaisre Cambridge 
Springs. Kalusauskas mirė 
1894 m. gruodžio 23 d. Va
šingtone ir palaidotas Rock 
Creek kapinėse. Jis buvo pir
mutinis istorikas, rinkęs da
vinius apie "lenkų” (su lie
tuviais) imigraciją Ameri
kon.

Gimęs ir augęs tais laikais, 
kai dar nebuvo tautinio lie
tuviško atgimimo judėjimo 
(be nepolitinio žemaičio są
jūdžio), Kalusauskas nepri
sidėjo prie mūsų aušrininkų. 
Yra aišku, kad jis mokėjo 
lietuviškai — kitaip nebūtų 
galėjęs vadovauti žemaičių 
sukilėliams ir lankytis su 
slaptomis misijomis po kraš
tą. Visą savo gyvenimo lai
kotarpį gimtajame krašte jis 
pragyveno Ukmergės, Ute
nos, Telšių apskrityse ir Vil
niuje.

"Washington Post” 1894 
m. gruodžio 25 d. laidoje ve
lionį aprašė sensacingai: 
"Louis Napoleon during this 
revolution hjad sailed to the 
relief of the jPoles with a ship 
loaded with munitions of war 
and volunteers, and General 
Kalussowskij held the whole 
Russian a:
seven days ivith his Lithua
nian forces 
might land
Napoleon finally sailed away

mėnuo. 
Saulutė gražiai šildo. Per 
laukus eina pavasaris. Pa
saulis toks mielas! Ir žmo
nės ilgisi ramybės. Visi šau
kia taikos su Vakarais. Bet 
partija vis dar laikosi!

Šiandien nuo pat ankstybo 
rytmečio ūžia Amerikos ir 
Anglijos bombonešiai. Ką tik 
į kleboniją atbėgusi vokietė 
pranešė, kad lėktuvai virš 
Muencheno.

Tikrai — netrukus pasi
girdo dundėjimas — lėktuvai 
puola! Vokiečiai su lėktuvų 
puolimais jau apsiprato. De
šimties ar net šimto žmonių 
žuvimas nedaro vokiečiams į- 
spūdžio.

Nutariau aplankyti lietuvį 
kunigą, apsigyvenusį netoli
mame kaime. Bet vos dvira
čiu privažiavau geležinkelį— 
šauksmas—Tief f lieger! (že
mai skrendą lėktuvai).

Nušokau nuo dviračio ir į 
krūmą! žemai praskrido ke
letas sąjungininkų lėktuvų. 
“Nori sučiupti vokiečių karo 
transportų,” pagalvojau. Už 
kelių kilometrų sudundėjo 
priešlėktuvinė. Po valandos 
jau buvau pabėgėlio kun. M. 
kambaryje.

Kaimas, kuriame jis gyve
na, grynai katalikiškas. Gy
ventojų nėra palietusi naciz
mo propaganda — pasiliko 
tokie pat nuoširdūs, vaišingi, j 
nuoširdžiai mylį ir prisirišę 
prie kat. bažnyčios. Jiems I 
užsienietis nėra vien darbo 
jėga, bet lygiai toks pat žmo
gus kaip ir jie.

Tuoj pat šeimininkė suieš
kojo pieno ir duonos. Staiga, 
nežinia iš kur atsiradę, virš 
kaimo žemai pralėkė sąjun
gininkų lėktuvai, šokom prie 
langų.

Vienas lėktuvas leidosi že
myn! Pasiekė žemę, ir, taip 
rodėsi, pasišokinėjęs nuskri
do! Bet ne! Iš kaimo ton vie- i 
ton pasileido bėgti žmonės. 
"Lėktuvas, lėktuvas nukri
to!” šaukė jie.

— Eikime ir mes! — ragi
nau savo susijaudinusį tau-. 
tietį.

jis 
jo

Ant kalnelio gulėjo jaunas, 
gražus, kokių 25-28 metų vy
ras. Dešinioji akis buvo užti- 

i nusi, burna pilna kraujo.
Geraširdžiai bavarai ūki

ninkai, lakūną ištraukė iš po 
lėktuvo, dabar tupinėjo ap
linkui, nežinodami, ką toliau 
daryti. Paliepiau atnešti van
dens. Pavertėm sužeistą la
kūną kiek į šoną. Gavęs van
dens, jis išspiovė kraują iš 
burnos. Kažką pasakė. At
merkė sveikąją akį ir garga
liuodamas paklausė:

— Ar čia priešo žemė?
— Yes.
Aiškiai matėme, kaip 

jaudinosi. Paglosčiau
šviesius plaukus. Paklaustas 
atsakė esąs katalikas, o an
glikonų tikėjimo.

Tuo metu, matyti, draugo 
pasigedę, vėl atskrido lėktu
vai. Žmonės tuoj nėrė į visas 
šalis. Nebėgau nuo sužeisto
jo — argi drįstų šaudyti į 
sužeistą savo draugą. Ma
čiau, kaip lėktuvai kraipė
si—lakūnai stebėjo žemę. Pa
skraidė, paskraidė ir dingo 
Kažkur Zalcburgo pusėje iš
metė savo krovinį—bombas.

Netrukus atvažiavo vokie
čių sanitarinis sunkvežimis 
ir žandarmerija ir nusigabe
no sužeistąjį anglą. Grįžda
mas susitikau į nelaimės vie
tą skubantį kažkokį vokietį, 
matyti, partijos narį.

— Užmušt tą nedorėlį la
kūną. Nepalikit gyvo! — rė
kė jis, pamatęs mane ir ma
nydamas mane vokietį esant.

— Už ką jį užmušt? — pa
klausiau jį.

— Už ką? O kiek jie išžudė 
mūsų nekaltų vokiečių mote
rų ir vaikų! Užmušt jį!

— Bet gal šiuo metu vokie
čių lakūnai nukritę anglų 
pusėje laukia pasigailėjimo!

Jis piktai pažvelgė į mane 
ir nuskubėjo pirmyn.

Kitą dieną aplankiau ba- 
varietį mokytoją Sch., anti- 
nacį. Jis man papasakojo, 
kad Freilasingo burmistras 
dviem pistaleto šūviais nužu
dė mano matytą sužeistą 
anglų lakūną . . .

Mokytojas ir žmonės nirš- 
dami keikė nedorąjį žmogų.

J. Rusteika.

kad 
eiti.

Kur? Dar naciai įtars, 
esame šnipai. Neverta

ATSIRANDA DAUGIAU 
LIETUVIŲ TREMTNIŲ

vdBdi iu-r eui uiiry o,

Šalpos Fondo Vaj! siuva ro
Maisto rinkimo vajus vis į 

eina pirmyn. Į sandėlį kasą 
ateina nauji maisto siuntini 
Siųskite, kiek galite, nes mai 

I pareikalavimas Europoje didį
Knygų vajus. Knygos vis į 

teberenkamos. Kas turite ati 
karnų knygų, pasiųskite į sanį 
lį, kur jos jau rūšiuojamos iri 
ruošiamos pasiuntimui. Salį 
mėn. Belgijon išsiųsta 293 g 
rai knygų.

žaislų vajus. Prieš Kalį 
šventes prašėme mūsų skym 
kooperuojančių organizaq 
rinkti ir raginti savo apyM 
žmones nupirkti po mažą dq 
nclę lietuvių tremtinių vau 
čiams. Tokių dovanėlių gautai 
bai mažai.

Sporto įrankių vajus, šia p| 
ga norime pakartoti, kad Iii 
vių mokyklinis jaunimas įvai] 
se Europos valstybėse prašą 
maldauja visokių sporto įrann

žūkliavimo įrankių vai 
Meškeriojimas Amerikoje | 
maloni pramoga, bet dabartį 
je Europoje — maisto šalti! 
Pagelbėkite tiems, kurie m 
sau maisto rasti.

Mezgimo rateliai. Darbi 
lietuvaičių pastangomis, tiki! 
aprūpinti nemažą skaičių 'Iii 
vių tremtinių vaikučių.

Prie jau anksčiau paskel 
mezgimo ratelių prisidėjo;! 
šv. Pranciškaus parapija, t| 
rence, Mass, ir Šv. Jurgio pu 
pija, Rochester, N. Y. Woij 
torio, Mass. Aušros Vartų pa 
pijos mezgėjos jau atsiuntė,! 
mą rinkinį savo numegztųjų 
kučiams drabužėlių.

Linkime geriausio pasiseka

MŪSŲ BALTINIAI JAI 
SUPLYŠO . ..”

Rašo Liutauras

iŠ Lietuvos gyvenimo bolševi

Tos įstaig 
tos viskuo -

fisinys)

(SlOS BAISIOS puikiais bak
^NKVD pinigų sumo 

l^-Kiek kar- tymo ir 1.1. 

Į boro panaikinta Ir jeigu m 
[ta? - Baidės, tį, praeidami 

mirtį: ČK—lių kapus, si 
[0-NKGB. mu žegnojos 
L a lenkai’1^. kl 

bar lygiai su 
dienos š^ 

F °* nSiimn PTO ^U0S nan 
^pminejunoi Mafl 

^Spo]o-'!dienoj’ po bc 
;5Mkadpo p- gu kariuome] 
L ^paprasto sle-1 
teteik “ 

[įvykdyti ir reži- 
ta organizacija, 

keaždaug euro- 
ta policijos pa- 
ta ritinė tvarka, 
tamaštabu, savoj 
Liėis ir savoj 
įja-neturi sau 
ta žmonijos j

dienoj po be

prokuratūros

Imius. Teko v 
birintais, ir 
tų šiurpių įs 

(damas užmir 

Visa tai m 
'atrodė baisu, 
[keista. Bet 

'vyko nuo 191 
taip galima 
kai išsireik 

, (slaptoji polit 
3i^SZ|^onus 

sąžinės. Jos 1 
mai, bet nii 
esmė.

į ia organizaciją 
į ji oet patys so-

taleriai), ka
ltieji karinin- 
ta raaršalų imti-

— O aš eisiu. Gal kartais 
lakūnas sužeistas ir reikalin
gas kunigo.

— Na, kaip nori!
Aš šokau ant dviračio ir 

per dirvas ir pievas pasilei
dau į tą pusę, kur buvo ma
tyti žmonių būrys. Pievoje 
gulėjo sudaužytas lėktuvas. 
Apie jį sukinėjosi žmonės.

— Kur lakūnas?
— Ten!

BALF gavo žinių, kad šiomis 
dienomis mažam Liuksemburgo 
krašte susiorganizavo 150 lietu
vių tremtinių.

Šie lietuviai taip pat reikalin
gi pašalpos ir pagelbos. BALF 
padarė atitinkamus žygius jiems 
pagelbėti.

Jau prabėgo penki taikos mė
nesiai, bet lietuvių tremtinių at
siranda vis daugiau. Lietuviams 
pagelbos reikalingumas vis didė
ja.

Kiekviena neteisybė yra 
nuodėmė, ir 
mirčiai.

yra nuodėmė
Šv. Jonas.

y at bay for

that the ship 
without injury.

and General Kalussowski re
turned again to the main 
Polish army.” žemaičiai Pa
langoje išsilaikė vos porą 
dienų, gi Kalusauskas tuo
met nebuvo dargi nė karinin
kas . . .

New Yorko "Tygodnik Pol- j čiulionio, M.I.C., anglų kalba 
ski” š. m. sausio 6 ir 13 lai
dose įdėjo Kalusausko at- vienuolei Elenai. Knyga va- 
vaizdą, Vilniaus universiteto
liudijimą (1826 m.), paskolos Lithuanian Flower,” ir ją iš- 
lakšto nuotrauką (pasirašy
tą Mazzini, St. Worcell, D. 
Zienkowicz ir A. žabinski), 
bei 1864 m. vasario 12 d. 
prancūziškai rašytą liudiji
mą apie jo paskyrimą politi
niu agentu Amerikai. Ant pa
starojo dokumento yra 2 ant
spaudai: (1) skydas su ere
liu, Vyčiu ir angelu, užrašas: 
Rząd Narodowy — Rownosc 
Wolnosc Niepodleglosc; (2) 
toks pat skydas su užrašu: 
Komisarz Nadzwyczajny 
Rządu Narodowego.

Laikraštis pastebi, kad 
Lenkijos Užsienių Tarnybos 
Metraštis 1938 m. pažymėjo 
Kalusauską, kaipo pirmutinį 
Lenkijos diplomatinį atstovą 
Amerikai.

K. R. Jurgėla.

Taip iš Europos rašo bei 
kiekvienas lietuvis tremtį 
Taip rašo jūsų brolis, sesuo 
giminaitis. Ką jūs daryti! 
jeigu jis pabaladotų į jūsų di 
ir pasakytų, kad sudegė joj 
mai, jo turtai ir jo manta,] 
jis neturi drabužio savo susi 
šiam kūnui pridengti?

Ką darytumėt, jeigu jis, iš 
sęs drebančią ranką, paprai 
paaukoti jam baltinių, bent] 
nūs marškinius? Jūs pakvi| 
mėt jį į vidų, pa\jL£gydinM 
aprengtumėt ir dar apdovi 
išleistumėt.

Nuo karo nukentėjusių ui 
vių padėtis yra lygiai tokia,! 
to padegėlio, kuris visko mi 
jęs stengiasi bent savo gyVj 
išgelbėti, po didelio gaisro.!

Mes žinome, kad jūs jau ei 
davę drabužių ir daiktų, bet] 
taip pat žinome, kad jūs tii 
gerą širdį ir jeigu dar galit! 
dovanosite ir baltinių tą M 
minga padegėlį ir jo šeimą įš 
bėti.

Aukokite apatinių drabj 
moterims, vyrams ir vaiki 
Savo miestuose ir apylinj 
praveskite baltinių rinkimo! 
jelius ir surinktus baltinius! 
kite į mūsų sandėlį, 101 Gi 

Brooklyn 11, N. Y.st.,

PAGELBA BELGUI 
LIETUVIAMS

Sausio 24 d. iš New Yor! 
plaukė norvegų laivas “S.S 
pire Pakeha” su 5,000 svari 
bužių ir batų siuntiniu Bei 
esantiems lietuviams.

BALF Komitetas Belgiją 
sirūpins tuos drabužius iš 
ti.

Apie Kun. J. Mačiui ionio Knygą
Įvairių laikraščių kritikai 

yra atsiliepę apie kun. J. Ma-

išspausdintą knygą, skirtą

dinasi “Sister Helen, The

leido J. F. Wagner leidykla 
New Yorke.

"American Ecclesiastical 
Review” rašo, kad knygoje 
nuo pat pradžios ligi pabai
gos matyti autoriaus dėkin
gumas Seseriai Elenai.

Jėzuitų savaitraštis "Ame
rica” sako: "Nors šios kny
gos antraštė galėtų duoti pa
grindo galvoti, kad tai bio
grafija, bet iš tikrųjų čia es
ama autobiografijos, kuri 
nubrėžia rašančiojo gyveni
mą ir tą svarbią rolę, kurią 
sesuo Elena jame suvaidino. 
Ji pirmoji paskatino jį rim
tai apsvarstyti kunigystės 
stoti pašaukiman. Ilgainiui 
jos draugiškumas, pavyzdys, 
maldos ir patarimas nušvietė

kelią, vedantį į kunigya 
į specialią studijų sritį!

"Autorius knygą p| 
reikšdamas savo gilų di 
gumą už visa tai, ką S 
Elena padarė jam, būt 
gyva ir po mirties sav 
tarimu, kaip jisai tiki .1 
sudomintiems visados I 
tingais Dievo Apvaizdoj 
liais šioji knyga atneš] 
sos ir bus naudinga.” 1 

"The Homiletic and! 
torai Review” pažymi! 
gos tikslą ir paskui! 
"Protarpiais knyga ( 
įdomių žinių apie Ii] 
tauta, jų imigraciją į I 
tines Valstybes, jų pa] 
ir parapinių mokyklų į 
mą ir ypač apie šv. Kai 
ro Seserų įsikūrimą in 
tą augimą. Lietuvių I 
skaitytojams knyga yj 
domi ir turėtų padaryti 
gero, keliant pašaukim
nuoliniam gyvenimui L ______
nigystei.” _

I pi American Information Oen
I ^Broadway. New YnrV 7 m v

Č 
Kartą teko 

į-stiukai, pro-1 boševikų oi
[jti- vienu žo-džioj, būti pal 
LįetąSąjįmgojjiningą aktą; 

tarimy, kurių įminimos kaž 
Pi negalėtų su- tos garsiosios 

tuvės.
Tenai teko 

ip j skaitą apie 1 
”’i Iš jos, tarp k 

į aiškėjo, kad 
dramą ” vyk 
vadinama če 
kai reiškia — 
Komisija (yp 
ja). Buvo ta 
cionieriams 1 
Tribunolas. ! 
gentas nekali 
pasaulis sav 
"draugystė” 
pasakyti) gir 
kad toji čeką 
visą Rusijos i 
piovė, nužudė, 
no, užkankini 
kitokiais sadi 
dais išnaikino 
jamas mases ž

Toji Čeką s 
maudavo rusų 
lio ir kankinda 
lys iš lengvo p 
lįsdavo į vidų 
skrosdavo, kol 
davo mirtis, 
krūvomis tuos 
caro karininki 
ranka pakliuv 
revoliucijonier 
nuo kalno riet 
ir tuo būdu pri 
šaltą rusišką 
grūsdavo į t 
traukdavo, iki 
tinai buvo užl 
piovė rusų k; 
odos antpečiui 
kitokiais būda 
sadizmą.

Naujas vare
Pasaulis tad 

piktinosi, čeką

tatino vietas ' - 
b todėl, kad ir|?g 
ta sovietinės 
fej turėjo būti 
įc stos organi-

k arė taip, Vos 
k rajos sovie- 

EEl buvo tuoj 
[įfe Saugumo 

paboti iš 
ra valdiniu- 
m kurie maž- 
biriejy mėne- 

m visą kuklų, 
pušų buvu-

□j lalėjimus, 
.t. rienasmem-

p įstaigos su 
ppasonalo ir 
p špionažo ir 
’■ Tbs įstaigos 

REŠste užėmė 
•'Prausias pa-

p pravedė re- 
pis iš bulvių 
p buvo įreng- 
taiziuliai labi
li išmūryti ka- 
p kameros, į- 

pas prietai-

“statyti sar-

pis tokiais na- 
ta vaikščioti, 

nlniuje minė
ta puikiuose 
ta rūmuose, 
ta rūmuose, 
A namuose, 
pjuose Apy-

pte Informacijos & 
LEIDINIUS!

PANIA’S FIGHT FOR FREED
by E. J. Harrison

Kaina $0.50

pl DE LANNOY IN MED
UTHUANIA
by P. Klimas

I Kaina $1.00

Ri W A TWIN TEUTONIC C

a collective work
Kaina $1.00
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šių jau likvidavo visą kuklų, į-ojį geka sukišo po žeme
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Sausio 24 d. iš Np 
plaukė norvegų laivai 
lire Pakeha” su 5,001 
južių ir batų siuntt 
esantiems lietuviams.

BALF Komitetas & 
sirūpins tuos drabiė- 
ti.

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

Kaina $0.50
G HILL EBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL

(Tęsinys)
4. KETURIOS BAISIOS 

RAIDES — NKVD
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Maisto rinkimo vai 
eina pirmyn. į sauį 
ateina nauji maisto) 
Siųskite, kiek galite, 
pareikalavimas Eunį

Knygų vajus, 
teberenkamos. Kas h 
karnų knygų, pasi 
lį, kur jos jau rūšiuoi 
ruošiamos pasiunti* 
mėn. Belgijon išsiųsį 
rai knygų.

žaislų vajus, Pį 
šventes prašėme mį' 
kooperuojančių 
rinkti ir raginti savo 
žmones nupirkti po 
nėlę lietuvių 
čiams. Tokių dovang-. 
bai mažai.

Sporto įrankių vaj 
ga norime pakartoti 
vių mokyklinis jauno 
se Europos valstybė 
maldauja visokių sper

Žūkliavimo imt 
Meškeriojimas Ame 
maloni pramoga, bet 
je Europoje — mi 
Pagelbėkite tiems, 
sau maisto rasti.

Mezgimo rateliai 
lietuvaičių pas 
aprūpinti nemažą į 
vių tremtinių vaiku

Prie jau aite: 
mezgimo ratelių pc 
šv. Pranciškaus parą 
rence, Mass, ir šv. 
pija, Rochester, N. 1 
terio, Mass. Aušros V 
pijos mezgėjos jau 
mą rinkinį savo 
kučiams drabužėlių

Linkime geriausio;

“MŪSŲ BALTU 
SUPLYŠO.,

Taip iš' Europos u 
kiekvienas lietuvis 
Taip rašo jūsų brofe 
giminaitis. Ką jusi 
jeigu jis pabaladotųį 
ir pasakytų, kad 
mai, jo turtai ir jo 
jis neturi drabužio s 
šiam kūnui pridengti1

Ką darytumėt, ja 
sęs drebančią ranką, 
paaukoti jam baltini 
nūs marškinius? Jį 
mėt jį į vidų, pa 
aprengtumėt ir da’ 
išleistumėt

Nuo karo nukentėi 
vių padėtis yra lygiai; 
to padegėlio, kuris v 
jęs stengiasi bent si 
išgelbėti, po didelio?

Mes žinome, kad ji 
davę drabužių ir 
taip pat žinome, kad 
gerą širdį ir jeigu dar 
dovanosite ir baltini, 
mingą padegėlį ir jos 
bėti.

Aukokite apatinių 
moterims, vyrams i 
Savo miestuose r 
praveskite baltinių ii 
jelius ir surinktus fe 
kite į mūsų sandėlį, i 
St., Brooklyn 11, N.I

PAGELBA BEK 
LIETUVIO

kelią, vedantį į k® 
į specialią studija 

“Autorius knygs 
reikšdamas savo? 
gumą už visa tai, i 
Elena padarė jam. 
gyva ir po mirte: 
tarimu, kaip jisai tii 
sidomintiems vil
tingais Dievo Apvt 
liais šioji knyga aC 
sos ir bus naudinga 

“The Homiletic a 
torai Review” pa? 
gos tikslą ir pa$ 
“Protarpiais W 
įdomių žinių apie 
tauta, jų imigracija 
tines Valstybes, ji) 
ir parapinių mokyk 
mą ir ypač apie šv- 
ro Seserų įsikūrim? 
tą augimą. Lietuvi?

i ir turėtų padai;
keliant pašai# 

gyvenini®

Lietuva Po Kūju Ir Piautuvu

Kas yra NKVD?—Kiek kar
tų Rusijoj buvo panaikinta 
slaptoji policija? — Raidės, 
kurios reiškia mirtį: CK— 

GPU—NKVD—NKGB.
Nuolatos man čia tenka 

minėti keturių raidžių pava
dinimą—NKVD. Jei vien tik 
nuo tų raidžių paminėjimo 
sovietinį pilietį šiurpas nu
krečia, tai reiškia, kad po jo
mis kažkas nepaprasto sle
piasi. O tas “kažkas” — tai 
ir yra toji garsioji bolševiki
niam terorui vykdyti ir reži
mui palaikyti organizacija, 
kuri atitinka maždaug euro
piečių politinės policijos pa
skirtį, tačiau vidinė tvarka, 
organizacijos maštabu, savo 
neribotomis teisėmis ir savo 
kruvina istorija—neturi sau 
lygaus pavyzdžio žmonijos 
gyvenime.

Ji apima visas gyvenimo 
sritis, prieš tą organizaciją 
čia bejėgiai yra net patys so
vietiniai liaudies komisarai 
(atseit, ministerial), ka
riuomenės aukštieji karinin
kai ligi pačių maršalų imti
nai, įstaigų viršininkai, pro
kurorai, teisėjai — vienu žo
džiu, nėra Sovietų Sąjungoj 
žmonių ir pareigūnų, kurių 
ši organizacija negalėtų su- 
likviduoti.

Rengia kankinimo vietas
Suprantama todėl, kad ir 

Lietuvoje visas sovietinės 
tvarkos rūmas turėjo būti 
pastatytas ant šitos organi
zacijos pamatų.

Sovietai tai darė taip. Vos 
tik Lietuvon užėjus sovie
tams, visų pirma buvo tuoj 
pat prie Valstybės Saugumo 
rajonų prikomandiruoti iš 
Rusijos vadinami valdinin- 
kai-konsultantai, kurie maž
daug po vieno dviejų mene-

nesudėtingą, negausų buvu
sio saugumo personalą. Vi
sus juos sugrūdo į kalėjimus, 
ir iš jų mažyčių, vienasmeni- 
nių įstaigų, susikūrė dabar 
grandį j ozinės įstaigos su 
šimtais žmonių personalo ir 
su didžiausiu špionažo ir 
agentų kadru. Tos įstaigos 
kiekviename mieste užėmė 
geriausias ir gražiausias pa
talpas.

Tenai tuoj pat pravedė re
montą, po namais iš bulvių 
rūsių ir panašiai buvo įreng
ti specialiai didžiuliai labi
rintų labirintais išmūryti ka
lėjimai, kankinių kameros, į- 
vairioms tortūroms prietai
sai.

Namai buvo apstatyti sar
gybomis, nevalia buvo pilie
čiams kartais ties tokiais na
mais ir šaligatviu vaikščioti. 
Ir taip, pav., Vilniuje minė
ta įstaiga įsikūrė puikiuose 
Apygardos Teismo rūmuose, 
Kaune — Darbo
Utenoje — šaulių namuose, 
Šiauliuose — naujuose Apy- 
dos Teismo rūmuose.

Tos įstaigos buvo aprūpin
tos viskuo — automobiliais, 
puikiais baldais, neribotomis 
pinigų sumomis be atsiskai
tymo ir t.t.

Ir jeigu mūsų žmogus nak
tį, praeidamas pro pakaruok
lių kapus, su baime ir neri
mu žegnojosi ir lenkė tą pa
slaptingą kapinyną, tai da
bar lygiai su tokia pat baime 
jis dienos šviesoj praeidavo 
pro tuos namus.

Man teko pačiam trečioj 
dienoj po bolševikų išvijimo 
su kariuomenės, partizanų ir 
prokuratūros atstovais lan
kyti Vilniaus NKVD pože
mius. Teko vaikščioti tais la
birintais, ir tikėkite, kad ši
tų šiurpių įspūdžių ir norė
damas užmiršti nepajėgsiu.

Visa tai mums, lietuviams, 
atrodė baisu, nesuprantama, 
keista. Bet Rusijoj juk tai 
vyko nuo 1917 metų. Toji, jei 
taip galima būtų europietiš
kai išsireikšti, bolševikų 
slaptoji politinė policija mi
lijonus gyvybių turi ant savo 
sąžinės. Jos keitėsi pavadini
mai, bet niekada nesikeitė 
esmė.

Čeką
Kartą teko ir man, pačioj 

boševikų okupacijos pra
džioj, būti pakviestam į iškil
mingą aktą, kuriame buvo 
minimos kažkiek ten metų 
tos garsiosios NKVD sukak
tuvės.

Tenai teko išklausyti pa
skaitą apie NKVD istoriją. 
Iš jos, tarp kito ko, man pa
aiškėjo, kad “revoliucinį bu
drumą” vykdė pirmiausia 
vadinama Čeką, kas rusiš
kai reiškia — čeresvičainaja 
Komisija (ypatinga komisi
ja). Buvo tai kontrrevoliu
cionieriams teisti Liaudies 
Tribunolas. Žinoma, prele
gentas nekalbėjo, bet visas 
pasaulis savu laiku (kai 
“draugystė” nekliudė tiesą 
pasakyti) girdėjo ir žinojo.

visą Rusijos inteligentiją, iš
plovė, nužudė, gyvus sudegi
no, užkankino ir visokiais 
kitokiais sadistiniais meto
dais išnaikino nesuskaičiuo
jamas mases žmonių.

Toji Čeką savu laiku pa
maudavo rusų popus ant bas
lio ir kankindavo tol, kol bas
lys iš lengvo per užpakalį su
lįsdavo į vidurius, juos pra- 
skrosdavo, kol galų gale atei
davo mirtis. Jie surišdavo 
krūvomis tuos pačius popus, 
caro karininkus ir kitus po 
ranka pakliuvusius “kontr- 
revoliucijonierius,” ir paskui 
nuo kalno riedendavo į upę, 
ir tuo būdu prigirdydavo. Jie 
šaltą rusišką žiemą žmones 
grūsdavo į eketes ir vėl 
traukdavo, iki žmogus galu
tinai buvo užkankintas. Jie 
piovė rusų karininkams iš 
odos antpečius ir visokiais 
kitokiais būdais vykdė savo 
sadizmą.

Naujas vardas — GPU
Pasaulis tada tai žinojo ir 

piktinosi, čeką vardas užsie-
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ny ir viduj buvo pasidaręs 
pabaisa. Ir štai garsioji bol
ševikinė melo propaganda 
sugalvojo tokį triksą: vienu 
metu jie ėmė šaukti, kad so
vietų gyvenimas tiek susi
tvarkė, pagerėjo, revoliucija 
jau praėjo, ir todėl Čeką ne
reikalinga. Ir ji vieną gražią 
dieną oficialiai panaikinta. 
Vietoj jos nuo tos pat valan
dos atsiranda vadinamoji 
GPU, t.y., Gosudarstvennaja 
Političeskaja Učerešdenija 
(valstybinė politinė įstaiga), 
kuri apėmė visą tą pačią bu
vusią Čeką organizaciją su 
visais padaliniais ir persona
lu ir ją dar daugiau išplėtė.

Bėga metai ir GPU savo 
darbais tiek išgarsėjo, kad 
net čeką pralenkė. Ir vėl pa
saulis žino tas tris raides ir 
apie jas kalba visas žemės ri
tulys. Ką gi, bolševikai grie
bėsi to pat melo metodo ir vėl 
skelbia, kad gyvenimas pas 
juos tiek pagerėjo, sovietinis 
žmogus tiek sąmoningas ir į- 
sitikinęs bolševizmo idėjomis 
pasidarė, kad tokia politinė 
policija nereikalinga. Ir GPU 
buvo panaikinta.

Atsirado NKVD
Su ta pat valanda atsirado 

tos keturios baisios mirties 
raidės — NKVD, nes iš visos 
tos organizacijos buvo panai
kintas tik vardas — “GPU,” 
o pati organizacija dar buvo 
nežmoniškai išplėsta ir gavo 
net savo didžiulę specialinę 
NKVD kariuomenę! Tos ke
turios raidės reiškia tokį ne
kaltą pavadinimą: Narodnyj 
Komisariat Vnutrinych Diel 
(Vidaus reikalų liaudies ko
misariatas). Kadangi pas 
juos liaudies komisariatais 
vadinasi mūsiškės ministeri
jos, tai ta politinė rafinuoto 
teroro organizacija pasidarė, 
taip sakant, Vidaus Reikalų 
Ministerija. Vidaus reikalai 
— teroro reikalai, kalėjimo 
reikalai!

Tarp kitko, noriu pažy
mėti, kad visi Lietuvos kalė
jimai ligi bolševikinės oku
pacijos buvo Teisingumo Mi
nisterijos žinioje ir jų prie
žiūra buvo vykdoma per pro
kuratūrą ir teismus.

Dabar bolševikai visus ka
lėjimus perdavė NKVD ži
niai. Tuoj pat buvo įvestos 
kalėjimų režimo reformos, 
visi kalėjimų langai buvo už
kalti tokiais į dėžę panašiais 
įtaisais, kurie uždengė visą 
langą, ir tik truputis šviesos 
tegalėjo kristi iš viršaus, kur 
tos dėžės nebuvo užkaltos. 
Kalinys, geriausiu atveju, te
galėjo matyti tik sklypelį 
dangaus. Prisimenu, kaip se
niau prie “kruvino Smetonos 
režimo” Kaune, priešais me
dicinos fakulteto rūmus, sto
vėjo kalėjimas, nuolatos pilni 
langai buvo kalinių, kurie 
dargi ant pirštų šnekėdavosi 
su gražiomis mūsų studentė
mis. Ir tai buvo ne politiniai, 
bet kriminaliniai kaliniai! 
Politinių kalinių visa mūsų 
valstybė, užeinant bolševi
kams, iš viso teturėjo, be
rods, apie 160 žmonių.

Bolševikai gi plūdo tą 
t “kruviną,” anot jų, tvarką ir 
; skelbė, kad dabar tai bus 
laisvė! Ir tos laisvės sulau
kus, vietoj 160 kalinių — 
NKVD sugrūdo per 1 ar 2 
mėnesius dešimtimis tūks
tančių žmonių, kuriems atė
mė teisę net saulės spinduliu 
pro kalėjimo langą pasiguos
ti. Jiems nustojo šviesti sau
lė iš dangaus, o vietoj jos nu
švito raudona Stalino saulė, 
šalta, kaip ledas, ir žiauri, 
kaip mirtis.

Sistematiški žiaurumai
Ir jeigu savo laiku čeką 

vykdė žiaurumus improvi
zuodama, pagal kiekvieno 
atskiro čekisto fantaziją ir 
sugebėjimą, tai NKVD visa 
tai darė sistematiškai, rafi
nuotai, iš anksto numatytais

metodais, su specialiu pasi
ruošimu. Jei Dante savo 
“Dieviškąją Komediją” bū
tų rašęs ne prieš šimtus me
tų, o dabar, tai nėra abejo
nės, kad savo fantaziją galė
tų praturtinti bolševikų — 
NKVD rūsiuose, kur būtų ra
dęs dalykų, kokių jis tikrai 
nesugalvojo ir nežinojo.

Ko Dante nesugalvojo, tai 
patirti gavo mūsų tauta, per
ėjusi NKVD kalėjimo rūsius 
ir bolševizmo mokyklą, 
mano, kad bolševizmas 
tams einant pasikeitė, 
klysta taip, kaip, kad 
visi klydom. Ir mes taip
nėm. Bet dabar jau žinom, 
kad keičiasi pavadinimai, 
vietoj ČK—GPU, vietoj GPU 
— NKVD (dabar jau, rodos,

Kas 
me
tas 

mes 
ma-

vietoj NKVD yra NKGB — 
Narodnyj Komisariat Gosu- 
darstvennoj Besopasnosti t. 
y. Valstybės Saugumo Liau
dies Komisariatas), bet esmė 
paties bolševizmo, kaip ir jo 
garsiosios teroro organizaci
jos, nesikeičia. Už tą patyri
mą mes apmokė jom labai 
brangiai.

Žiauru, kad nė naujo kapo 
savo aukoms tėvynė supilti 
negali, nes tie, kur dingsta 
iš nakties, ir tie, kur užkal
tuose vagonuose išvežami, 
savo kaulais nuklos ne savo 
žemę, o tik jų auka mūsų is
torijoj paliks paminklą, ties 
kuriuo visas pasaulis turėtų 
susimąstyti ir paklausti sa
vęs: o ką mes padarėme ap
ginti žmoniškumui? Parašė
me Atlanto čarterį, kad su 
juo pridengtumėm žuvusių 
tautų kapą!

(Bus daugiau)
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AMERIKOS JAUNIMO NUSIŽENGIMAI
"— Kodėl tu jį užmušei? — 

paklausė policininkas 16 me
tų mergaitės.

— Aš taip užsiutau ant jo, 
— buvo visas jos atsakymas.

Tai viena iš tų istorijų, ku
rias išgarsino New Yorko 
laikraščiai, kada aną sa
vaitę buvo nužudytas vienas 
71 metų vyras.

Daug istorijų nepatenka į 
laikraščių lapus, nors nusi
žengimų skaičius didėte di
dėja.

Apie tai visuomenę įspėja 
nemažesnis autoritetas, kaip 
FBI viršininkas Edgar Hoo
ver.

Per pirmąjį 1945 m. pus
metį nusižengimų skaičius 
Amerikoje pašoko 8 procen
tus su viršum. Nepraeina nė 
20 sekundžių, kai šiame kraš
te įvyksta koks nors sunkus 
nusižengimas.

Keno tarpe tos kaltės la
biausiai auga? Pirmoj vietoj 
stovi Amerikos jaunuomenė.

Buvo spėliojimų, kad nusi
žengimus padidinsią iš ka
riuomenės grįžę vyrai, nes 
juk jie buvo mokyti žudyti.

Edgar Hoover parodo, kad 
tai netiesa. Ir po ano karo 
didieji nusikaltėliai kaip Ca
pone, Dillinger, Lepke buvo 
visai netarnavę kariuomenė
je. Abiejų karų metu didieji 
nusižengėliai yra tie, kurie 
suaugo per karą.

Hooveris duoda tokius 
skaičius.

1944 m. daugiausia suim
tųjų buvo septyniolikos metų 
amžiaus. Toliau ėjo 18, 19, 20 
ir 21 metų amžiaus jaunuo
liai.

1944 metais vaikai ir-mer- 
gičkos, dar neturį 21 metus 
amžiaus, įvykdė 34 procen
tus su viršum visų apiplėši
mų, 51 procentą įsilaužimų, 
34 procentus šiaip vagysčių 
ir 63 procentus automobilių 
vagysčių.

Lyginant su 1939 m., 1944 
m. vaikiščių, dar nesulauku
sių 18 metų, nusikaltimai taip 
pašoko: žmogžudystės padi
dėjo 47 procentus, išgėdini- 
mai 69 procentus, apiplėši
mai 39 proc., užpuolimai 71 
proc., automobilių vagystės 
55 proc., girtavimas 100 proc.

To paties amžiaus mergai
tėms minėtu tarpu nusižengi
mai taip padidėjo: užpuoli
mai 63 procentus, įsilaužimai 
50 proc., vagystės 95 proc., 
automobilių vagystės 88 
proc., prostitucija ir lytiniai

nusižengimai 357 proc., gir
tavimas 174 proc.

Edgar Hoover įspėja, kad 
jeigu nebus sutriuškinti da
bartinių nusižengimų bran
duoliai, tai „susidarančios 
gengės tuoj bus galingesnės 
ir nesukontroliuojamos. Mes 
galime tikėtis žmogžudysčių, 
bankų apiplėšimo, išgėdini- 
mų, padegimų, žmonių pa- , 
grobimo ir vagysčių antplū
džio.”

Edgar Hoover iš viso su
minėjo 62 priežastis tam nu
sižengimų augimui.

Tarp jų jisai išskaitė neti
kusį jaunuolių užsiėmimą, 
tvirkinančius vaidinimus, ža
lingą literatūrą, bet didžiau
sia kaltė krenta abejingiems, 
apsileidusiems tėvams, na
muose įsivyravusiam nemo
ralumui, disciplinos stokai ir 
emociniam nepastovumui.

Jaunuolių nusikaltimams 
sumažinti Hoover siūlo dvyli
kos punktų programą. Jis 
siūlo įvesti atskirą jaunimo 
departamentą policijoje, duo
ti tankamą religinį auklėji
mą, prašyti bažnyčių pa- i 
ramos, paruošti tėvus. Jis 
dar siūlo prižiūrimas pramo
gas mokykloje, kai pamokos 
baigiasi, ir glaudesnį bendra
darbiavimo tarp mokytojų ir 
tėvų.

LIETUVIAI ITALIJOJE
Italijoj lietuvių šiuo metu 

yra apie 600, bet tai yra apy
tikris apskaičiavimas, nes 
stovyklų gyventojai dažnai 
keičiasi, ir tikrą skaičių su
žinoti sunku.

Visus lietuvius Italijoje 
jungia draugija “Lithua
nia,” kurios pirmininku yra „ 
kun. dr. Viktoras Pavalkis.

Lietuvių šelpimu rūpinasi 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo Italijos skyrius, ku
rio pirmininku yra ministeris 
St. Girdvainis-.— šis—šalpas^. 
Komitetas atidarė 30 lietu
vių studentų bendrabutį Pi- 
zos mieste. Dėl techniškų 
kliūčių bendrabutis dar ne
pilnai veikia.

Vyriausiu visų Italijoje 
gyvenančių lietuvių katalikų 
kapelionu yra J. E. Vyskupas 
Petras-Pranciškus Būčys.

Romoje veikia Lietuvos at
stovybė tik prie šv. Sosto, 
kurios atstovu yra ministeris 
dr. Stasys Girdvainis. Čia 
pat gyvena buvęs užsienių 
reikalų ministeris Stasys Lo
zoraitis su šeima.

Mr. S. Jakubčionis .........................................
per Mr. J. Brundzą .......................................
Mrs. M. Strumskienė .....................................
Mrs. Barbora Webster - Verbštienė ............
Mr. Tony Genevich .......................................
Mr. Schulz .......................................................
Ona Bajerčienė  ;......................................... 
M. Kmieliauskienė .........................................
Mrs. P. Rimkūnienė.......................................
Mr. šiugžda iš Scholes kepyklos ..................
Ona Mackevičienė .........................................
Moterų Sąjunga 29 kuopa (maisto) ............
Ona Pajaujienė ...............................................
Mr. A. Gudaitis...............................................
Mr. M. Saklyn.................................................
Mr. Lazauskas ...............................................
Mr. Vaitkevičius .............................................
Mrs. Betty Valen ...........................................
Mr. McGee.......................................................
Mr. A. Lee.......................................................
Mrs. Edw. Holland (maisto) ........................
Pranciška Plaktonienė........... ........................
Nursing Sisters of the Sick Poor..... ’............
Mr. Vyšnius ...................................................
Mr. Stelmokas ...............................................
Mr. Samuolis......... ..........................................
Mrs. Antanina Andrišiūnienė........................
Mr. Lucas ir Wytenus...................................
Mrs. J. Misevičienė.........................................
Mrs. Baltrušaitienė .......................................
Mrs. Veronika Ozalskis.................................
Mrs. Elizabeth Strolis ...................................
Mrs. Pužauskienė ...........................................
Mr. M. Rašinauskas.......................................
Mrs. Blažaitienė .............................................
Mr. Petraška...................................................
Paul Klonis .....................................................

Maspeth, N. Y., BALF 16 Skyrius...........................
Richmond Hill, N. Y., Mrs. Stella Subatienė..........
Ridgewood, N. Y., Mi’s. Eva Masonis........................
Woodhaven, N. Y., Mr. V. Pūkas.............................

Mrs. M. Gajauskienė .....................................
Amžinos Atminties A. B. Strimaičio knygos 
M. Kwasnauskiene .........................................

Woodside, N. Y., A. Salasevičienė...........................
Aukojusiems įvairius daiktus nukentėjusiems lietuviams Eu

ropoje, nuoširdžiausiai dėkojam. Viską ir toliau prašome siųsti: J 
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inc. 1

WAREHOUSE
101 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

17 sv.
38 sv.
11 sv.
17 sv.
25 sv.
13 sv.
19 sv.
8sv. '
4 sv.

12 sv.
21 sv.
87 sv.

2 sv.
3 sv.

39 sv.
18 sv.

■ 1 sv.
9sv.

19 sv.
2sv.

28 sv.
21 sv.

203 sv.
15 sv.
30 sv.
7sv.
3 sv.

120 sv.
2sv.
6sv.
5sv.

29 sv.
47 sv.
10 sv.
7sv.

27 sv. į 
7sv.

292 sv.
10 sv. $
18 sv.
59 sv.
16 sv.

307 sv.
11 sv.
21 sv..

j

?S5

II

a
;•

ii



AMERIKA

PAGERBĖ VARDINĖSE VYČIAI LAIMI

METINE METINE
Šv. Kazimiero Parapijos

Vasario-February 8, 1946

DIKTATORIŠKI RINKIMAI LIETUVOJ nary 8, 19'

Kun. Ignas Valančiūnas, 
šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, buvo pagerbtas var
dinių proga vasario 1 d. Jau 
sausio 30 d. Antanaičiai per 
savo radijo programą pa
sveikino varduvininką, linkė
dami laimės ir pagerbdami 
atitinkama muzika.

Vardinių dieną per kun. 
I. Valančiūno mišias draugi
jos, vaikučiai priėmė komu
niją ir meldėsi jo intencija.

Vėliau mokykla pagerbė

nas. Visi atjaučia ligonį ir 
linki greitos ir stiprios svei
katos. Jį prižiūri ir slaugo 
moteris, duktė, sūnus ir mar
ti. Lanko ir paguodžia kai
mynai ir pažįstami. Jie visi 
linki Kazimierui Kisieliui 
greito pasveikimo.

Julija Talackienė, 1348 So. 
Front St., susirgo ir pagul
dyta ligoninėj. Vasario 1 d. 
ligonė dar daugiau susirgo, 
nes atsitiko nelaimė, ir ligo
nė iškrito iš lovos, dar dau
giau susižeisdama.

Bet ji turi vilties ir stipry-

Lietuvos vyčių trečios kuo
pos krepšinio (basketball) 
komanda katalikų jaunimo 
turnyro lygoje pasirodė la
bai stipriai.

Jie ligšiol nugalėjo visas 
komandas. Dar turi susitik
ti su keliomis stipriomis ko
mandomis. Jei jas pavyks 
supliekti, tai vyčiai laimės 
savo apylinkėj pirmą vietą 
ir tuomet tik rungsis dėl pir
menybių visoj Philadelphi- 
joj. Tikima, kad jiems pa-

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

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

New Yorkas. — Maskvos (Marijampolės,Vilkaviškio ir 
laikraštis “Pravda” Nr. 244, Lazdijų apskritys) ir Aly- 
paskelbė rinkimų įstatymą į taus (Alytaus ir Trakų ap- 
vyriausią Rusijos sovietą, skritys).
Šio įstatymo nuostatais rin
kimai bus vykdomi ir Lietu
voje. Pagal 12 straipsnį ga
lės balsuoti visi sovietų pi
liečiai, sulaukę 19 metų. Ga
lės balsuoti ir dešimtys tūk
stančių iš Rusijos atgabentų 
žmonių bei Lietuvon atvary-

Rinkimams į Tautų Sovie
tą Lietuva yra paskirstyta į 
22 apygardas.

LAIC.

MAINOS RŪBAI MARGO 
SVIETO

JPONDI

ter, N. Y.

ietuviai Liet1 
)ės šventę n 
ano 24 d. K 
mišiomis 11 
oms draugi] 
dieriams, au

savo mylimą dvasios vadą 
atitinkama programa, svei
kinimais ir linkėjimais.

Tretininkai įteikė savo 
sveikinimus ir dvasinių gėlių 
puokštę. Sveikino ir visi 
draugai ir pažįstami. Visi 
linkėjo ilgiausių metų.

bes, kad jos sveikata pasi
taisys tiek, kad galės netru
kus vėl būti namie.

Ją lanko namiškiai ir pa
žįstami. Visiems lankyto
jams ligonė labai dėkinga.

TRETININKAI VEIKIA

vyks.
Sausio 27 d. jie nugalėjo 

stiprią ir labai agresyvią šv. 
Povilo parapijos komandą, 
tik 3 taškų viršenybe, žaidi
mo rungtynės buvo labai 
karštos ir pilnos įvairenybių. 
Persvara buvo vienoj ir kitoj

VAJUS KONSERVUOTAM 
MAISTUI

Philadelphijos lietuvių ko
mitetas pradėjo labai gyvą 
vajų, kad daugiau maisto su
rinktų kenčiantiems lietu
viams.

GRĮŠ IŠ KINIJOS

Vaz-Marinas Domininkas 
nis tarnauja Tsing Tao, Ki
nijoj. Bet vasario mėnesį jis 
tikisi iškeliauti namo. Visų 
jo draugų didžiausias troški
mas — sugrįžti namo. Jau 
jie gauna savo pavaduotojų 
ir todėl seniau tarnaują ga
lės parvažiuoti.

Domininkas gyvai atsime
na savo draugus, visus para
pijiečius, vyčius. Jis Kalėdų 
metu atsiuntė savo sveikini
mo atvirutę iš Kinijos vi
siems vyčiams ir kitiems 
draugams. Jis Kalėdų metu 
turėjo visą laiką eiti sargy
bą ir negalėjo priimti Komu
nijos už visus savo namiš
kius.
** Tikrai yra ko džiaugtis 
tokio kilnaus jaunuolio pasi
ryžimais ir>gįųiAolumu.

Laimingai sugrįžti namo!

SUSITUOKĖ

Klemensas Alulis susituo
kė su Mary B. Creedon šv. 
Monikos bažnyčioj, Philadel- 
phijoj, 1945 m. gruodžio 1 d. 
Jaunuolis lietuvis, o sužadė
tinė nelietuvė.

Antanas J. Medalis susi
tuokė su Emilija Vasiliaus
kaite sausio 13 d. šv. Andrie
jaus lietuvių parapijoj.

SERGA

Šv. Pranciškaus Tretinin
kų kongregacija šv. Kazimie
ro parapijoj turėjo savo me
tinį susirinkimą sausio 21 d.

Kongregacijos direktorius 
kun. Ignas Valančiūnas ati
darė susirinkimą malda. 
Kongregacijos sekretorė O. 
Unguraitė padarė metinio 
veikimo apžvalgą.

Iš pranešimo sužinota, kad 
kongregacija per 1945 metus 
daug nudirbo dvasinėj ir kul
tūrinėj srity. Savo mėnesi
niuose susirinkimuose baž
nyčioje jie gauna stiprybės 
ir ištvermės savo veikimui 
visuomenės ir kultūros darbo 
dirvoje.

Kongregacija daug pagel
bėjo neturtingiems nariams, 
ligoniams, nukentėjusiems 
lietuviams. Jų aukos visur 
siekė ir daug kam pagelbėjo, 
kas tik tos pagelbos prašė ar 
buvd reikalingas.^TreHmrP 
kai pirmieji stojo į parapijos 
veikimą ir gelbėjo visomis 
savo jėgomis.

Pirmininkė Agota Mažei
kienė tikrai daug dirbo kon
gregacijos naudai. Jos pa
stangomis gauta naujų na
rių, ypač jaunesnių. Ji suspė
jo aplankyti visus ligonius, 
ar pamirštus tretininkus. Ji 
uoliai platino spaudą, šelpė 
nukentėjusius lietuvius ir at
liko daug kitų darbų. Tikrai 
gera kongregacijai turėti 
kią veiklią vadovę.

pusėj kelis sykius. Bet mū
siškiai išlaikė jų spaudimą 
ir laimėjo 41-38. Tai tikrai 
buvo karštos varžytynės. 
Lengvai laimėjo prieš Sopu
lingosios šv. Panelės parapi
jos komandą 49-26. čia būtų 
galėję ir didesniu rezultatu 
laimėti, bet bevelijo duoti 
progos visiems žaidikams pa
sirodyti ir žaisti tose rung
tynėse. Vasario 1 d. laimėjo 
prieš stiprią King of Peace 
komandą 23-15.

MELDĖSI UŽ KARĮ

Ponia Danius ir šeima sau
sio 31 d. atsiminė žuvusį ka
rį a.a. Antaną Danių. Tai bu
vo jo mirties metinės.

Nemažas būrelis artimųjų 
susirinko pasimelsti už ve
lionį.

Tikrai gražus paprotys 
melstis už mirusius, ypač ne-

Vajui nustatytas planas, 
kad labiau rinkti pinigines 
aukas, nupirkti reikiamo 
maisto. Bet bus pereinama 
per namus ir surenkama iš 
lietuvių biznierių konservuo
tas maistas.

Didžiausias sumas mano 
maistui sukelti per Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą. 
Tą dieną nori surinkti apie 
1,000 dol., kurie eis maistui 
pirkti. Kiekvienas aukojęs 
dolerį ar daugiau bus užra
šytas, jo vardas bus paskelb
tas spaudoj. Visa suma, kuri 
bus surinkta, bus sunaudota 
tik tam tikslui.

BUVO SUVAŽIAVĘ 
LIETUVIŲ

Vasario 2 ir 3 dienomis 
Philadelphijoj buvo suvažia
vęs nemažas skaičius lietu
vių, kurie neseniai yra atvy
kę iš Lietuvos. Tai buvo 
draugiškumo ir pažinčių pa
laikymo suvažiavimas, kurs 
gal laikui bėgant turės ir ar
timesnių ryšių bei organiza
cinio pobūdžio.

to-

SUTVARKĖ MOTERYSTĘ

Karl Mueller vasario 2 d. 
pataisė savo moterystę šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj. Jis susituokė su lietu-

ULICIBLIS UZi 11111 ŪBI VUdU lit?- • ; -r-» • i
----------------—r—rvaite -Bronislava Aigaityte.•pamiršti jaunų kanų/Kune

turėjo žūti karo kronte.
Už Stanislovą Grockį pa

maldos buvo vasario 6 d. Jis 
žuvo kare.

NĖRINIAI IR MEZGINIAI 
LIETUVIAMS

GABŪS MOKINIAI

Pereitą savaitę sunkiau 
susirgo ilgametis šv. Kazi
miero parapijos zakristijo-

STAIGA MIRĖ

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

A.a. Jonas Janušauskas, 
202 Elsworth St., Philadel
phia, Pa., staiga atsiskyrė su 
šiuo pasauliu sausio 30 d. 
Velionis kurį laiką negalavo 
ir silpnai jautėsi. Bet dirbo.

Sausio 30 d., 5 vai. rytą, at
sibudo ir žadėjo keltis, bet 
dar užsnūdo. Atėjus laikui 
eiti į darbą, jis jau nebesikė
lė, nes jau buvo užmigęs am
žinu miegu.

Jis buvo 65 metų amžiaus, 
išgyvenęs moterystėje 33 
metus. Paliko nuliūdusią 
žmoną, dukterį ir sūnų Japo
nijoj kareiviu.

Iškilmingai palaidotas 
sario 5 d., šv. Kryžiaus 
pinėse.

Tegul ilsisi ramybėj jo sie
la!

va-
ka-

KARYS ATSIMENA 
KARIUS

Lietuvių bendras komite
tas savo susirinkime sausio 
31 d. lietuvių muzikalinėj sa
lėj apsvarstė ir priėmė pla
ną, kaip daugiau pagaminti 
nėrinių bei mezginių nuken
tėjusiems lietuviams, ypač 
vaikučiams ir jaunimui.

Nutarta tuoj gauti iš 
BALF reikiamos medžiagos į 
visas klebonijas ir. plačiai 
skelbti, kad kas tik gali ir tu
ri laiko, eitų ir nertų, ar par
sineštų į savo namus ir ten 
tą darbą atliktų.

Šv. Kazimiero parapijos 
BALF skyrius jau gavo vil
nų ir sudarė nemažą ratelį, 
<urs ir atliks nėrimo bei mez
gimo darbus, čia reikia daug 
darbininkių ir visos lengvai 
gali pagelbėti kenčiantiems 
ietuviams.

Todėl visos raginamos eiti 
;į klebonijas ir gauti reikia
mos medžiagos ir pradėti 
dirbti.

Jei kas nori kokių infor
macijų, gali kreiptis į komi
teto pirmininką Mykolą Bi- 
genį, 311 Wharton St., HOw. 
1070, ar į sekretorių K. Že
maitį, 1201 Green St., POP. 
3307.

322 Earp 
vietą tarp 
yra ir ga- 
lietuviškų

Iš šv. Kazimiero parapijos 
aukštesnės mokyklos moki
nių yra pasižymėjusių savo 
gabumais moksle.

Petras Utkus, 
St., užima pirmą 
visų mokinių. Jis 
bus sportininkas,
laikraščių prie bažnyčios pla
tintojas, vaidintojas. Be to, 
jis atliekamu laiku uždar
biauja savo mokslui - kole
gijai.

Kiti gabesni ir darbštūs 
studentai yra Juozas Norkū
nas, Povilas Valavičius, Jur
gis Mažeika.

Iš mergaičių mokinių 
aukštesnėj mokykloj labai 
gerai mokosi Elena šaulytė, 
1220 So. 2nd St. Jaunuolė 
daug turi darbo namuose, 
bet ir mokosi gerai, ir šiemet 
ji uoliai eina vyčių sekreto
rės pareigas.

Verta palinkėti mokin- 
niams ir toliau dar uoliau 
mokytis, nes mokslas — jų 
ateities laimės švyturys.

MIRĖ
Sausio 24 d. mirė Elena 

Egilauskas, 31 m. amžiaus.
Palaidota sausio 29 d. Iš

ganytojo kapinėse po pamal
dų šv. Jurgio bažnyčioje.

Sausio 26 d. mirė Julija 
Urmonas, 62 metų amžiaus.

Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse po pamaldų šv. Kazi
miero bažnyčioje.

Sausio 27 d. mirė J. Gran
tas, 70 metų amžiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse po pamaldų šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

Nauja Vieta 
Katorgai

New Yorkas. — Sovietų 
ambasados biuletenis Wash
ingtone praneša apie atras
tus akmens anglies klodus 
Vorkutoje, Pečoros upės ba
seine, netoli šiaurės Ledi
nuotojo vandenyno, toli už 
Arktikos ribos.

Yra tai tundrų rajonas, 
kur pelkėse veisiasi bilijonai 
uodų, žiemą gi šaltis čia sie
kia iki 70 Farenheito laips
nių žemiau nuliaus.

Tai vienos iš pačių bai
siausių anglių kasyklų pa
saulyje, bet jau ir tenai šian
dien dirba dešimtys tūkstan
čių tremtinių. Vergų darbas 
Sovietijoje yra įprastas reiš
kinys. Juk didieji Rusijos ka
nalai, galima sakyti, išgrįsti 
tremtinių ir kalinių kaulais.

tų raudonarmiečių.
Rinkimų komisijose iš po

litinių partijų, pagal 36 str., 
tegali dalyvauti tik komunis
tų partijos atstovai.

Taip pat ir rinkimuose į 
Tautų sovietą, pagal 40 str., , 
iš politinių partijų tik ko
munistų partijos delegatai 
gali įeiti į rinkimų komisijas.

Pirmoji laisvų rinkimų są
lyga — galėt laisvai parink
ti kandidatus. Čia gi, pagal 
paskelbto rinkimų įstatymo 
57 str. iš politinių partijų, 
galinčių dalyvauti kandida
tų parinkime, tik viena ko
munistų partija tedalyvauja.

Įstatymo 78 str. skelbia, j 
jog bus žymima pase, kad 
balsavai. Kas tos žymės ne
turės, pagal bolševikų fašis
tinius metodus — bus laiko
mas liaudies priešu.

Pagal 85 str. skaitant bal
sus, gali dalyvauti ir spaudos 
atstovai. Bet Sovietuose, 
kaip tas būdavo ir nacių bei 
fašištų kraštuose, laisvos 
spaudos nėra, taigi bus įves
ti bolševikų pataikūnai, tik 
gražiu spaudos vardu. Iš tik
rųjų, balsus skaitys rinkimų 
komisijos, tariant, patikimi 
komunistai.

New Yorkas. — Buvo lai
kas, kad bolševikai tyčiojosi 
iš žodžio “tėvynė.” Dabar gi 
net 'Pravda’ vedamuosius ra
šo, kad nėra aukštesnio tiks
lo kaip tėvynės gynimas, pa- 
trijotinis auklėjimas ir išti
kimybė priesaikai, žinoma, 
viskas—sovietinėj dvasioj.

LAIC

BLOGAI VEIKIA 
KOLCHOZAI

New Yorkas. — Sovietų 
spaudoje kartkartėmis pasi
taiko žinutės, liudijančios, 
kaip prastai veikia bolševikų 
dvarų sistema — kolchozai. 
“Pravda” Nr. 258 praneša, 
kad Kuibiševo apygardoje, 
Molotovo rajone, net spalių 
mėn. pabaigoje daugelyje 
vietų javai nebuvo nuvalyti. 
Podbelskos rajone duoninių 
grūdų paruošimas išpildytas 
tik 48 nuošimčiais. Iš 39 že
mės ūkio artelių tik viena 
pilnai atliko savo užduotį.

Darbo disciplina visai pa
irusi—į darbą kolchozininkai 
išeina vėlai, savo pareigų ne
atlieka. Buvo bandyta kol- 
chozininkus surišti tam tik
romis rezoliucijomis, bet ir 
tai negelbėjo. Tai to, tai ki-
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oos skyrius, 
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ATSIMENA MIRUSIUS

AREŠTUOTAS LIETUVOS 
BUDELIS

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Karys Ch. Mironas, 
Titan St., ką tik sugrįžo iš 
karo lauko.

Bet jis gerai atsimena, 
kad daug jo karių nesugrįžo, 
buvo sužeisti ar nukauti.

Todėl jis užprašė mišių au
ką su egzekvijomis už miru
sius draugus. Pamaldos at
laikytos vasario 6 d. Be 
to, jis užprašė dvejas mišias 
už visus kitus karius, ypač 
sužeistus.

Tai tikrai kilnus atsimini
mas ir švenčiausias draugiš
kumas.

KARIO METINĖS

A.a. Walter Paulausko, 
1312 So. 2nd St., metinės su
kaktuvės buvo iškilmingai 
paminėtos sausio 28 dieną. 
Trejos gedulingos mišios su 
egzekvijomis ir katafoliu, už
dengtu Amerikos vėliava, 
darė graudų, bet patrijotinį 
atsiminimą.

Velionis paguldė savo jau
ną galvą už visus.

Į jo mirties sukaktį susi
rinko jo artimieji, pažįstami. 
Pamaldas užprašė motina — 
M. Paulauskienė.

Briedžiai atsimena visiems 
Philadelphiečiams ir kitiems 
gerai žinomą lietuvį patrijo
tą ir veikėją a.a. Kazimierą 
Dryžą.

Jo trejų metų mirties su
kaktis buvo minima vasario 
7 d. Jo prieteliai ir draugai 
tą dieną atsiminė jį savo 
maldomis. Tai tikrai vertas 
atsiminimo lietuvis. Jis daug 
veikė ir aukojosi Lietuvos ir 
lietuvių labui.

Neseniai mirusio Vlado 
Mikšio siela prisiminta vasa
rio 8 d. Tą pačią dieną atlai
kytos egzekvijinės mišios už 
Kazelskių ir Bekerių šeimos 
sielas. Mišios buvo užprašy
tos Kazelskių šeimos.

Valavičiai, 1340 So. 2nd 
St., atsiminė savo mirusius 
Vincą ir Marijoną Alitus. Už 
juos egzekvijinės mišios bu
vo vasario 9 dieną.

Amer. laikraščiuos kiek 
seniau buvo pranešta, kad 
areštuotas vokietis Kari Ma- 
herberg, buvusis Lietuvoje, 
nacių komisaras Lietuvoje. 
Su Lietuvos gyventojais jisai 
elgėsi labai žiauriai. Gauta 
žinių, kad 10,000 žmonių jis 
ir jo budeliai išžudė ir ištrė
mė sunkiems darbams į Vo
kietiją. Šio nacio vardas gre
tinamas su koriko Muravjo
vo ir bolševikų budelių var
dais.

Tiesa, pagal aukščiau su
minėtus ir kitus įstatymo pa
ragrafus, duodama šiokių 
tokių teisių vietiniams sovie
tams, tačiau, kaip Latvijos 
Narkomo pirmininkas V. La- 
cis praneša, Latvijoje (tas 
pats ir kitose valstybėse) 
vietiniai sovietai tolydžio 
tikrinami ir valomi nuo “ne
tinkamų” žmonių.

Viską kartu suglaudus, at
rodo, kad tiek savo esme, 
tiek forma besiartinantieji 
rinkimai mažai kuo skirsis 
nuo 1940 metais Lietuvoje 
inscenizuotų rinkimų.

Kandidatai bus parenkami 
komunistų partijos, balsai 
bus skaičiuojami komunistų 
ir t.t.

Vadinasi, nepaisant, ką 
rinkikai bedarytų, kito pasi
rinkimo jiems nebus. Mūsiš
kėmis normomis žiūrint, bus 
tai ne rinkimai, o komunistų 
partijai pagerbti inscenizuo
ta policijos demonstracija.

Lygia greta sekančiame 
numeryje “Izvestija” Nr. 245 
yra pranešama, kad rinki
mams į Aukščiausią Sąjun
gos Sovietą Lietuva yra pa
skirstyta į dešimtį apygar
dų: Vilniaus (miestas ir ap
skritis), Telšių (įeina Klai
pėdos miestas, Kretingos ir 
Mažeikių apskritys), Šiaulių 
(Šiaulių miestas, ir Šiaulių, 
Joniškio ir Biržų apskritys), 
Panevėžio (Panevėžio ir Ro
kiškio apskritys), Utenos 
(Utenos, Švenčionių ir Zara
sų apskritys), Tauragės 
(Tauragės, Raseinių, Šilutės 
ir Pagėgių apskritys), Uk
mergės (Ukmergės ir Kėdai
nių apskritys), Kauno (Kau
no miestas ir Kauno ir šakių 
apskritys), Mari j ampolės

to vis trūksta, ir darbas nei
na. Laikraštis, pavyzdžiui, 
praneša, kad kolchozininkai 
turėjo gauti tūkstantį maišų, 
bet jų negavo.

LAIC
RAUDONOJI ARMIJA 

PARADUOJA
•New Yorkas. — Lapkričio 

8 d. rusų revoliucijos sukak
ties proga Vilniuje buvo su
ruoštas paradas. Priešakyje 
ėjo raudonosios armijos pės
tininkai, toliau motorizuoto
sios dalys su lauko ir zeni
tine artilerija, prožektoriais. 
Toliau ėjo darbininkų ir ūki
ninkų kolonos, nešdamos 
partijos vadų ir kvislinginės 
vyriausybės paveikslus.

Paradą lydėjo artilerijos 
šūviai. Panašios demonstra
cijos buvo suruoštos Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje ir ki
tuose miestuose.

Kaip žinome, visos tauti
nės šventės Lietuvoje yra už
draustos.
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SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS
MISIJONIERIUS

Kun. Jonas Bmžikas
Įdomiai rašo iš 

TREMITNYSTĖS

ii

Jo jaudinantieji laiškai yra 
spausdinami

Skubėkite užsisakyti

T>

Kaina $1.00 metams 
“ŽVAIGŽDĖS” Administracija 

488 E. Seventh Street
So. Boston 27, Mass.
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LIETUVOS PINIGAI SVE
TIMAI PROPAGANDAI
New Yorkas. — Ryšium su 

besiartinančiais rinkimais 
Lietuvoje sustiprėjo sovieti
nė propaganda.

„Pravda” praneša, kad 
Vilniuje lietuvių kalba išlei
džiamas bolševikų „katekiz
mas”, pavadintas „Trumpas 
kursas komunistų partijos 
istorijos.”

Tai knygai aiškinti steigia
mi kursai. Taip pat išleidžia
ma vienuoliktoji laida Stali
no veikalo leninizmo klausi
mais.

i

i s? 
Ų

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,
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI i
Harrison-Kearny,

New Jersey

Rochester, N. Y Bridgeport, Conn
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ochesterio lietuviai Lietuvos 
priklausomybės šventę minės 

ingai vasario 24 d. Minė- 
mas prasidės mišiomis 11 vai., 

yvaujant visoms draugijoms, 
erikos legionieriams, auxilia-

3 vai. po pietų prakalbos. Tarp 
itų kalbėtojų bus Elena Deve- 
enė iš Waterbury, Conn.
Prakalbas rengia Amerikos 
etuvių Tarybos skyrius. Bus 

priimta rezoliucija, prašant 
merikos valdžios imtis visais 

ais būdais išlaisvinti mūsų 
imtinę šalelę iš žiaurių retežių, 

ligi, broliai ir sesutės, tie, 
ų širdyse rusena Lietuvos 
ės kibirkštėlė, dalyvauki! 
aldose, kurios bus laikomos 

Įž Lietuvą. Dalyvauki! gausiai 
rakalbose. Atėję išgirsit balsą 
fiūsų brolių ir sesučių iš užju-

Taigi, visos ir visi kviečiami 
dalyvauti pamaldose ir svetai
nėje vasario 24 d.

SS

jūs jau; 
įktų, te 
id jūs t

tokia.
OE

Martyno ir Viktorijos Stučkų 
sukaktis

Vasario 3 d. Martynas ir Vik
torija Stučkai iškilmingai atžy
mėjo auksinę vedybinio gyveni
mo sukaktį.

8 vai. ryte jų intencija iškil- 
ngas mišiaš atnašavo klebo

nas kun. J. Bakšys.
Gausinga sukaktuvininkų šei- 

| ma (du sūnūs ir penkios dukte
rys), marčios, žentai ir anūkai 
visi ėjo prie Dievo stalo. Gaila, 
kad pats sukaktuvininkas nega
lėjo dalyvauti, nes jį liga palie
tė.

■ k Tai vienas iš pirmųjų parapi- 
■oĮį B jiečių organizatorių. Jis yra 
trg. |< daug pasidarbavęs šiai parapi

jai.
Ta proga klebonas jam palin

kėjo stiprios sveikatos, darbuotis 
Dievo garbei ir savųjų gerovei.

Šv. Petro ir Povilo draugija 
rengia kortų partiją vasario 10 
d., priimant grįžusius karius. 
Šia proga jaunesnio amžiaus 
žmonėms įstojimas draugijon 
yra žymiai nupigintas.

Kviečiame visus karius atsi
lankyti, narius ir nenarius. Visi 
lygiai bus priimti ir pavaišinti.

Pradžia 2 vai. po pietų, para
pijos svetainėje. M. W.

Miami, Florida

ių tą: 
šeima.

Šiuo tarpu čion yra suvažiavę 
daug lietuvių iš visokių miestų 
ir kolonijų.

Sausio 27 d. turėjom susirin
kimą ant jūros kranto. Vienbal
siai nutarėm rengti pikniką va
sario 17 d.

Tai bus metinis piknikas — su 
šokiais, dainomis.

■ Svečiai ir viešnios prašomi 
kuo gausiau iš visur atsilanky
ti. J. M.
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Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius turės Lietuvos 
Nepriklausomybės 28 metų mi
nėjimą vasario 24 d. šv. Jurgio 
parapijos svetainėj. Rytmetyj 
10 vai. bus iškilmingos mišios, 
kurias užsakys vietinis Tarybos 
skyrius už visus karius, kovoju
sius karo lauke Amerikoj ir Lie
tuvoj, taip pat ir už grįžusius 
karius į savo parapiją ir koloni
jų.

Po pietų 3 valandą bus svar
bios prakalbos Lietuvos reika
lais. Kalbą pasakys “Tėvynės” 
redaktorius P. Bajoras ir kiti. 
Manoma gauti tik atvykusį iš 
Lietuvos kalbėtoją — tai iš Vo
kietijos išvietintų lietuvių.

Visi turi atminti šias labai 
svarbias prakalbas. Rengimo ko
misija gerai darbuojasi. Komisi- 
jon įeina A. Klimaitis ir P. Re
meika.

Sekmadieniais bažnyčioj per 
10 vai mišias matyt daug jauni
mo, jau grįžusio iš kariuomenes. 
Iš parapijos mažai jaunimo jau 
yra kariuomenėj, — tik tie, ku
rie buvo vėliausiu laiku paimti.

Bridgeport© viešo knygyno 
valdyba atsiuntė A. Stanišaus- 
kui padėkos laišką už paaukoji
mą knygynui komp. V. Becevi- 
čiaus kūrinių. Taip pat pasiuntė 
padėkos laišką ir kompozitoriui, 
su pastaba, kad reikale knygy
nas paims iš jo daugiau muzikos 
veikalų.

rengiasi metiniam
Nusistatyta vaidinti

Choras 
koncertui, 
gražią operetę su lietuviškomis 
dainomis. Kitu kartu bus pra
nešta apie visą operetės sąstatą.

Programa įvyks balandžio 28 
d. Pelnas skiriamas parapijos 
reikalams.

Visi tą dieną nieko nerenkite. 
Choras tikrai pasirodys su šau
niu veikalu ir gražia muzika.

Marianapolis

O.

at-Sausio 30 d. Marianapolin 
važiavo poetas J. Aleksandravi
čius drauge su žmona.

Abu jie atplaukė 
jos.

Marianapoly Dr. 
dravičius dėstys 
prancūzų kalbas.

iš Prancuzi-

J. Aleksan- 
lietuvių ir

Marianapolio aukėtinis A. 
Kirmilas apsilankė mėnesiui 
atostogų pas savo brolį Worces
ter, Mass. Jis yra kovęsis dauge
ly frontų Pacifike ir buvo vie
nas iš pirmųjų Iwo saloje.

Amerikos kariuomenės kape
lionas kun. J. švedas, marijonas, 
netrukus bus paleistas iš kariuo
menės.

Neseniai jis grįžo iš Japonijos.
Kariuomenėn kapelionu įstojo 

tuoj po Pearl Harbor.

DĖL 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
žu, 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 Reiniu

64 9?

“VARPELIO” kaina metams — $2.00
ADRESAS:

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”
St. Francis Greene, Maine

Vasario 10 d., sekmadienį, 
Kearny-Harrisono, Newarko ir 
Elizabetho susijungusios sodalie- 
tės rengia vakarą su įdomia pro
grama.

Vakaras įvyks Lietuvių Pilie
čių klubo salėje, Kearny, Schuy
ler St.

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 
75 centai suaugusiems ir 35 cen
tai mažiems.

Prašome lietuvių gausiai atsi
lankyti į šį gražų parengimą.

Sekmadienį, vasario 24 d., šv. 
Vardo salėje, Kearny, rengia
mas Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas.

Pradžia 7 vai. vakare.
Bus kalbėtojų ir programa. 

Pasirodys vaikų ir bažnytinis 
chorai.

Įžangos mokesčio nebus. Jei 
salėje kas pats panorės duoti 
auką, tai ji bus paskirta pirkti 
maisto pabėgėliams lietuviams.

Schenectady, N. Y
BALF 50 skyrius pasiuntė 

Šalpos Fondo sandėlin 1,543 sva
rus, iš kuinų 1440 svarai yra 
maisto.

Tikimasi artimoj ateityje dar 
daugiau surinkti.

Kun. A. Orvidas prie šio va
jaus nuoširdžiai prisidėjo ir sa
vo patarimais pagelbėjo sėkmin
gai vajų pravesti. Koresp.

Baltimore, Md
Sodaliečiii šventė

Sekmadienį, vasario 3 d., 
Alfonso parapijoj įvyko vietinės 
sodaliečių kuopos šventė. Per šią 
šventę visa kuopa dalyvavo mi
šiose ir priėmė komuniją. Po mi
šių buvo dalinamos tam tikros 
dovanos toms sodalietėms, ku
rios per savo darbuotę ir pasi
šventimą atsižymėjo per pasku
tiniuosius metus.

Pereitais metais sodaliečių 
draugijai gabiai vadovavo šioji 
valdyba: Anelė Keidošiūtė Hea
ly pirm., Janina Biežytė vice- 
pirm., Ona Čaplinskaitė ir Eleo
nora Petrikaitė raštininkės, Ma
rijona Normuraitė ižd.

Mišioms ir bažnytinėms pa
maldoms vadovavo sodaliečių 
dvasios vadas kun. Antanas Du- 
binskas, kuris taipogi pasakė 
šventei pritaikytą pamokslą.

ŠV.

Vakarienė ir Šokiai
Pereitą sekmadienį, vasario 

d., šv. Alfonso parapijos salėje 
įvyko Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos vakarienė ir šokiai.

Vieningumo Oktava
Didesniuose miestuose ir mies

tų gausiau lankomose bažny
čiose esti laikomos tam tikros 
Bažnyčios vieningumo oktavos 
pamaldos.

Klebonas kun. Dr. L. Menulis 
kiekvienais metais pakviečia 
garsų pamokslininką ir tas pa
maldas atlieka savo bažnyčioje.

Pamaldų tikslas yra išprašyti 
paklydusiųjų katalikų sugrįžimą 
ir nekatalikų atsivertimą, šiais 
metais pamokslus sakė šv. Juo
zapo Kunigų Draugijos garsus 
pamokslininkas kun. S. Mat
thews, S.S.J.

Pažymėtina, kad šios Kunigų 
Draugijos nariai išimtinai dirba 
šio krašto negrų tarpe, dėdami 
savo visas pastangas juos 
versti.

Oktava iškilmingai baigta 
atitinkamomis pamaldomis.
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Chicago, Ill
Dariaus - Girėno legionierių 

postas Nr. 271 savo paskutinia
me susirinkime sausio 14 d. pri
ėmė rezoliuciją Lietuvos Nepri
klausomybės reikalu.

Rezoliucijoj nurodomas Ame
rikos vyriausybės nusistatymas 
dėl Lietuvos laisvės ir Jungtinių 
Valstybių Kongreso nariai ir se
natoriai skatinami balsuoti už 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymą.

Rezoliucija, pasirašyta posto 
komandieriaus F. Pumpučio ir 
padėjėjo J. V. Pačankio, išsiun
tinėta visiems senatoriams 
Kongreso nariams.

Toronto, Ont.
“Aušros” Choras

“Aušros” choras šeštadienį, 
vasario 16 d., rengia šokius su 
užkandžiais lietuvių parapijos 
svetainėje. Pradžia 8 vai. vaka
re. Choras kviečia visus lietu
vius atsilankyti linksmai pra
leisti vakarą.

Sekmadienį, vasario 17 d. 
“Aušros” choras su savo dainų 
programa dalyvauja bendram 
lietuvių šešių organizacijų ren
giamam Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjime, kuris įvyks 
Dundas St., skersai nuo lietuvių 
bažnyčios, St. Agnes svetainėje. 
Pradžia 6 vai. vakare.

A. Augutis.

ir

KIEK BONŲ IŠPIRKO NEW 
YORK VALST. LIETUVIAI

1,- 
pa-

pa-

Lietuvių Karo Bonų komi
tetas paskelbė pranešimą 
apie tai, kiek lietuviai New 
Yorko valstijoje išpirko bo- 
nų per visas aštuonias pa
skolas.

Per pirmą paskolą išpirkta 
bonų už 1,200,000 dolerių, 
per antrą už 1,412,000, per 
trečią už 1,047,000, per ket
virtą 1,406,000, per penktą 
už 1,614,000, per šeštą už 1,- 
652,000, per septintą už 
685,335 ir per Pergalės 
skolą už 948,450.

Iš viso per aštuonias
skolas New Yorko valstijoj 
lietuviai išpirko bonų už 10,- 
966,215 dolerių.

Už tuos pinigus lietuviams 
kredituota trys P. T. laivai, 
dvidešimt šeši jeeps, trys di
deli bomberiai su lietuviškais 
vardais ‘Lithuanian Knight,’ 
‘Lithuanian Alliance of 
America’ ir ‘Free Lithuania.’

Aukšti Amerikos pareigū
nai šią paramą įvertino, ir Iž
do Departamentas per E. F. 
Saber bonų komiteto pirmi
ninkui P. Bajorui atsiuntė 
gražų padėkos laišką.

JONAS BATAVIČIUS 
GRĮŽO Iš ITALIJOS

sopan- 
ne tik

REGISTRUOTI IR AP
DRAUSTI SIUNTINIAI 

TARNAUJANTIEMS 
UŽJŪRIUOSE

atstoves.
suvažiavime 

svarbių reikalų 
Bus renkama

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MISI
JOS 1946 METAMS

Adresas:
Maldos Apaštalavimo Centras 

St. Robert’s Hall, 
Pomfret Center, Conn.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

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

Apskrities kuopos malonė
kite pasiųsti

Metiniame 
reikės daug 
apsvarstyti,
nauja apskrities valdyba.

S. Subatienė, 
Apskrities pirm.

ŽAIDIMŲ VAKARĖLIS

Lietuvių Romos Katalikų 
susivienijimo Amerikoje 135 
kuopa rengia šaunų žaidimų 
vakarėlį, kuris įvyks sekma
dienį, vasario 24 d. 3:30 vai. 
po pietų, Apreiškimo parapi
jos salėje, N. 5th St., Brook
lyn, N. Y.

Programoj bus įvairių žai
dimų, gero alučio ir skanių 
užkandžių. Visiems bus gera 
proga linksmai laiką praleis
ti, laimėti vertingų dovanų 
ir paremti mūsų kuopos nau-

Kokia New Jersey Lietuvių Taryba?
“Amerikos” vasario 1 d. 

numery Juozas Jokubavičius 
klausia, kas ta Newarko ta
ryba ir ką ji atštovauja. Man, 
kaipo ilgamečiu! New Jersey 
gyventojui, taip pat įdomu 
daugiau sužinoti apie tos ta
rybos eigą ir jos darbuotę. 
Man rūpi, ar iš tiesų ta tary
ba kalba visos New Jersey 
valstybės lietuvių vardu?

Man yra žinoma, kad 
Kearny ir Hajrrisono lietuvių 
kolonija, kuri yra antra di
džiausia po Elizabetho, nėra 
atstovaujama. Būtų labai ge
rai, kad minėta taryba vie
šai paskelbtų laikraščiuose, 
kokios draugijos ir kolonijos 
yra atstovaujamos.

Tarp kai kurių New Jersey 
veikėjų buvo kilęs klausimas 
sušaukti New Jersey lietu
vių seimelį Elizabeth ar 
Trentone, bet buvo pastebėta, 
kad N.J.L. Taryba tegu tuo 
reikalu rūpinasi.

Pasirodo, kad ta taryba, 
kuri yra inkorporuota N. J. 
valstijoje, užbėga geram dar
bui už akių. Juk tokis lietu
vių suvažiavimas, kuris at
stovautų visas draugijas, pa
rapijas, klubus, chorus, buvo 
būtinai reikalingas N. J. val
stijoje lietuvių ir Lietuvos 
reikalavimus iškeliant aikš
tėn.

pasižadėdami remti šias virš- 
minėtas rezoliucijas ir para
gintume! Amerikos lietuvių 
visuomenę tą pat padaryti.

Tai duotų pilną progą šias 
rezoliucijas pravesti ir kar
tu pateiktų pagrindą Ameri
kos lietuvių Lietuvos vadavi
mo veiklą subendrinti ir net 
į vieningą darbą sueiti.

Bendra veiklos programa 
būtų tikriausias pagrindas ir 
bendram vieningam darbui.

Tad prašome Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Ameri
kos Lietuvių Misijos suben- 
drint veiklą ir išvystyt vie
ningumą, ko pageidauja 
Amerikos Lietuvių visuome
nė ir kova dėl Lietuvos lais
vės atgavimo.

Su pagarba,
Už pareiškimo komisiją.

Pasirašo:
Antanas Masandukas,
J. V. Valickas,
V. Ambrozevičius,
Kun. I. Kelmelis,
Kazys Jasaitis,
V. Valickas,
J. E. Žemaitis,
A. S. Trečiokas.

ŠYPSENOS
Jonas V. Baltrukonis.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
VIENINGAI VEIKLAI

Pareiškimas, priimtas 1946 
m. sausio 18 d. N. J. Lietuvių 
Veikėjų pasitarime, Essex 

House, Newark, N. J.
Mes, žemiau pasirašę New 

Jersey lietuvių organizacijų 
veikėjai, numatom, kad šiuo 
momentu Amerikos Kongre
so bei Senato balsas yra veik 
vienintelė viltis Lietuvai lais
vę atgauti.

Dėl to mes nuoširdžiai pra
šome Jus, Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Amerikos Lie
tuvių Misijos vadus, kad 
tuojau pradėtumėt akciją,

Gydytojo Receptas
Bastūnas pabarškino į vir

tuvės duris ir tarė:
— Malonėkite paklausyti 

manęs. Esu sergantis žmo
gus. Gydytojas davė man 
šiuos vaistus, bet reikalinga, 
kad turėčiau ką nors su jais 
paimti.

— Nelaimingas žmogeli,— 
taria namų šeimininkė. — Ar 
nori šaukštelį ir stiklą van
dens?

— Ne, moteriške. Nenoriu 
padaryti tau bereikalingo 
darbo. Šiuos vaistus reikia 
paimti po valgio. Ar turi ko 
nors užkąsti?

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS

Pietų Amerikos Lietuvių
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata
Tik 1

“LAISVOJI
Calle Rio de

Villa del Cerro
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

doleris
LIETUVA”
Janeira 4001

m ii iii m , .......

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ
--------------------------------__________________

(1946 m. vasario 16 d. iki 1947 
m. vasario 16 d.)

Ištiestomis rankomis, 
čiomis širdimis lietuviai 
pavergtoje Tėvynėje, bet ir var
gingoje tremtinysteje maldaute 
maldauja mūsų pagelbos! Nuo
latinėmis maldomis, šv. Komu
nijų rateliais ir šv. Mišiomis pa
dėkime Lietuvai!

Todėl, nieko nelaukdami, kiek
viena katalikiška draugija, ypač 
Maldos Apaštalavimo Sąjungos 
skyriai, teatsiunčia savo šv. Mi
šių, Komunijų ir Rožančiaus są
rašus!

dingą darbuotę. Įžanga tik 
50 centų.

Visi susivienijimo nariai ir 
šiaip geros valios lietuviai ir 
lietuvaites, jaunimas ir se
nesnieji, iš apylinkės ir iš to
liau esate maloniai kviečia
mi atsilankyti į virš minėtą 
margumynų parengimą.

Nutarta ateityje narius į 
susirinkimus kviesti per at
virukus.

Rengimo Komisija.

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo vasario 1 dienos pri
imami registruoti ir apdraus
ti siuntiniai amerikiečiams 
kariams ir kitiems asme
nims, kurie yra aptarnauja
mi užjūriuose per A.P.O.

Siuntiniai gali būti ligi 11 
svarų ir 72 colių aplinkui.

Reikia pašte parodyti ra
šytą laišką, kuriame kareivis 
ar kitas asmuo užjūriuose 
prašo siuntinio. Laiško vis- 
tiek reikia, jei siuntinys ir 
neregistruojamas ar neap- 
draudžiamas.

Pirma klase galima siųsti 
uždarus siuntinėlius ligi 8 
uncijų svorio, neparodant jo
kio laiško su prašymu iš už
jūrio.

Gendami dalykai nebus 
priimti užjūrių siuntai.

Šiomis dienomis iš Italijos 
grįžo Brooklynan Jorias Ba- 
tavičius, prekybos laivyno 
tarnautojas. Jis plaukiojo 
trejus metus, lankė daug 
kraštų. Plaukė per daug pa
vojų, bet visada viskas bai
gėsi laimingai.

Jo gyvenime, kaip sakėsi, 
vienas įspūdingiausių įvykių 
buvo — praėjusios Kūčios, 
kurias jis praleido Romoje. 
Ten jis susitiko lietuvius ir 
dalyvavo jų Kūčių vakarie
nėje, kuriai vadovavo Jo 
Eksc. vyskupas P. Būčys.

J. Batavičius aplankė ir ki
tus miestus Italijoje, kur gy
vena lietuviai. Susitiko su 
daug studentų, veikėjų, ra
šytojų, kunigų. Paliko jis ten 
ir dovanų lietuviams tremti
niams.

Patyręs Gydytojas
Dusuliu sergantis žmogelis 

atėjo pas gydytoją, kad per
žiūrėtų krūtinės sunkumus.

Gydytojas užtikrino ligo
nį, kad patarti vaistai grei
tai pašalins krūtinės nege
rumus.

— Manau, kad pats turėjai 
daug patyrimo su šia liga?— 
klausia ligonis.

Gydytojas linksmai nusi
šypsojo ir tarė:

— Mano geras žmogau. Aš 
turiu dusulio ligą per pasku
tinius dvidešimt metų.

Pranas Bekampis.

— Mrs. K. Karpus iš Brookly- 
no visų pirmiausia atsiliepė į 
maldos vajų už Lietuvą, prižadė
dama išklausyti 10 mišių; pri
imti 10 komunijų; kas vakarą 
rožančių; trumpas maldas — 3,- 
000; vieną noveną.

— Šv. Kazimiero par., Pitts- 
burghe, Maldos Apašt. skyrius 
žadėjo aukoti 225 mišias; 225 
komunijas; 225 rožančius; 225 
stacijas. Tos parapijos mokyk
los vaikučiai prisidės su 1,500 
mišių; 1,500 komunijų; 1,500 ro
žančių; 1,500 stacijų.

— Šv. Vincento par., Pitts- 
burghe, M. A. skyrius: mišių — 
500; komunijų—500; rožančių— 
500; stacijų—500.

— šv. Kazimiero par., E. Van
dergrift, Pa., M. A. skyrius: mi
šių — 175; komunijų — 175; ro
žančių — 175; stacijų — 175.

Westfield, Mass. — Šv. Kazi
miero parapijoje, kovo 10-17 d.
— Tėv. Agnelius Krasauskas.

Lowell, Mass. — šv. Juozapo 
parapijoj, Šv. Juozapo novena, 
kovo 10-19 d. —Tėv. Juvenalis 
Liauba.

Bayonne, N. J. —Šv. Mykolo 
par., šv. Juozapo novena, ir Tre
tininkų vizitacija, kovo 10-19 d.
— Tėv. Justinas Vaškys.

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
ir Povilo par., misijos, kovo 24- 
31 d. — Tėv. J. Vaškys.

Worcester, Mass. — Aušros 
Vartų par., kovo 24-31 d.—Tėv. 
J. Liauba. ———

Kad Tėvų Pranciškonų misi
jos būtų pasekmingos, nuošir
džiai prašome visų kunigų prisi
minti (Memento) Pranciškonų 
vedamas misijas savo mišiose. 
Prašome visų tikinčiųjų ta in
tencija pasimelsti, klausyti mi
šių ir per jas priimti komuniją.

Tėvai Pranciškonai savo ve
damų misijų intencija vasario 
28-kovo 8 d. šv. Antano vienuo
lyne, Mount St. Francis, Greene, 
Maine atliks šv. Dvasios noveną. 
Prašome visų dalyvauti šioje no- 
venoje.

Franciscan Fathers 
Mt. St. Francis, Greene, Maine

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

G ra bortus—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

k

Tel. STagg 2 - 5043

Mattheiv P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

p 1

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

4 Į ■ I? 1 --------- —---------------.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

—$150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue Į

Brooklyn, N. Y. O
▼---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F t ... - ■ ■■ "i

Tel. NEwtown 9 - 4464 III

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS j
GENERAL INSURANCE AGENT j

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. 1
t-1 “ 1 1 ~ r. ■ i-'p ..........-



Vasario-February 8, 1 Jį|||

KALBĖS POET. ALEKSANDRAVIČIUS

Visi New Yorko ir apylin
kės lietuviai ruošiasi vasario 
17 d., sekmadienį, 4:30 vai. 
po pietų būti Webster Hall, 
119 East 11 Street.

Ten įvyks iškilmingas Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 28 metų sukakties 
minėjimas.

Be jau paskelbtų žymių 
kalbėtojų, kaip Lietuvos mi- 
nisterio P. žadeikio ir Kon
greso nario Daniel J. Flood, 
galima pranešti dar vieną 
kiekvienam lietuviui brangų 
žmogų, kurs tars savo žodį 
vasario 17 dieną Webster 
Hall.

Tai žymus lietuvių poetas 
Jonas K. Aleksandravičius - 
Aistis.*

Jisai tik sausio* 30 d. yra 
pasiekęs Amerikos žemę 
drauge su savo žmona.

J. Aleksandravičius - Ais
tis yra vienas iš šauniausių

šalies 
dažnai

- Ais-

Lietuvos poetų. Jo eilėraš
čiai yra tikra lietuvių litera
tūros puošmena. Jojo kūri
niai yra žinomi ir Amerikos 
visuomenei, nes šios 
lietuvių laikraščiuose 
matyti jo eilėraščių.

J. Aleksandravičius
tis tars savo žodį ir paskai
tys keletą savo naujų eilių.

Malonu pranešti, kad suti
ko kalbėti ir ponia Aldona 
Aleksandravičienė. Ji dar ne
seniai matė brangią Lietuvos 
šalį ir papasakos lietuvių iš
kentėtus vargus. Ji pati yra 
mačiusi, kaip nacių gaujos 
uždarinėjo Lietuvos univer
sitetus, daužė ir naikino kul
tūrines brangenybes, gaudė 
ir vežė žmones vergų dar
bams Vokietijon . . .

Tad atsiminkite: vasario 
17 dieną būkite Webster Hall 
New Yorke.

N. Y. LIETUVIŲ TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

kc. Kviečiame visus pasi
klausyti šios reikšmingos 
kalbos.

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo
28 METŲ SUKAKTIES IŠKILMINGAS

MINĖJIMAS
Sekmadienį, VASARIO-FEB. 17 d., 1946

WEBSTER HALL
119 East 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

Pirmadienį, vasario 4 d., 
Apreiškimo parapijos salėje 
įvyko New Yorko Lietuvių 
Tarybos susirinkimas.

Jame buvo išklausyta eilės 
pranešimų, kurie daugiausia 
lietė Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjimą 
vasario 17 d. New Yorke.

STEIGIAMA LIETUVIŲ 
ISTORINĖ DRAUGIJA

Pakviesti LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS pasiuntiniai 
Washingtone.

Kalbės Kongreso atstovas DANIEL J. FLOOD iš Washington.
Kalbas taip pat sakys ką tik Amerikon atplaukęs žymus lie

tuvių poetas J. ALEKSANDRAVIČIUS ir ponia ALEKSANDRA
VIČIENĖ.

Dainuos artistės BARBARA DARLYS ir MARIJONA KIŽY- 
TĖ 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 tokius

vyčiams ilgiausių metų ir ge
riausių sėkmių.

Po to ji pakvietė eilę są- 
jungiečių ir viešnių, kurios 
supynė jubiliatams gražiau
sių linkėjimų vainikus.

Kuopos vardu buvo įteik
ta graži dovana.

P. M. šertvytienė per 30 
metų priklauso prie Moterų 
S-gos kuopos ir joje su dide
liu pasišventimu darbuojasi.

Tai viena veikliausių kuo
pos narių. Ji niekad neatsi
sako nuo jokių darbų ir yra 
tikrai energinga veikėja.

Baigiant programą, šert- 
vyčiai pareiškė didelio dėkin
gumo sąjungietėms ir rengė
joms ir visoms dalyviams 
už sveikinimus, linkėjimus ir 
kuopai už dovaną.

Aguona.

Maspetho Žinios

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 -9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

APIE SPAUDĄ PER 
RADIJĄ

Kun. Pranciškus Juras, žy
mus kalbėtojas ir visuomeni
ninkas, pasakys apie spaudą 
kalbą sekančiomis dienomis: 
ketvirtadienį, vasario 7 d., 
7:30 vai. vak. per radijo sto
tį WWRL, 1600 kc. ir šešta
dienį, vasario 9 d. 5 vai. vak. 
per radijo stotį WEVD 1330

Vasario 5 d. McAlpin vieš
butyje New Yorke iniciato
rių grupė buvo sušaukusi su
sirinkimą sudaryti Amerikos 
Lietuvių Istorinei draugijai.

Susirinkime dalyvavo 15 
asmenų iš New Yorko, Wash
ington©, Pennsylvanijos ir 
Connecticut.

Buvo svarstomi organiza
ciniai reikalai ir išrinkta ko
misija galutinai paruošti į- 
statams.

POSĖDŽIAVO KUNIGŲ 
VIENYBĖS VALDYBA

Antradienį, vasario 5 d., 
Maspethe lietuvių klebonijo-

atalikų Draugijoms ir Veikėjams

Kaip kas metai, taip ir šiemet šaukiamas rytinių val
stybių Amerikos lietuvių katalikų seimelis, kuris iš eilės 
bus Maspethe, N. Y.

Lietuvių katalikų seimelyje paprastai peržvelgiama 
pereitų metų lietuvių katalikų veikla, būna žymūs kalbėto
jai su paskaitomis ir nustatomos ateinančių metų lietuvių 
katalikų veiklos gairės, padaromi planai, kuriais ir yra to
ji veikla vedama bei vykdoma.

Katalikų seimelio pasisekimas daugiausiai priklauso 
nuo lietuvių katalikų draugijų atstovų gausumo. Kuo dau
giau seimelyje dalyvauja nuo draugijų atstovų, tuo tas sei
melis yra įvairesnis, įdomesnis, turi daugiau pasisekimo ir 
yra našesnis savo nutarimais bei kitokiais sumanymais dėl 
lietuvių tautos ir Bažnyčios gerovės.

Todėl šiuo kviečiame jūsų draugiją šį seimelio reika
lą savo susirinkime pasvarstyti, kiek galint daugiau atsto
vų į seimelį išrinkti, įteikti jiems nuo draugijos mandatus, 
įvairius ir naudingus lietuvių katalikų visuomenei suma
nymus, ir atsiųsti juos į katalikų seimelį, kuris šiais me
tais bus kovo mėnesio 24 dieną, sekmadienį, tuoj po pa
maldų, 1 valandą po pietų, V. J. Atsimainymo parapijos sa
lėje, Maspeth, L. I., N. Y.

Su gilia pagarba,
KATALIKŲ SEIMELIO RENGIMO KOMISIJA: 

Petras Montvila, Stasys Lukoševičius, 
Simanas Cerebiejus, Antanina Paže- 
reckienė ir Pranė Ražickienė.

"MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UB AR AVIMU S 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS

Muzikos Dir.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta a

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS i

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

J gYVEN^0 
Xu**® 

p penktu®™ 
jjjll

me
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 beturi! Prisidėk ir tu prie šios kovos dėl laisvės 
visiems.

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

je posėdžio buvo susirinkusi 
Kunigų Vienybės centro val
dyba.

Posėdy su valdybos nariais 
ir keliais svečiais dalyvavo 
šie kunigai: pirm. J. Baltu- 
sevičius, J. Karalius, J. Bal- 
kūnas, Dr. V. Martusevičius, 
P. Lekešis, M. Kemėžis, P. 
Aukštikalnis, S.J. ir J. Savu
os.

Buvo apsvarstyta nemaža 
svarbių klausimų—Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimas, katalikų vetera
nų organizavimas, tremtinių 
lietuvių padėtis, spaudos pla
tinimas, religinių dalykų rin
kimas lietuviams pabėgė
liams.

NAUJA VALDYBA
Šv. Monikos Moterų Naš

lių draugijos metinis susirin
kimas įvyko vasario 1 d.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. E. Vaitekūnienė, vice- 
pirm. R. Kašėtienė, rašt. E. 
Rokienė, ižd. M. Vincevičie- 
nė.

Nutarta surengti arbatėlę 
su pamarginimais kovo 1 d. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
ir didelį našlių balių balan
džio 28 d. su gražia koncer
tine programa.

Kviečiami visi ruoštis į 
šiuos parengimus. Valdyba.

SUSILAUKĖ SVEČIŲ

Tomo Jasvino šeima, gyve
nanti Canarsie, buvo susilau
kusi svečių.

Iš Texas buvo atvažiavęs 
ir dvi savaites viešėjo ser
žantas Andrius Jasvinskis, 
Tomo brolis.

Andrius Jasvinskis Ameri
kos kariuomenėje tarnauja 
24 metai ir 4 mėnesiai.

Iš Lietuvos šion šalin jis 
atvyko 1910 m.

Per šį karą jis kovėsi Eu
ropoje nuo Normandijos iš- 
laipdinimo ligi pat Čekoslo
vakijos. Nors beveik visa jo 
kuopa žuvo, bet jis pats ne
buvo nė sužeistas, tik praži
lo.

Tuo pat laiku buvo grįžusi 
iš Carolines Jasvinų duktė 
Lt. Rūta. Ji ten dirba karinėj 
ligoninėje.

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VAJUS

Šiais metais Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajus 
bus varomas per visą kovo 
mėnesį.

Nusistatyta surinkti 100 
milijonų dolerių.

Mūsų Apylinkėje

• Cpl. J. Valantiejus šiuo 
metu yra Tiencino mieste, 
Kinijoje.

• Kun. J. Baltusevičius, 
Kunigų Vienybės pirminin
kas, iš Pennsylvanijos buvo 
atvažiavęs į New Yorką po
sėdžiams.

• J. Vaitkūnas atplaukė iš 
Prancūzijos ir apsistojo Yon
kers pas gimines.

• Kun. J. Karalius šią sa
vaitę iš Shenandoah, Pa. bu
vo atvykęs posėdžiams New 
Yorkan.

• Kun. P. Aukštikalnis iš 
Pomfret, Conn, buvo atvy
kęs New Yorkan ir dalyvavo 
įvairiuose posėdžiuose.

• J. Rajeckas iš Washing- 
tono lankėsi New Yorke.

• Kun. J. Savulis iš Dur
yea, Pa. buvo atvykęs New 
Yorkan organizaciniais 
kalais.

rei-

MINĖJO VEDYBŲ 
SUKAKTĮ

Sausio 24 d. įvyko sąjun- 
giečių 29 kuopos siurprizo 
vakaras narei Mortai ir jos 
vyrui Jokūbui Šertvyčiams 
pagerbti jų 40 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties pro
ga.

Priklauso padėka ir šert- 
vyčių dukrelei Elenai, sūnui 
ir marčiai, nes jų pagelba šis 
parengimas buvo sėkmingas.

Per puotą pirm. S. Suba- 
tienė pasveikino jubiliatus ir 
sąjungietes ir linkėjo šert-

Rožančiaus draugijos mė- 
’ nesinis susirinkimas įvyko 

vasario 3 d. Draugija jau| 
ruošiasi metiniam Užgavėnių 
baliui kovo 3 d.

Bilietai smarkiai platina
mi.

Serga M. Jokubėnienė.
Katalikų seimelis šiemet 

bus Maspetho parapijos salė
je kovo 24 d. 1 vai. po pietų. 
Išrinktos atstovės pirm. Ku- 
rienė, R. Nedzinskienė, O. 
Petrulienė, A. Galčiuvienė ir 
Jasinskienė.

Rožančiaus draugija malo
niai sutiko atstovus pavai
šinti, padedant kitoms drau
gijoms, ir tam reikalui pa
skyrė auką.

Iškilmingos vestuvės
Sausio 27 d., 5 vai. vakare 

klebonas kun. J. Balkūnas 
moterystės ryšiu surišo Ele
ną Šimkiūtę su Vincu Ro-
kum. Prie altoriaus buvo ir
kun. P. Lekešis ir kun. J. 
Kartavičius.

Altoriai buvo išpuošti bal
tomis lelijomis, bažnyčia pal
mėmis.

Per bažnyčią jaunąją atve
dė jos tėvelis P. Šimkus. Pa
broliais buvo Petronėlė Šim- 
kiūtė su Pr. Kalibatu, M. 
Kazlauskaitė su Ant. Milerių 
ir Loreta Rokiūtė su J. Kuli
kausku.

Choras gražiai giedojo, 
dovaujant A. Visminui.

Vestuvių puota įvyko 
rapijos salėje.

Puotos dalyvių buvo apie 
du šimtai. Dalyvavo visi trys 
parapijos kunigai ir kun. 
Ant. Pažereckas su savo ma
myte.

Abu jaunieji priklausė 
prie choro per keletą metų, 
todėl ir susilaukė daug ge
riausių linkėjimų.

Medaus mėnesiui juodu iš
vyko į Floridą.

Linkime jiems laimingo ir 
gražaus gyvenimo.

Šv. Jurgio Parapija '
lais. Visi nariai kviečį^ 
šiame susirinkime dalyvai 

Parapijos vyrus, kurie j 
retų prie šios draugijos piį 
rašyti, prašome ateiti j pai 
pi jos salę.

Moterų Sąjungos 24 kini 
švęs savo 30 metų gyvavi 
sukaktį sekmadienį, vašu 
10 d., parapijos salėje.

Parapijiečiai turėtų na 
miršti, kad mūsų bažnyčia 
kiekvieną pirmadienio vai 
rą būna Stebuklingo Medi 
kelio nuolatinė novena. 1

Pamaldos būna 7:30 vi 
vak. lietuviškai, 8:15 vali 
gliškai.

Moterų S-gos susirinkimas
Šv. Jurgio parapijos Mote

rų Sąjungos 35 kuopos susi
rinkimas šaukiamas šį sek
madienį, vasario 10 d., tuo
jau po sumos.

Visos narės prašomos da
lyvauti. Taip pat atsiveskite 
savo draugių įsirašyti sąjun
gom Dabar yra naujų narių 
vajaus laikas, jokio įsirašy
mo mokesčio nėra, todėl kaip 
tik visoms parapijos mote
rims gera proga pasinaudoti 
ir įstoti Moterų Sąjungom

Kuopos pirmininkė.

Mirė
Mirė mūsų parapijietis Jo

nas Tamošaitis, sulaukęs 
virš 60 metų amžiaus.

Palaidotas pereitą penkta
dienį.

Vasario 6 d. buvo palaido
tas Izidorius Grimaila, ėjęs 
devintą dešimtį metų.

Angelų Karalienes 
Parapija

Tikybos ir lietuvių kai 
pamokos mūsų parapijos! 
kykloje būna pirmadienį 
trečiadieniais nuo 4 vai.; 
pietų, ir šeštadieniais nuo 
vai. ryte.

Moko sesutės prancišl 
tės.

Geri, pigūs, patogūs
Patarnai

va-

pa-

Vyčių 110 kp. rengia “St. 
Valentine“ šokių vakarą šeš
tadienį, vasario 16 d., para
pijos salėje, prie Perry Ave.

Įžanga 55 et.
Visi prašomi atsilankyti.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Kenneth Spicer Wherry, 

NEBRASKOS SENATORIUS, 
bus

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS 

World Bill of Rights Association, Inc.

Programoje ir masiniame mitinge 
1946 m. kovo-March 3 d., sekmadienį 

2:30 vai. po pietų 

MANHATTAN CENTER 
West 34th Street, New York City

Pirmininkauja Kongreso atstovas Alvin E. O’Konski. 
Kalbės įžymūs asmenys nuo įvairių tautybių.
Nuo Lietuvių kalbės adv. K. Paulauskas.

BUS MUZIKOS PROGRAMA — REZOLIUCIJOS
Visi atsiminkite kovo 3 d. ir dalyvaukite šiame didžiulyje 

mitinge. Atsiveskite draugus.
Įėjimas be jokio mokesčio.

RENGĖJAI

kits®- uftnT0S lysvės paminklas
įskaitos __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —

į®EV0

Šv. Vardo draugijos ben- Gerose vietose.
I teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
prašo. Apdraudžia 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunaį

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, ft

Tel. EVergreen 7-1670 j

dra šv. Komunija įvyks šį 
sekmadienį, vasario 10 d., 9 
vai. mišių metu.

Tuoj po mišių parapijos 
salėje įvyksta svarbus susi-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

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

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

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

Dešimties metų garantija.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 1 
lyginimą, plasteriavimą, šalip 
vių cementavimų ir kt darbo

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

Clement A. Voki
(VOKETAITIS)

Advokatas

41-40 — 74f h Stre»

Jackson Heights, N. ]
NEwtown 9-5972

LIETUVIŠKA
ALUDĖ j

Čia Galima Gauti Kanadoi 
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjlmd 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ŽEIMĮ
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y.j

HAvemeyer 8 - 0259 |
RALPH KRUČU

FOTOGRAFAS-
65 - 23 GRAND AVENIU

Maspeth, N. Y. ,|

tai
ĮiiMh- Londonas.—Jungt. Tauti 
L Socialinės Komisijos posėdy 
ūhhi- je buvo iškilęs tremtinių i 

pabėgėlių Vakarų Europoj 
Laram klausimas.

Sovietų atstovas buvo p<

© ah lim, vadinas, pirmoje vieti 
Įattiji... je Rusijai, būtų leista tra 

kyti pabėgėlius ir prienrt 
juos grąžinti.

kaąimg. Komisijoje buvo griežti 
arijoje pasipriešinta tokiam rus 

jį. siūlymui, ir tą opoziciją pi 
inoj vietoj išreiškė Amerikt 

aSOjoa delegatė ponia Roosevelt
Antradienį tas pat klaus 

mas buvo iškeltas Jungtini

ties posėdyje.
Višinskis reikalavo, ks 

pabėgėliai būtų išduoti. Braip.
□ posėdyje tas reikalavimas 1

uostus, kurią teisėt 
savininkas yra Kinija

l,,. ... to, Rooseveltas 
K į Surdiillis, visai nesiklai

Jmi Kinijos, nutarė, kad 
gelež*kc 

PS^uos Rusija draugesni 
į Mja, Mr Mandaūrija 5
L ^jos kraštas.

turtą 
dalinti, bet kokia tol 

moralinė atsakom] 
rh^vvertž,tai jau kitas di

vardas 
pbo- m.68 ir kiln 
r’^nl- būtą pasai 

?..>veltą P 1 
pančius slaptus 1

I savaitę
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