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Antrame šio laikraščio 
puslapyje rasite eilę ištrau
kų, susijusių su Lietuvos 
laisvės keliu.

Vienos tų ištraukų yra pa
imtos iš valstybinių doku
mentų, kitos—iš žymių žmo
nių pareiškimų apie Lietuvą 
ir jos teisę nepriklausomam 
gyvenimui.

Tas sutartis yra pasirašę 
žymiausi Rusijos vyrai, kaip 
Molotovas ir kiti. O prie At
lanto čarterio per Teherano 
konferenciją Rusija prisidėjo 
paties Stalino pareiškimu.

Tie dokumentai niekados 
neišdils iš istorijos lapų, am
žiais bylodami, kaip Sovietų 
Sąjunga sulaužė savo žodį, 
garbę ir teisingumą, pagrob
dama Baltijos šalis.

Kolumbijos universitete 
Wilsono katedros, arba val
stybės mokslo, profesorius 
F. L. Shuman išleido stambią 
knygą “Soviet Politics at 
Home and Abroad.”

Šiame veikale autorius pa
teisina kiekvieną Maskvos 
žygį ir sako, kad Sovietų Są
junga “Azijoje, kaip ir Eu
ropoje, stovėjo už nesikiši
mą, nacionalinį suverenumą, 
demokratiją” . . .

Tokį melą, tiesiog akis spi
ginantį, skleidžia Amerikos 
profesorius!

Juk vien Lietuvos pavyz
dys rodo, kad Rusija kišosi į 
tos šalies vidaus reikalus, 
kaip ir dabar daro Balka
nuose ar Lenkijoje. Sovietų 
Sąjunga visu žiaurumu nai
kina Lietuvos laisvės pastan
gas ir visur neša komunizmo 
diktatūrą.

Bet Amerikos profesorius

kad tai esanti demokratija..

Jei demokratijos būtų drą
sios, jos pirmos turėtų Jung
tinių Tautų Organizacijoje 
pareikalauti, kad Rusija iš
sinešdintų iš ne savo šalių — 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Irano ir kitur.

Kodėl Rusija gali reikalau
ti komisijos ištirti, kas daro
si Indonezijoj, ir kodėl to
kia Amerika nepareikalauja 
komisijos, kuri vietoje ap
žiūrėtų, ką Stalino NKVD 
daro Lietuvoje ir kitose ša
lyse?

Ypač Amerika sėdi ausis 
suglaudusi tarptautiniuose 
forumuose ir ieško kompro
misų, kad tik Kremlius nesu
pyktų . . .

O Kremliaus ponai, sėdė
dami už storų mūrų, spiaudo
į demokratijas ir joms gra
sina, — tai aiškiausiai buvo 
matyti iš rinkiminių Mask
vos kalbų.

Ką jūs, Amerikos piliečiai, 
sakytumėt ir ką jaustumėt, 
jei Anglija ir Kinija savo 
tarpe susitartų Bostono uos
tą ir miestą atiduoti Angli
jai, o San Francisco — Kini
jai, ir jeigu Nevados, Naujo
sios Meksikos ir Oregono val
stijas užleistų, sakysim, Bra
zilijai, ir geležinkelį nuo Den
verio ligi New Yorko perves
tų bendrai rusų ir amerikie
čių kontrolei?

Jūs sušuktumėt: nesąmo
nė! Juk visa tai priklauso 
Amerikai, ir niekas neturi 
teisės kištis į jos žemes, 
skirstyti jas kitiems . . .

Bet Jungtinių Valstybių 
prezidentas Rooseveltas ly
giai taip yra pasielgęs su Ki
nijos uostais, žemėmis ir ge
ležinkeliais ...

Paskelbus slaptą Jaltos su
sitarimą paaiškėjo, kad toj 
liūdno atminimo konferenci
joje, kur buvo išdalinta Len
kija, Rooseveltas ir Churchil
lis sutiko Stalino kontrolėn 
atiduoti Daireno ir Port-Ar-

Lietuvos Laisvės paminklas Kaune, Karo Muziejaus sodely

PONIA ROOSEVELT UŽ PABĖGĖLIUS
Londonas. — Jungt. Tautų 

Socialinės Komisijos posėdy
je buvo iškilęs tremtinių ir 
pabėgėlių Vakarų Europoje 
klausimas.

Sovietų atstovas buvo pa- 
ša- siūlęs, kad

je Rusijai, būtų leista tvar
kyti pabėgėlius ir prievarta 
juos grąžinti.

Komisijoje buvo griežtai 
pasipriešinta tokiam rusų 
siūlymui, ir tą opoziciją pir
moj vietoj išreiškė Amerikos 
delegatė ponia Roosevelt.

Antradienį tas pat klausi
mas buvo iškeltas Jungtinių 
Tautų Organizacijos pilna
ties posėdyje.

Višinskis reikalavo, kad 
pabėgėliai būtų išduoti. Bet 
posėdyje tas reikalavimas 31 

PASKELBĖ SLAPTI JALTOS SUTARTI
turo uostus, kurių teisėtas 
savininkas yra Kinija.

Negana to, Rooseveltas ir 
Churchillis, visai nesiklaus
dami Kinijos, nutarė, kad ir 
Mandžiūrijos geležinkelį kon
troliuos Rusija drauge su Ki
nija, nors Mandžiūrija yra 
Kinijos kraštas.

Lengva svetimą turtą ki
tiems dalinti, bet kokia tokių 
žmonių moralinė atsakomybė 
ir vertė, tai jau kitas daly
kas.

Vienų žmonių vardas po 
virties auga garbe ir kilnėja. 
To negalima būtų pasakyti 
apie Rooseveltą ir jo atsi
skleidžiančius slaptus dar
bus.

Amerika šią savaitę kaip 
tik minėjo vyrą, kurio var
das metai iš metų auga ir da
rosi gražesnis.

Tai Lincolnas.
Jis ne tik skelbė laisvę, bet 

dėl jos kovojo, ja ligi dva
sios gelmių tikėjo ir jos vi
siems troško.

Mes pakartajam jo kilnius 
žodžius, taikydami juos 
tiems, kurie kovoja dėl Lie
tuvos laisvės:

"Mes čion išnešam aukštą 
pasiryžimą, kad tie, kurie mi
rė, ne perniek bus mirę, ir 
kad šioji tauta, Dievo veda
ma, regės naują laisvės at
gimimą.”

balsu prieš 10 balsų buvo at
mestas.

Gindama pabėgėlių teises 
laisvėj gyventi ir laisvai 
reikštis, ponia Roosevelt pa
sakė, kad rusų siūlymas, ku
ri palaikė lenkai ir 

sekretorius McNeil pareiškė, 
kad tokio rusų siūlymo pri
ėmimas "aptemdytų žibu
rius, kurie šviečia šia jai or
ganizacijai.”

TŪKSTANTĮ MYLIŲ 
PER VALANDĄ

Amerikoje apie 1949 me
tus numatoma turėti lėktu
vų, kurie skris 1,000 mylių 
per valandą.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Bymes pa
skelbė slaptą susitarimą, ku
rį prieš metus Jaltoje Roose
veltas ir Churchillis buvo pa-
daręs su Stalinu ir kuris nu
statė Rusijos įstojimą į ka
rą prieš Japoniją.

Pasirodo, kad Rooseveltas 
ir Churchillis tuo susitarimu 
Rusijai davė teisių Kinijos 
žemėse.

Rusijai buvo pažadėta kon
trolė Daireno ir Port-Arturo 
uostuose, taip pat bendra su 
Kinija Mandžiūrijos geležin
kelio priežiūra.

Tai yra Kinijos teritorijo
se.

Iš Japonijos Rusijai buvo 
atiduotos Kurilų salos ir Sa
chalino pusiasalio pietinė da
lis.

Buvo nutarta palaikyti da- 
dartinę Išorinės Mongolijos 
padėtį, kuri minėtą teritoriją 
palieka Rusijos kontrolėje.

Už tai Rusija pasižadėjo 
stoti karan prieš Japoniją. 
Sovietų Sąjunga japonus mu
šė tik kelias dienas, kada Ja
ponija Amerikos jau ir taip 
buvo pribaigta.

New Yorko miesto nuosa
vybių įkainotojai pranešė, 
kad šiais metais didysis New 
Yorkas vertas 15,975,847,166 
dolerių.

Nepriklausomos Lietuvos Sukaktis
---------------------"------ --—------------ ------------- <s> ___________________ <S>----------------------------------------------------------------------

Lietuvos Skola
. Amerikai

Washingtonas. — Valsty
bės iždas pranešė Amerikos 
Kongresui, kad dar 17 val
stybių yra skolingos šiai ša
liai iš tų pinigų, kurių pasi
skolino po pirmojo pasauli
nio karo.

Valstybės iždo pranešime 
Lietuvai paskola yra paduo
ta 9,064,140 dolerių, iš kurių 
Lietuvos neatmokėta Aiheri- 
kai yra pasilikę 6,197,682 do
leriai.

Taip pat atskirai paduoda
mos Latvijos ir Estijos sko
los Jungtinėms Valstybėms.

Latvija skolinga 6,879,464 
dol. ir Estija 16,466,012.

Amerikai daugiausia įsi
skolinę kraštai yra Anglija 
(4 bilijonai 368 milijonai do
lerių), Prancūzija su 3 bili
jonais, 863 mlijonais 650,000 
dolerių ir Italija su 2,004,- 
900,000.

Amerikos Pagelba
Europiečiams

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė paskelbė, kad 
Europoje 140 milijonų žmo
nių gresia maisto nepritek
lius, o kitiems ir badas.

Prezidentas Trumanas įsa
kė nevartoti kviečių šioje ša-' 
lyje alkoholinius gėrimus da-

Europoj Prigėrė 
Dr. K. Vencius

Iš Europos praneša, kad 
buvęs Lietuvos laikinosios 
vyriausybės sveikatos minis
teris Dr. Ksaveras Vencius 
su žmona prigėrė, keltu besi
keldamas per Ysaaro upę.

New Yorke gyvena tikras 
velionies brolis Dr. B. Ven
cius.

Scranton U. Kviečia 
Liet. Profesoriais
Scranton universitetas pa

kvietė du lietuviu jėzuitu 
profesūrai.

Tai kun. Juozas Venckus, 
dabar Madrido universitete, 
ir kun. Juozas Beleckas, esąs 
Romoje.

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas Kongreso paprašė 
skubiai patvirtinti progra
mą, pagal kurią būtų per 
dvejus metus pastatyti 2,- 
700,000 namų šioje šalyje.

I SKAITYKITE “AMERIKOJE” j

I
 Netrukus "Amerikoje” pradėsim spausdinti A. ; 
| GERVYDO atsiminimus iš vokiečių koncentracijos 
| stovyklos

I Už Spygliuotą Vielą

Tai labai įdomūs aprašymai iš lietuvių išgyven- : 
tų kentėjimų nacių žiauriose stovyklose, iš kur dau- ; 
gelis niekados jau neišėjo.

"Amerikoje” taip pat rasit K. R. JURGĖLOS 
istorinę studiją apie

1863 Metą Sukilimą Lietuvoje

Tai gyvas aprašymas tų laikų, kada lietuviai bu
vo sukilę prieš rusų priespaudą.

Patys skaitykite ir kitiems priminkite šiuos i 
svarbius "Amerikos” laikraščio straipsnius, kaip ir į 
daugelį kitų.

Šiemet suėjo 28 metai, 
kaip Lietuva buvo atstatyta 
nepriklausoma valstybe.

Tai atsitiko 1918 m. vasa
rio 16 d. Vilniuje, kada Lie
tuvos Taryba paskelbė laisvą 
Lietuvą.

Pirmasis Lietuvos prezi
dentas buvo Antanas Smeto
na, o ministeris pirmininkas 
— Augustinas Voldemaras. 
A, Smetona žuvo gaisre

Poetas Jonas Aistis - 
Aleksandravičius

Neseniai atvyko į Ameriką. 
Vasario 17 d., sekmadienį, jis 
kalbės Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime New Yor
ke, Webster Hall.

Naujieji Amerikos
Kardinolai Rumoie

Roma. — Chicagos arki
vyskupas Samuel Stritch ir 
Detroito arkivysk. Mooney 
pirmieji atskrido į Romą, 
kur jie bus pakelti kardino
lais.

Arkiv. Spellmanas ir St. 
Louis arkiv. Glennon į Romą 
skrido ne tiesiog, bet pirma 
buvo sustoję Airijoje. Juos 
aerodrome pasitiko Airijos 
ministeris pirmininkas De 
Valera.

Iš Airijos abu Amerikos 
arkivyskupai nuskrido į Pa
ryžių ir iš ten pasiekė Romą, 
kur ateinantį pirmadienį į- 
vyks iškilmės ir visiems nau
jiems kardinolams bus įteik
tos raudonos skrybėlės.

Per Ameriką į Romą nuke
liavo ir pirmas Kinijos kardi
nolas.

Indonezijai Siūlo 
Autonomiją

Londonas. — Olandijos vy
riausybė Indonezijos salų 
gyventojams pasiūlė autono
miją. Vėliau numatoma ir 
nepriklausomybė.

Clevelande, A. Voldemaras 
gal tebėra gyvas Rusijoje.

Antrasis Lietuvos prezi
dentas Aleksandras Stulgin
skis yra rusų ištremtas Sibi
ran, o trečiasis — Dr. K. Gri
nius — gyvena Vakarų Euro
poje ir rašo savo atsimini
mus.

Antras Lietuvos ministeris 
pirmininkas buvo M. Šleževi
čius, jau miręs. Po jo trum
pą laiką Lietuvos vyriausy
bei vadovavo Pranas Dovy
daitis, ištremtas Sibiran. Mi- 
nisteriu pirmininku keliais 
atvejąs yra buvęs Ernestas 
Galvanauskas. Kiti ministe
rial pirmininkai — Dr. K. 
Grinius, A. Tumėnas, V. Pet
rulis ir Dr. L. Bistras. Tai 
buvo seimų laikais.

Po 1926 m. perversmo, val
džią paėmus tautininkams, 
ministeriu pirmininku grįžo 
A. Voldemaras, o po jo nuo 
1929 m. ligi 1938 m. vyriau
sybei vadovavo J. Tūbelis. 
Paskutiniai Lietuvos minis
terial pirmininkai buvo kun. 
V. Mironas, gen. Černius ir 
A. Merkys.

ALBANIJOJ PERSEKIOJA ŽMONES
New Yorkas. — Laikraš

čiai praneša, kad Albanijos 
vyriausybe, kuriai vadovauja 
komunistas Hoxha, atsisakė 
nuo bet kokių demokratinių 
pretensijų po to, kai Ameri-

Dabar visoje Albanijoje ei
na dideli persekiojimai ir vi
sas kraštas bandomas su
tvarkyti'pagal sovietinę sis
temą. Į Albaniją įvažiuoja 
kaskart daugiau rusų kariuo
menės.

Šiaurinėje Albanijos daly
je, kuri yra katalikiška, ka
talikai užpuldinėjami ir su
imami. Katalikų mokyklos 
buvo uždarytos, vienuolės ir 
kunigai išvaromi iš to kraš
to.

RINKIMAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Maskva. —Sekmadienį Ru

sijoje praėjo rinkimai į Vy
riausiąją Tarybą.

Maskvos žiniomis, balsavo 
apie 100 milijonų žmonių. Ka
dangi tebuvo vienas kandida
tų sąrašas, žmonės turėjo 
balsą mesti vien už tai, kas 
jiems buvo duota, be jokio 
pasirinkimo.

Kandidatų tarpe buvo Sta
linas, Molotovas, Kalininas ir 
kitos rusų diktatūros įžyme- 
nybės. Visi jie buvo išrinkti.

Ne tiek patys rinkimai į- 
domūs, kiek priešrinkiminės 
kalbos, iš kurių aiškėja, ko
kios politikos Sovietų Sąjun
ga mano laikytis.

Pirmoj vietoj rusų kalbė
tojai, kaip Kaganovičius, puo
lė vadinamąjį kapitalistinį 
buržuazinį pasaulį. Tai galė
tų reikšti, kad Rusija ketina 
komunizmo propagandą stip
rinti kituose kraštuose.

Paskui Molotovo ir kitų 
buvo pabrėžtas Rusijos gink- 
lavimasis, — toji šalis turi 
būti stipriausia karinė galy
bė.

Pagaliau pats Stalinas pa
skelbė ekonominę Sovietų Są
jungos programą, naują 
penkmetį. Jis pareiškė, kad 
per metus Rusija turės paga
minti 60 milijonų tonų plie
no, 500 milijonų tonų anglies 
ir 60 milijonų tonų aliejaus.

Prie A. Merkio Sovietų Są
junga sulaužė savo sutartis 
nepulti Lietuvos, įsiveržė, į 
Lietuvą su didžiausia gink
luota galybe, ėmė žmones 
šaudyti, tremti Sibiran ir 
panaikino visokias laisves, 
pripažindami tik komunistų 
diktatūrą.

1941 m., kilus vokiečių ru
sų karui, laikinoji vyriausy
bė, vadovaujama Juozo Am
brazevičiaus, atstatė Lietu
vos nepriklausomybę, bet Vo
kiečiai vėl užgniaužė Lietu
vos laisvę ir privertė pasi
traukti laikinąją Lietuvos 
vyriausybę.

Tada lietuviai susiorgani
zavo požeminei veiklai dėl 
savo šalies laisvės, ir šioji 
slapta jų kova prieš nacius 
buvo viena iš sėkmingiausių 
visoje Europoje.

Požeminė kova, gyva par
tizanų veikla dėl nepriklau
somos Lietuvos nenustojo ir 
po to, kai rusai antru kartu 
užėjo, šiandien didžioji Lie
tuvos vyrų dalis yra išėję 
partizanais, kovoja ir tiki, 
kad jų šaliai bus įvykdyti 
Atlanto Čarterio pažadai.

Socialdemokratai ir libera
lai be jokio pasigailėjimo me
tami kalėjimuosna.

Argentiną Kaltina
-■Cv-' r"'

Washingtonas. — Valsty
bės Departamentas paskelbė 
ilgą pranešimą, kuriame Ar
gentiną kaltina nacizmo pa
laikymu ir parama Hitlerio 
Vokietijai.

Argentina esanti davusi 
vietos ekonominėms vokiečių 
organizacijoms toje šalyje į- 
sikurti ir sudaro sąlygas 
agresijos veiksmams.

Smarkiai pasisakoma prieš 
Peroną, kuris yra kandida
tas į Argentinos prezidentus.

Tie užsibrėžti skaičiai be
veik prilygsta Amerikos pro
dukciją. Pav., Amerikoj 1944 
m. buvo pagaminta 89 mili
jonai tonų plieno ir 683 mili
jonai tonų anglies.

Atvyko Dr. Juodeika
Vasario 11 d. į New Yor- 

ką iš Prancūzijos atplaukė 
Dr. VI. Juodeika, buvęs pro
fesorius Lietuvos universite
te.

Dr. VI. Juodeika yra gavęs 
kvietimą dėstyti kalbas vie
noje kolegijoje Kansas val
stijoje.

Kipro Petrausko 
Sukaktis

Neseniai Lietuvoje buvo 
paminėta žymiausio lietuvių 
dainininko Kipro Petrausko 
sukaktis.

Kipras Petrauskas yra 
Lietuvoje, o jo šeima yra pa
tekusi kažkur Vakarų Euro
pon.

Vasario 2 d. Vengrija su 
didžiausiomis iškilmėmis pa
siskelbė respublika.

Pirmu prezidentu išrink
tas Tildy, kurio partija dau
giausiai laimėjo paskutiniuo
siuose rinkimuose.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
AKTAI IR PAREIŠKIMAI

MANO PROTĖVIŲ ŽEME
Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos, 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos, 

Mano protėvių žemė.
Atminimuose lankos ramunių baltų,
Senos pilys prie Nemuno seno krantų,
Baltija ir aukštaičių pagojai — tai tu, 

Mano protėvių žeme.
Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili

- Mano protėvių žemėj.
Nenumirus po piktojo gruodo ledais, 
Nesukniubus po sielvarto upės krantais, 
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais, 

Lietuva, mano protėvių žeme.
Bernardas Brazdžionis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO 
AKTAS.

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus Konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18- 
23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demo
kratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sos
tine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos val
stybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis pri
valo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas 
Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyvento
jų išrinktas.

, Kun. Vytautas Pikturna

RELIGINIS GYVENIMAS DACHAU
KONCENTRACIJOS STOVYKLOJE

IŠ LIETUVOS TAIKOS SUTARTIES SU RUSIJA 
1920 M. LIEPOS 12 D.

Rusija, be atodairos, pripažįsta Lietuvos Valstybės sa
varankiškumą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pri
pažinimo einančiomis juridinėmis sėkmėmis, ir gera valia 
visiems amžiams atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto 
teisių, kurių ji yra turėjusi Lietuvių Tautos ir jos teritori
jos atžvilgiu.

Vas;

vom sąžinės sąskaitą ir mie- 
godavom po sunkios ir žiau
rios dienos.

‘Nors atskirais laikotar
piais būdavo draudžiama su 

laisvalaikiu 
bendrauti, tačiau prie darbo, 
kur nors toliau nuo didesnio 
būrio, vis dėlto buvo įmano
ma ramiai ir patylomis su 
jais pasikalbėti daug ko reli
giniais klausimais, paaiškin
ti, juos suraminti, jų išpa
žinties išklausyti ir, paga
liau, slaptu būdu iš koplyčios 
išgautą komuniją vėl slaptai 
jiems įteikti. Tai reikėjo da
ryti labai atsargiai, nes tie 
dalykai buvo griežčiausiai 
draudžiami.

rengtas altorius? Ir iš tikrų
jų štai vienas iš kalinių kuni
gų apsirengė baltais liturgi- 
nias drabužiais ir stojo prie 
stalo, dabar altorium tapu
sio, kalbėti “Introibo ad at*+pasaulininkais 
tare Dei” . . . Skausmingo 
džiaugsmo pilnomis širdimis 
kunigai kalbėjo drauge su ce- 
lebruojančiu: “Atsiųsk savo 
šviesą ir savo tiesą, o ji ma
ne nuves ir atves į šventąjį 
kalną, į Tavo padangtę” . . .

Tą tad sausio 28 d. buvo 
atlaikytos pirmosios šv. mi
šios koncentracijos stovyk
loje.

Iš ten plaukė ramybė
Nieks neįstengs aprašyti 

to džiaugsmo, kurs tada įsi
viešpatavo tikinčiųjų širdy
se. Juk Viešpats nužengė 
koncentracijos stovyklon — 
pas paniekintus ir apleistuo
sius.
Vargas tik, kad ta koply

tėlė tebuvo skirta vieniems 
vokiečiams kunigams. Nieks 
kitas negalėjo jon įeiti. Dau
giau kaip 2,000 lenkų kunigų, 
šimtams čekų, jugoslavų, 
graikų, olandų, belgų, lietu
vių ir visų kitų tautų kuni
gams buvo griežčiausiai 
draudžiama joje lankytis. 
Juo labiau joks pasaulinin- 
kas negalėjo ten, kad ir ne
tyčiomis, užsukti. Tačiau iš 
šios koplytėlės su jos taber
nakuliu plaukė visiems ra
mybė. Tiesa, nieks begalėjo 
koplytėlėn įeiti, bet nieks ne
įstengė ten Išganytojo su
laikyti. Iš ten mes, visokių 
tautybių kunigai, slapta gau
davome baltam popierėly su
vyniotą Švenčiausiąjį, kurį 
priimdavom pasislėpę kur 
nors prausykloje, miegamojo 
kampe ar kur nors darbovie
tėje.

Išganytojas ateidavo ...
, Nuo 1944 metų pradžios, 

po Stalingrado pralaimėjimo, 
visiems blokų ir kambarių 
seniūnams bei darbo kolonų 
viršininkams buvo uždrausta 
suimtuosius mušti, o blokų 
personalas daugiausia buvo 
pakeistas. Tada išdrįsdavom 
ir kitų tautų kunigai sekma
dieniais, ramiai susirinkę 
prie stalo, apsėsti kur nors 
kampe prie jo kunigą, kuris 
iš ant mažų lapelių iš mišio
lo perrašytų maldų skaitė šv. 
mišių maldos žodžius ir kon
sekravo iš 26-jo bloko slaptai 
gautą ostiją ir vyno lašelį, į- 
lašintą į paprastą stiklinę. 
Suprantama, kad tokiose są
lygose negalėjo būti jokių li
turginių drabužių, nes jie ta
da būtų mus tik išdavę. Ta
čiau ir tokiomis aplinkybė
mis Išganytojas ateidavo 
duonos ir vyno pavidalu ly
giai taip pat, kaip ir didžiau
siose bazilikose.

Vakare, sugulę į lovas, ty
liai atkalbėdavome bendras 
vakaro maldas, padaryda-

namų barakų, o ir kunigams i 
buvo griežčiausiai uždrausta ; 
kur nors kitur vaikščioti, iš- ; 
skyrus savo barako kiemą, i

Režimas kunigams
Iki 1944 metų tuose kunigų I 

blokuose režimas buvo daug , 
griežtesnis negu kituose. Ku
nigų blokams buvo parinkti 
ypač žiauraus būdo, kietos 
širdies ir tvirtos rankos vy
rai. Reikėjo gyventi tad tarp 
tikrų budelių ir kęsti mušimą 
bei pajuoką tiek iš SS nacių, 
tiek iš pačių kalinių "virši
ninkų.”

Kunigai buvo siunčiami į 
biauriausius ir sunkiausius 
darbus, kur nebuvo jokio 
sunkaus priedo, vadinamojo 
"Brotzeit” (duonos gabalėlis 
su dešra ar margarinu).

Nusilpusieji buvo tuoj pat 
priskiriami prie nedarbingų
jų ir drauge su invalidais iš
vežami į dujų kamerą, prie 
krematorijaus, nunuodyti ir 
sudeginti. Tokiam tad liki
mui buvo kiekvienas veža
mas į koncentracijos stovyk
las Vokietijoje.

Tame pragare visa dvasios 
ramybė ir stiprumas sklido 
iš tikėjimo ir maldos. O ta 
malda buvo karšta ir ištver
minga. Bet SS norėjo, ir tą 
maldą iš žmogaus išplėšti. 
Jau pačioje pradžioje, dar 
stovyklos pirties prieškam
baryje, atimami privatūs 
drabužiai, daiktai, o duoda
mi dryžuoti kalinio ryzai. 
Atima brevijorių, maldakny
gę, kryželį, rožančių . . . žo
džiu, atima viską, tik nepajė
gia iš širdies išplėšti Dievo, 
kurį stovykloj garbini minti
nai mokamomis ir pačios šir
dies diktuojamomis maldo
mis. Kambariuose būk atsar
gus su persižegnojimu, nes 
netikinčiųjų draugų tuoj pat 
būsi išjuokiamas, o "virši
ninkų” įvairiais būdais bau
džiamas, į bjauriausias ko
mandas siunčiamas, nes, kaip 
tikįs, esi ne tik nacių priešas, 
bet ir tiesioginių savo vyres
niųjų, kurie iki 1944 metų 
pradžios buvo beveik visi ko
munistai.
Naciai proteguoja nedorybę

Stovykloje netikėjimas bu
vo proteguojamas, o nuodė
mė tiesiog triumfavo. Nepai
sant didžiausio vargo ir fi
zinio ir materialinio skurdo, 
vadovaujančiųjų grupė mo
kėjo sau "susiorganizuoti” 
maisto, geriau pavalgyti. To
dėl nenuostabu, kad jaunuo
sius kalinius dažnai išnaudo
davo biauriai sodomijai, nors 
tokie dalykai buvo oficialiai 
griežčiausiai draudžiami.

Lagerio vadovybė —SS po
nai— siekė palaužti žmogaus 

. religinį nusiteikimą, sunai
kinti žmogaus kūną ir dva
sią, visiškai žmogų pažemin
ti. Todėl dar 1944 metų pra
džioje vienam Dachau sto
vyklos kampe pastatė bara- 

[ ką, kur buvo specialiai laiko
ma keletas moterų ištvirkė
liams kaliniams. Kiekvienam 

' buvo leidžiama du kartus per 
' savaitę jas lankyti. Gi kas 

drįstų ten einančius kokiu 
nors būdu gėdinti ar pajuok
ti, tas buvo baudžiamas įvai
riomis bausmėmis.

' Tokiam tad materialiniam 
ir dvasiniam skurde tikin- 

i čiam ir religingam žmogui 
, buvo nelengva gyventi. Ta

čiau Dievas nepaliko tų, ku
rie Jį myli.

Pirmos kalinių mišios
( Štai, ateina 1941 metų sau

sio 28 diena . . . Apie 200 Da-
> chau koncentracijos stovyk

loje buvusių vokiečių kunigų 
susirinko į pirmąjį 26-jo blo
ko kambarį . . . Čia stovėjo 
mažas stalas, uždengtas bal
ta SS inicialais pažymėta 
staltiese. Ant stalo buvo pa
statytas mažas kryželis, o 
šalia jo — dvi mažos žvake
lės. Stovėjo ir mišioms pa
rengtas mažas kielikas. De
šinėje pusėje gulėjo mažytis 
mišiolėlis . . .

Kam visa tai? Gal dides
niam Viešpaties išjuokimui, 
o gal iš tikro šv. mišioms pa-
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Kai tūkstančiai miršta
Stovyklos ligoninėje gulė

jo tūkstančiai ligonių, kurie 
po Stalingrado užėmimo jau 
nebuvo žudomi...Deja, mirš
tančiam čia nieks nepakvies
davo kunigo. Tačiau ir čia 
kunigai sugebėdavo prie to
kių prieiti ir juos sakramen
tais aprūpinti. Kartais pa
vykdavo kuriam nors kuni
gui ton ligoninėn patekti į 
vadinamąjį "Stubendienst” 
(kambario grindų šveisti, 
prausyklų ir išeinamųjų va
lyti). Tiesa, tokį darbą gau
ti buvo nepaprastai sunku, 
nes tai buvo laikoma labai 
gera vieta, o kunigas buvo 
juk nevertas tokio gero dar
bo. Tačiau kartais vis dėlto 
vienam kitam pavykdavo to
kį darbą šiaip taip gauti. Ta
da toks laimingasis galėda
vo, žinoma, su didžiausiu at
sargumu, sergančius ir mirš
tančius aprūpinti šv. sakra
mentais.

1944 metų rudenį ir 1945 
m. pavasarį stovykloje siau
tė įvairios ligos. Tada žmo
nės krito kaip lapai. Tik per 
tris to meto mėnesius sto
vykloje mirė daugiau kaip 
10,000 žmonių. Tada patys 
SS dažnai kunigus skirdavo 
tokių — dėl ligos izoliuotų — 
blokų kambarių viršininkais. 
Nors daug tokių slaugytotų 
ir kambarių viršininkų patys 
apsikrėtė, susirgo ir daug iš 
jų mirė, tačiau čia jie galė
davo sergantiems bent reli
ginius patarnavimus suteik
ti.

Kunigų skaičius stovykloj
Vokietijos koncentracijos 

stovyklose buvo suvarytų į- 
vairių tautų, visų luomų ir 
visokių įsitikinimų žmonių. 
Religiniu atžvilgiu imant, šių 
stovyklų gyventojai sudarė 
margiausią mozaiką. Dachau 
koncentracijos stovykla, . be 
kito, skirta buvo visiems ges
tapo areštuotiems kunigams. 
Nenuostabu tad, kad per tą 
stovyklą perėjo keturiolikos 
tautybių daugiau kaip 3,500 
kunigų.

Vienų tik lenkų kunigų per 
šią stovyklą perėjo apie 2,- 
000. Kada pagaliau, 1945 m. 
balandžio 29 d. stovyklon 
atėjo amerikiečiai, tai gyvų 
kunigų tebebuvo likę vos 1,- 
182, iš kurių lenkų tik 801. 
Visi kiti mirė stovykloje, nes 
per tą metų eilę iš stovyk
los išleistų tebuvo tik kelio
lika, neskaitant tų 200 vo
kiečių kunigų, kurie buvo 
gestapo paleisti per paskuti
nes dvi savaites.

lietuviai kunigai
Lietuvių kunigų šioje sto

vykloje buvo 6: pats seniau
sias iš visų stovyklos kuni
gų, kun. Stanislovas Puida, 
Plocko dekanas, 83 metų se
nelis; kun. Antanas Gedgau
das, Druskininkų klebonas; 
kun. Jurgis Parancevičius, 
Vištyčio klebonas; evangeli-

kų pastorius Jurgis Seklys, 
klaipėdiškis, ir Vilniaus pas
torius Lietuvos pilietis Zig- 
frydas Loppe.

Tiesa, dar visa eilė įvairių 
tautybių kunigų buvo laiko
mų kitose Vokietijos stovy
klose, pav., kun. St. Yla ir 
kun. Lipniūnas buvo laikomi 
Štuthofe, nors tai tebuvo tik 
išimties keliu Dachau stovy- 
klon neatvežtieji. Dachau 
stovyklon atėję amerikiečiai 
rado 974 katalikų kunigus, 
115 klierikų, 41 įvairių vie
nuolijų brolių, 40 evangelikų 
pastorių ir 12 ortodoksų dva
sininkų.

Visi šie keturiolikos tautų 
ir įvairių tikybų dvasininkai 
sudarė visai atskirą stovy
klos gyventojų grupę ir gy
veno atskiruose barakuose, 
kurie savo tvarka ir įrengi
mu niekuo nesiskyrė nuo ki
tų.

Į atskirus barakus jie bu
vo suvaryti tik todėl, kad tie 
kunigai, nąeių. vadinamieji 
dangaus juokdariais, dan
gaus akrobatais, tabernaku
lio blakėmis, savo dvasia ne
užkrėstų kitų stovyklos gy
ventojų, nepalaikytų jų dva
sios ir neteiktų jokių religi
nių patarnavimų. Buvo at
skirų laikotarpių, kad nė 
vienam pasaulininkui nebuvo 
galima lankyti kunigų gyve-
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parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)
Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 

Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.
Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Inc.

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

REV. C. E. PAULONIS
207 York Street Brooklyn, New York

IŠ LIETUVOS IR RUSIJOS NEPUOLIMO SUTARTIES, 
PASIRAŠYTOS 1926 M. RUGSĖJO 26 D.

Lietuvos Respublika ir Socialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjunga savitarpy pasižada visomis aplinkybėmis gerb
ti viena antros suverenumą bei teritorialinį integralumą 
ir neliečiamybę.

Kiekviena Susitariančioji šalis pasižada susilaikyti nuo 
bet kurių agresijos veiksmų prieš antrąją šalį.

, , -------- 'Nt, ~ i ■ - ' ■ .jį '

IŠ LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SAVITARPINES
PAGELBOS SUTARTIES 1939 M. SPALIŲ 10 D.
. . . 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartis ir Nepuolimo 

bei taikaus ginčų sprendimo 1926 m. rugsėjo 26 d. sutartis 
tebėra jų savitarpio santykių ir prievolių tvirtu pagrindu...

Šios sutarties įgyvendinimas jokiu būdu neturi paliesti 
Susitariančiųjų Šalių suvereninių teisių, ypač jų valstybi
nės santvarkos, ekonominės ir socialinės sistemos, karinių 
priemonių ir, bendrai, nesikišimo į vidaus reikalus dėsnio.

POPIEŽIUS PIJUS XII 1939 M. SPALIŲ 18 D.
Jeigu dabartiniuose įvykiuose krikščioniškosios tau

tos ypatingai atkreipia mūsų rūpestingumą ir mūsų gany
tojišką budėjimą, tai mūsų sūnūs ir dukterys Lietuvoje 
gali suprasti, kaip didžiai mes esame su jais. Mes taip pat 
esame su jais sujungti mūsų nepalaužiamo tikrumo dėl jų 
ištikimybės ir dėl pasitikėjimo Dievu, kurio visagalė para
ma gali susitaikinusiai, teisingumo, brolybės ir krikščioniš
kojo pašaukimo minčiai atsidavusiai Europai atverti nau
jus kelius į pažangą ir gerovę.

VALSTYBES DEPARTAMENTO PAREIŠKIMAS 
1940 M. LIEPOS 23 D.

Pastarosiomis dienomis eina prie galo sukti veiks
mai, kuriais politinė nepriklausomybė ir teritorinis nelie
čiamumas trijų mažų Baltijos respublikų — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos — norima apgalvotai panaikinti vieno iš 
galingesnių kaimynų.

Nuo tos dienos, kai šios tautos atgavo savo nepriklau
somybę ir demokratinę valdžios formą, Jungtinių Valstybių 
gyventojai su giliu ir palankiu susidomėjimu stebėjo puikią 
jų pažangą savoj valdžioj.

Šios vyriausybės politika yra visiems žinoma. Jungti
nių Valstybių tauta yra priešinga grobuoniškiems veiks
mams, vis tiek ar jie būtų įvykdyti pavartojant jėgą ar gra
sinant jėga. Ji lygiai priešinga bet kuriai vienos valsty
bės, nors ir kaip galingos, kišimosi formai į vidaus reikalus 
bet kurios kitos suvereninės valstybės, nors ir kažin kaip 
silpnos ...

Jungtinės Valstybės ir toliau laikysis šių principų . . .

PREZ. ROOSEVELTO PAREIŠKIMAS LIETUVIŲ 
DELEGACIJAI 1941 M. SPALIŲ 15 D.

Lietuva nenustojo nepriklausomybės; ji tik atidėta į 
Šalį. ; l‘H»i

Nėra jokios abejonės, kad Lietuva vėl bus laisva ... Vi
sai aišku, kad Lietuva vėl bus sugrąžinta į nepriklausomų 
valstybių žemėlapį.

IŠ ATLANTO ČARTERIO, KURĮ 1941 M. RUGPJŪČIO 18 
D. PASKELBĖ ROOSEVELTAS SU CHURCHILLfU IR 

PRIE KURIO TEHERANO KONFERENCIJOJ 
PRISIDĖJO STALINAS

Jie (Atlanto Čarterį pasirašiusieji) gerbia visų tautų 
teisę pasirinkti norimą valdžios formą; ir jie nori matyti 
suverenines teises Jr savarankiško valdymosi teises grą
žintas toms tautoms, kurios smurto keliu to neteko.
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IŠ PREZ. TRUMANO KALBOS 1945 M. SPALIŲ 27 D.
Mes tikime eventualiu grąžinimu suverenumo teisių ir 

savos vyriausybės visoms tautams, kurioms tai per jėgą 
buvo atimta.

Mes nepatvirtinsim teritorinių pakeitimų jokioje drau
giškoje pasaulio dalyje, jeigu tai nesutinka su paliestų 
žmonių laisvai pareikšta valia.

Mes tikime, kad visoms tautoms, kurios yra pasiren
gusios savam valdymuisi, turi būti leista išsirinkti savo 
pačių valdymosi forma laisvai išreikštu pasirinkimu, nesi
kišant jokiai svetimai jėgai.

Mes nesutiksim pripažinti kurią nors vyriausybę, sve
timos vyriausybės primestą kuriai nors tautai. . .

IŠ ARKIV. J. SKVIRECKO LAIŠKO POPIEŽIUI PIJUI XII 
1945 M. BIRŽELIO 21 D.

Dievo Apvaizda mums paskyrė mūsų šalį, kuri jau nuo 
tūkstančių metų niekam nepriklausė ir teisėtai nepriklauso, 
kaip tik mums ...

Tarp visų šio laiko vargų ir neramumų mes, lietuviai, 
gyvename viltimi, kad Dievas mūsų neapleis . . .

LIETUVOS PARTIZANŲ BALSAS, 1945 M. SPALIŲ 5 D. 
PER RADIJĄ

Mūsų dienos baigiasi. Žukovo armijos su specialiais 
šunų batalijonais valo kraštą nuo partizanų. Lietuviai, 
esantieji toliau, padėkit, gelbėkit!

Atvažiavę Lietuvon, rasit tik dykumas.

IŠ ARKIV. KARDINOLO SAMUEL STRITCH KALBOS 
LIETUVIŲ KONGRESE CHICAGOJE 1945 M. LAPKR. 30

Prieš ilgus amžius Lietuva ryžosi tapti Vakarų, o ne 
Rytų dalimi. Ir savo literatūra bei savo menu ji yra vaka
rietiška, o ne rytietiška.

Rodos, tik prieš kelerius metus ji laimėjo šimtmečių 
kovą ir pasiskelbė suverenine valstybe. Nedidelė ji buvo, 
nes neturėjo daug gyventojų. Nebuvo tai turtinga valsty
bė. Tai buvo valstybė, kurioje reiškėsi lietuvių tautos as
menybė.

Ir jie išugdė tą asmenybę. Kiekvienas, kuriam nėra 
svetimas jų indėlis menui ir jų atlikti darbai Europos ir 
Vakarų istorijoje, žino, kad Lietuva turi nuosavą asmeny
bę ir teisę suverenumui ir nepriklausomybei . . .

Visi mes priėjome tos pačios išvados: mes norime, 
kad Lietuva būtų laisva ir kad Baltijos šalys būtų laisvos.

Tegul Lietuvos sunkenybės ir kančios tuoj baigiasi... 
Didysis dangaus Dievas jai padės.

Laukiam savo numerio 
mišioms

Nuo 1944 metų vidurio leis
ta visų tautų kunigams nau
dotis lagerio koplytėle. Nuo 
to laiko jau kasdien galėda
vom prieš darbą ar vakare 
po darbo koplyčioje išklau
syti šv. mišių. Žinoma, kop
lytėlėje jokiu būdu neišsitek
davo visi kunigai. Gera tad 
buvo, kad nuo 1944 metų vi
durio kunigų blokuose visi 
viršininkai buvo jau patys 
kunigai. Tada kasdien sukil- 
davom bent kiek anksčiau, ir

(Pabaiga 5 pusi.)

Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
1. $3.00 ir prašau prisiųsti" “THE STORY OF LITH

UANIA,” kai tik bus baigta spausdinti ...........
2. $.......... auką ir prašau prisiųsti “THE STORY OF

LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija

Maskvd
Ir šn 

turiu r 
tu ced 
Maskva 
jungos 
pavadų 
ninku, 
apima 
su 200J 
Pasirod 
likusį" 
ti resp 
ir teisu)

Ką gi 
sų pirm 
kokius j 
sakiau, 
baigęs.

— Ta 
sėju? P 
tų resĮ 
reikalai 
jų meni 
tu čia si

Paaiš 
baigiau: 
sėdėjau) 
20 metų 
pradžios 
gimnazi 
tete. Ga



Vasario-February 15, 1946
ary 15, 1946 

skaitą ir mie- 
nkios ir žiau-

ais laikotar- 
raudžiama su 

laisvalaikiu 
iu prie darbo, 

nuo didesnio
• buvo įmano- 
patylomis su 
daug ko reli- 

iais, paaiškin- 
inti, jų išpa- 
yti ir, paga- 
u iš koplyčios 
iją vėl slaptai 
ai reikėjo da
rgiai, nes tie 
griežčiausiai

čiai miršta 
joninėje gulė- 
ligonių, kurie 
užėmimo jau 

...Deja, mirš- 
ks nepakvies- 
Tačiau ir čia 
davo prie to- 
ios sakramen-

Kartais pa
na nors kuni- 
lėn patekti į 
Stubendienst” 
indų šveisti, 
įeinamųjų va- 
kį darbą gau- 
rastai sunku, 
laikoma labai 
kunigas buvo 
)kio gero dar- 
tais vis dėlto 
pavykdavo to- 
;aip gauti. Ta- 
įgasis galėda- 
didžiausiu at- 
nčius ir mirš- 
iti šv. sakra- 

udenį ir 1945 
avykloje siau- 
s. Tada žmo- 
lapai. Tik per 
mėnesius sto- 
daugiau kaip

Tada patys 
igus skirdavo 
ns izoliuotų — 
1 viršininkais, 
jų slaugytotų 
’šininkų patys 
’go ir daug iš 
i čia jie galė- 
ms bent reli- 
vimus suteik-

vo numerio 
ims
tų vidurio leis- 
:unigams nau- 
:oplytėle. Nuo 
isdien galėda- 
bą ar vakare 
yčioje išklau-
Žinoma, kop- 

ūdu neišsitek- 
gai. Gera tad 
1944 metų vi- 
blokuose visi 
vo jau patys 
kasdien sukil- 
k anksčiau, ir
5 pusi.)

1 " '

Lietuva Po Kūju Ir Pjautuvu
Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj
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5. “AŠ — PROKURORAS IŠ 
MASKVOS”

Pirmas susitikimas su aukš
tu Sovietų valdininku. — Au
tostrada tik viena visam pa
sauly—tarp Minsko ir Mask
vos. — Su akademikais 

daug klapato.
Sėdžiu aš vieną kartą 

vo darbo kabinete.
Staiga atsidaro durys ir į 

mano kambarį įeina keistai 
apsirengęs tipas. Kepurė jam 
ant viršugalvio, barzda gal 
kokias tris keturias savaites 
neskusta, apsirengęs su juo
da rubaške, kurios apikaklė 
žiauriai apiplyšus ir net bliz
ga nuo sluoksnio riebalinių 
nešvarumų. Apsivilkęs ilgu 
ligi žemės paltu, koksai Lie
tuvoje dar prieš 100 metų 
buvo nešiojamas ir vadina
mas “Bakieša.” Susijuosęs 
kažkuo panašiu į odinį diržą, 
su vailokais, be kaliošų; vai
lokai nunešioti į aulus, užsi
rietę.

Ir štai tas tipas įėjęs, nieko 
visiškai nesako, dairosi sau 
aplinkui po kambarį — vienu 
žodžiu, gavau įspūdį, kad čia 
per klaidą 
kabinetą 
koks nors 
žmogus.

Norėjau 
stalo sargo skambutį, kai jis 
pagaliau rusiškai prabilo:

— Taip, čia gražu, labai 
gražu! O tu kas? — kreipė
si jis į mane.

Aš iš karto nesusigaudžiau 
nė ką besakyti. Toks keistas 
tas visas elgesys, kalba, 
kreipimasis. Tada jis vėl 
man pakartojo klausimą:

— Tu teisėjas?
— Taip, — atsakiau.
Tada jis ištraukė iš kiše- 

niaus ranką, pakišo man ją ir 
pasakė:

— O aš tai prokuroras iš 
Maskvos.

Ir štai paaiškėjo, su kuo 
turiu reikalą: su labai aukš
tu centro valdininku iš 
Maskvos, visos Sovietų Są
jungos vyriausio prokuroro 
pavaduotoju, atseit, valdi
ninku, kurio aukšta tarnyba 
apima 16 respublikų, beveik 
su 200 milijonų gyventojų! 
Pasirodo, jis atvyko į “atsi- 
likusį” mūsų kraštą revizuo
ti respublikos prokuratūros 
ir teismų.

Ką gi — ėmėm kalbėt. Vi
sų pirma jis mane paklausė, 
kokius aš kursus baigęs. At
sakiau, kad jokių kursų nesu 
baigęs.

— Tai kaip tu gali būti tei
sėju? Pas mus, senose sovie
tų respublikose, iš teisėjų 
reikalaujama baigti bent tri
jų mėnesių kursus, o kaipgi 
tu čia sėdi nieko nebaigęs?

Paaiškinau, kad aš šį tą 
baigiau: kol tapau teisėju, 
sėdėjau, mokyklos suole virš 
20 metų — mokiausi 4 metus 
pradžios mokykloj, 8 metus 
gimnazijoj, 4 metus universi
tete. Gavęs diplomą, 3 metus

pro sekretoriaus 
bus prasmukęs 
nevisai normalus

jau spausti prie

dirbau teismo kandidatu, lai
kiau daugybę visokių egza
minų, atlikau praktiką, ir pa
galiau esu dabar 5 metus tei
sėju.

Jis klausėsi, traukė pe
čiais, stropiai žiūrinėjo, net 
su ranka pačiupinėdamas 
mano švarų, juodą kostiumą, 
ir pagaliau, numojęs ranka, 
pasakė:

— Et, tie akademikai! Su 
jais daugiau klapato, kaip 
naudos — ir nukreipė kalb: 
į kitą pusę.

Pradėjo man pasakoti, 
kaip jie Rusijoj gerai gyve
na ir kad pas juos "vsio kul- 
tumo” (viskas kultūringa).

— Įsivaizduok tamsta, — 
sako jis man, —pas mus tarp 
Minsko ir Maskvos yra toks 
kelias, kur tik vien automo
biliai važiuoja. Tai yra vie
nintelis toks kelias visam pa
sauly,— pridėjo draugas pro
kuroras su pasididžiavimu.

Aš neiškenčiau ir švelniai 
padariau jam pastabą, kad 
toks kelias vadinasi auto
strada, kad jų yra daugybė 
Amerikoj, Vokietijoj ir net 
pas mus, tarp Kauno ir Vil
niaus, tiesiama autostrada. 
Jisai kategoriškai užprotes
tavo:

— Niet, ničevo padobnavo! 
(ne, nieko panašaus)! Tai 
propaganda. Kito tokio ke
lio pasauly nėr, apie tai visi 
laikraščiai pas mus rašo.

Na, nesiginčijom daugiau. 
Kalba nukrypo į tai, kiek aš 
už kostiumą mokėjau, kaip 
aš tą kaklaraištį taip surišu,
— juk tai, prokuroro nuomo
ne, turi būti labai sunku į- 
prasti. Teko man aiškintis, 
ar aš tai darau kiekvieną die
ną, ar visai savaitei iš anks
to surišu.

Prokuroras sakėsi įsitai
sysiąs irgi europietišką kos
tiumą. Stebėjosi, kad čia vis 
dėlto labai pigu, ir nenorėjo 
tikėti, kad ir gauti galima, o 
galų gale pasakė:

— Taip, aš girdėjau, kad 
jūsų Lietuva—tai maža Ame
rika — bet susigriebęs 'pri
dėjo:

— Na, bet dabar jūs būsite 
įjungti į didžiąją tėvynę, tai 
bus dar geriau!

Taip, — apgailestauti rei
kia — mūsų nelaimei, mes 
buvom įjungti į tą didžiąją 
tėvynę, kurioje valdo tokie 
prokurorai, kur šitaip, kaip 
tas aukštas valdininkas, 
žmonės rengiasi ir galvoja,
— ir tai buvo mūsų tragedi
ja .. .

Vėliau prasidėjo ir pas mus 
“reformos” valstybiniam 
aparatui patobulinti ir jo 
lygiui pakelti ligi kitų broliš
kų respublikų . , .

Aš čia nupasakosiu, vi
sų pirma, procedūrą, kaip 
prie tos reformos ėjo sovie
tai Lietuvoje ir, nieko neper
dėdamas, pristatysiu čia 
tamstoms visą galeriją aukš
tesnių “reformuotų” valdi
ninkų, paėmęs, kaip pavyzdį, 
vieno Lietuvos apskrities 
miesto administraciją.

Kaip daro reformas
Taigi visų pirma, kaip 

vietai praveda savo refor
mas?

O daro jie labai įdomiai.
Žinoti reikia, kad ten vis

kas turi “eiti iš liaudies.” Ir 
taip, jei valdžia kurį svarbes
nį potvarkį rušiasi leisti, tai 
tuoj pat iš aukšto paspau
džiamas slaptas propagan
dos mygtukas, ir visas kraš
tas staiga pradeda visi, kaip 
vienas žmogus, vienu metu 
tą pat galvoti ir to pat no
rėti. Visuose miesteliuose ir 
net kaimuose pasipila, kaip 
iš rago, “savanoriški” mitin
gai. Į tuos mitingus turi visi 
eiti, prasideda žygiai su rau
donomis vėliavomis ir su už
rašais, “ko liaudis nori ...”

Ir taip vieną dieną prasi
dėjo toki mitingai dėl admi
nistracijos reformos.

Suvaryta ir išrikiuota mi
nia iš įstaigų, fabrikų, arte
lių, gauna kompartijos į ran
kas įbruktus, ant lazdų pri
kaltus Stalino, Molotovo, Vo- 
rošilovo, Beri jos ir kitų so
vietinių “dievų” portretus. 
Taip pat gauna atitinkamo 
turinio raudonus plakatus su 
baltais užrašais, šį kartą to
kiais, kaip: “šalin liaudies 
priešai iš valstybės aparato,” 
“Tegyvuoja naujas tarybinės 
valdžios aparatas,” “Mirtis 
buržujams,” “Mes nepakęsi- 
me faštstų valstybės apara-

so-

te,” “Tegyvuoja mokytojas, 
draugas, tėvas Stalinas.”

Ir graudu buvo žiūrėti, 
kaip tie patys valdininkai, 
kurie į liaudies priešų sąra
šą įtraukti, savo rankomis 
turėjo nešti tuos plakatus ir 
prašyti sau mirties. Viena
me mitinge mačiau, kaip mū
sų miestelio senas, 70 metų, 
vaistininkas vilko ant pečių 
jam užkrautą raudoną vėlia
vą, sekdamas paskui plaka
tą, kuriame buvo reikalauja
ma atimti iš privatinių savi
ninkų vaistines . ..

Pabandyk atsisakyti . . .
O pabandyk žmogus neda

lyvauti mitinge, arba atsisa
kyti nešti tėvo Stalino por
tretą ar kokį šūkį, kurį tau į 
rankas įgrūdo kompartijos 
ar komsomolo pareigūnai, — 
dingsi dar tą pat naktį 
pėdsakų.

Čia taip toli eina visa 
vietinė dresūra, kad štai
vo tėvą, vyrą ar brolį šian
dien išveš, o tu rytoj eisi į 
mitingą ir drauge su kitais 
vienbalsiai priimta rezoliuci
ja dėkosi draugui, tėvui ir 
mokytojui Stalinui, kad jis 
mus nuo liaudies priešų ap
valė. Ir nors tau pragaras 
širdyje virs,
ti ir reikšti džiaugsmą, nes 
kitaip gali atsitikti, kad ir 
visų kitų likusių šeimos narių 
neteksi ir dar pats dingsi.

Tokie mitingai paprastai 
baigėsi rezoliucijomis, kur 
“liaudis” telegramomis krei
piasi į tėvą, mokytoją ir 
draugą Staliną, dėkoja jam 
už laimingą ir gražų gyveni
mą ir prašo atitinkamų re
formų. Taip buvo prašyta na
cionalizacijos, taip buvo pra
šyta įjungimo Lietuvos į So
vietų Sąjungą, taip buvo pra
šyta apvalyti mus nuo liau
dies priešų^ir“ sureformuoti 
tarybine tvarka valdžios apa
ratą.

(Bus daugiau)
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Chuliganas—apskrities poli
cijos šefas. — Miestelio bat
siuves— teisėjas. — Apskri

ties agronomas ir kiti.
Mano čia tik aprašytas 

vaizdelis iš pirmojo susitiki
mo su aukštu sovietiniu pro
kuroru nebūtų manęs nuste
binęs, jei tai būtų buvę ne 
pačioje pradžioje, kai tik pas 
mus užėjo sovietinė armija.

Skaitykite Informacijos Centro 
LEIDINIUS!

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

Kaina $0.50
GHHJLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL 

LITHUANIA 
by P. Klimas 
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work 

Kaina $1.00

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

Kada ūžia rūsčios bangos
Neramiųjų vandenų
Baltom putom taškos; rangos
Lig padangių mėlynų —
Kada vėjas neša burę
Lyg plaštakę baltasparnę,
Ir švelniai ją supa jūrė
Suokdama lopšinę darnią —
Kada marių baltos paukštės
Virš vandens nervingai šaudo,
Juodų gelmių pasibaukštę
Lyg benamės vėlės rauda — ' x
Man prisimena tad, koks skaistus buvo tuomet dangus irgi ežeras; 
Kada meilės netemdė nei vargas, nei kerštas, nei ašaros;
Kai laimingi drauge tais pačiais mes krantais vaikštinėjome.
O dabar ... taip toli mūs draugystė šviesi nubangavo, 
Lyg ta burė baltoji ištirpusi marių lingavime. . .
Atminimai beliko — lyg žarų tolimųjų švitėjimas.

Sonja Pipiraitč

LIETUVIŠKU NUOŠIRDUMU PRIIMTAS
Rašytojas Petras Babickas 

gruodžio pabaigoje rašydamas 
kun. Dr. Končiui apie Amerikos 
lietuvių teikiamą tremtiniams 
pagelbą, tarp kito sako:

“Pereitų metų spalių mėn. aš 
atvažiavau į Italiją be pinigų, 
su drabužiais, kuriuos, ištisus 
metus nešiodamas, sutryniau ir 
sučiurinau, nes su tais vienin
teliais drabužiais buvau išbėgęs 
iš Lietuvos. Čia, Romoje, Pa
siuntinybėje prie šv. Sosto, pa
sijutau, kaip kitame pasaulyje. 
Buvau lietuvišku nuoširdumu 
priimtas ir BALF vardu apreng
tas .. .”

“Negaliu be susijaudinimo ra
šyti Tamstai apie tai... Jūs ga
lite įsivaizduoti žmogų, kuris vis
ką paliko tėvynėje, namus, su 
daugybe knygų, pakeiksiu, 
skulptūrų, lietuviškų juostų ir 
liaudies meno rinkimais. Žmogų, 
kuris metus trankėsi Vokietijoje 
po bombų kruša ir žemai skren
dančių lakūnų šaudymais, žmo
gų, kuris būdamas rašytojas, už 
duonos kąsnį bernavo vokiečiui 
ūkininkui ir kuris ištisus metus 
nežinojo nei vieno teisybės žo
džio apie'savo tėvynę ir tautie
čius, apie savo seserį ir brolį, 
pasilikusius Lietuvoje, ir kuris 
staiga be cento atvažiavęs į Ita-

liją pasijunta ministerio (Lietu
vos minįsterio!) svečiu, apren
giamas tautiečių (iš Amerikos) 
paaukotais drabužiais ... Iš tik
rųjų — pasaka!

“Dėkui! Nuoširdžiausiai dėkui 
Jums, kunige, ir visiems bro
liams amerikiečiams, už jūsų kil
nų veikimą. Jūs, tur būt, sunkiai 
įsivaizduojate, koks skurdus yra 
tremtinio gyvenimas Vokietijo
je ir kitur ne tik materialiniu, 
bet ir moraliniu požiūriu. Tik 
viltis, kad pasaulį tvarko dides
nė už žmoniją, — Amžinosios 
Teisybės Jėga, — gaivina mus 
visus ir teikia vilties, kad. su
lauksime svajonių išsipildymo!”

BALF SPALVOTI ATVIRUKAI

Prieš kurį laiką iš BALF Cen
tro skyriams išsiuntinėti atsišau
kimai ir raginimai platinti 
BALF atvirukus Lietuvos nepri
klausomybės minėjimuose.

Pirmieji atvirukų užsakymai 
■gauti iš Newark, N. J. 35 BALF 
skyriaus, per sekr. p. A. B. Tre
čioką, — 1,000 atvirukų ir iš 
Philadelphijos 52 skyriaus sek
retoriaus K. žemaičio — 500 at
virukų.

Laukiame kitų skyrių užsaky
mų.

Operos dainininke BARBARA DARLYS
Vasario 17 dieną dainuoja Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime New Yorke, Webster Hail.

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ
Esama mažo tikėjimo lie- nors menkomis, bet širdingo- 

tuvių, pasitikinčių jų Lietu
vą išgelbėti iš pražuvimo 
vien tik medžiagine pagelba 
ir išoriniais veiksmais. Jie 
nemato reikalo prašyti dan
giškos pagelbos. Bet Dievas 
padeda tiems, kurie į jį krei
piasi.

Malonėkite atsiųsti savo 
šv. mišių (išklausytų), šv. 
komunijų, rožančių, stacijų 
sąrašus šiuo, adresu:

Maldos Apaštalavimo
Centras, —

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

PASIŽADĖJIMAI

Šv. Petro par., So. Boston 
M. A. skyrius, iš 30 žmonių, 
sudarė nenutrūkstantį šv. 
mišių, komunijų, rožančių ir 
stacijų ratelį. Nuo 1946 m. 
vasario 16 d. iki 1947 m. va
sario 16 d. viena narė jai pa
skirtoje dienoje kas mėnesį 
išklausys šv. mišias, priims 
komuniją, atkalbės rožančių, 
apeis stacijas už Lietuvą. Jos 
tikisi sudaryt dar kitą ratelį 
iš 30 žmonių.

Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno, Chicagoje, Motina 
M. Juozapa rašo: "Mes su sa
vo mokiniais irgi prisidėsime

mis maldomis kenčiančiai 
Lietuvai išlaisvinti. Mes ža
dame išklausyti 2,800 šv. mi
šių, aukoti 2,800 komunijų; 
atkalbėti 2,800 rožančių; 2,- 
800 litanijų, 2,800 stacijų; į- 
vairių maldų — 4,000. Taip 
pat ir užsakiau penkerias šv.
tnišias.”

Šv. Pranciškaus par. Miner 
Mills, Pa. M. A. nariai užsa
kė savo bažnyčioje šv. mišias 
kas pirmą mėnesio penktadie
nį. Kas mėnesį 10 narių au
kos komuniją; 10 atkalbės 
rožančių; 10 apeis stacijas.

Šv. Alphonso par. Baltimo- 
rėj mokyklos seserys ir vai
kučiai: šv. mišių — 79; ko
munijų — 279, rožančių — 
279; litanijų — 279 trumpų 
maldelių — 3,455.

Šv. Kazimiero par., Nash
ua, N. H. mokyklos vaikučiai: 
šv. mišių — 4,000; šv. komu
nijų — 840; rožančių — 240; 
trumpų maldelių — 1,200.

Liudvika Skalieskienė, iš 
Baltimorės, prisideda su 2 
no venomis; 18 šv. mišių; 18 
komunijų; 18 stacijų; 18 Jė
zaus širdies karunkų.

Westfield, Mass. A. K. Ma- 
saitis užsakė šv. mišias kiek
vieną mėnesį vajaus metu.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ITALIJOJE PADĖKA

Stovėkite tvirtai ir nebesi- 
duokite vėl įkinkyti į vergi
jos jungą. Sv. Povilas.

Pranešimas 
Kunigams

Jau išėjo iš spaudos naujas 
bažnytinis “Vadovėlis,” Kunigų 
Vienybės seimo patvirtintas, ku
riame yra gavėnios, gegužės, 
birželio, spalių ir ŠŠ. Sakramen
to pamaldos, taipgi 
vartojamos giesmės, 
skaitytinių mišių ir 
niausiai vartojamos bažnyčioje 
maldos.

Pamaldos, kokios ten bebūtų 
bažnyčioje, žmonėms darosi šal
tos, jeigu jie jų negali sekti, jei
gu jų maldaknygės nesutinka su 
kalbamomis maldomis ar gies
mėmis. Užtai jie pradeda rečiau 
lankytis į tas pamaldas. Maldos 
po skaitytinių mišių už Rusijos, 
mūsų engėjos, atsivertimą būtų 
daug įspūdingesnės, jeigu visa 
bažnyčia kalbėtų “Sveika, Kara
liene.”

Visai kitaip jaučiasi žmogus, 
jeigu gegužinėse pamaldose jis 
gali iš pilnos krūtinės užtraukti 
giesmę “Sveika, Marija.” Birže
lio pamaldose “Atsiteisimo mal
da,” arba Kristaus Karaliaus 
šventėje “Pasiaukojimo ŠŠ. Jė
zaus Širdžiai" malda visai kito
kią reikšmę turės, jeigu ne tik 
vienas kunigas prie altoriaus jas 
atkalbės, bet visa bažnyčia kar
tu su kunigu kalbės ir pasiau
kos.

Tam visam reikia vadovėlio, 
vienodų žodžių, kuriuos visi tu
rėtų ir kartu kalbėti ar giedoti 
galėtų. Štai dabar tą spragą už
pildo naujas “Vadovėlis.”

Mūsų jaunoji karta neįpratus 
lietuviškai skaityti, bet kai iš 
“Vadovėlio” kartu su vyresniai
siais gieda, kalba maldas, po 
truputį įpranta ir išmoksta gra
žiai lietuviškai skaityti. Tai kar
tu ir šventas ir patriotinis dar
bas.

Šiandien nerasi žmogaus, kad 
jis gailėtųsi 25 centų tokiam 
gražiam “Vadovėliui.” Reikia tik 
jam išaiškinti, paraginti ir duo
ti progą tokį “Vadovėlį” įsigyti.

Aš kalbu iš patyrimo ir užtai 
kviečiu visus kunigus parsitrauk
ti kiek galima daugiau tų “Va
dovėlių,” platinti žmonių tarpe, 
patiems pamaldose jų laikytis ir 
pamatysite, kad mūsų pamaldos 
bus gyvesnės, žmonėms malo
nesnės, daugiau į jas lankysis ir 
dvasinė nauda bus didelė.

“Vadovėlio” reikalais kreipki
tės į mane.

Kun. K. A. Vasys, 
15 Highfield Road, 
Worcester 4, Mass.

procesijose 
maldos po 
kitos daž-

Žinia Apie Arkivysk, 
M. Reinį

Iš Lietuvos viename laiške 
minima, kad Vilniaus arki
vyskupas Mečislovas Reinys 
tebesąs gyvas.

Rusai suiminėja kai ku
riuos aukštus lietuvius ko
munistus, pav., buvęs komi
saras J. Vaišnora yra areš
tuotas.

New Yorkas. — Lapkričio 
mėnesyje Lietuvoje vyko rin
kiminių komisijų sudarinėji- 
mas. Komunistų partija į vy
riausią rinkimų komisiją pa
skyrė Junčą - Kučinską, kurs 
yra Lietuvos komunistų par
tijos kadrų skyriaus sekreto
rius.

Šiomis dienomis BALF Cen
tras New Yorke gavo šitokio tu
rinio laišką iš Italijos:

“Lietuviai studentai pabėgė
liai, šio baisaus karo sūkurio at
nešti į Italiją ir pradėję studijas 
Pizos universitete, sveikina Ben
drąjį Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondą ir visą Amerikos lietuvių 
visuomenę šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

Mes, lietuviai studentai, kartu 
išreiškiam didžiausią dėkingumą 
visiems Amerikos lietuviams už 
tai, kad mes nesam palikti sa
vam likimui, kad užjūrių broliai, 
sesės suprato mūsų visų ir mūsų 
nelaimingosios tėvynės kančią ir 
skausmą.

Mes tremtiniai, jūsų visų su
stiprinti, tvirtai tikim, jog kitais 
metais šios šventės proga mes 
Jus sveikinsim ne kaip nelaimin
gi pabėgėliai, bet kaip laisvos tė
vynės sūnūs.”

VISIEMS BALF SKYRIAMS

Pereitų metų gruodžio 29 d. 
iš Centro visiems skyriams pa
siųsti žali lakštai, kuriuose sky
riai prašomi pažymėti skyriaus 
numerį, adresą, pereitų metų 
duokles ir valdybos narių pavar
des ir adresus.

Iki šiol tik keletas skyrių tuos 
lakštus grąžino.

Visi skyriai, kurie iki šiol tų 
lakštų negrąžino, malonėkite pa
skubėti, nes, naujiems metams 
prasidėjus, reikia tvarkingai va
ryti naują darbo barą.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
Daugelio skaitytojų prenumerata baigėsi, prasidedant 

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

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

Pasitikėdami jūsų gera valia, lauksime nuo jūsų atsilie
pimo.

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

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

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

arba
"Amerika"

Jeigu siunčiate ‘Tostai Note,” išrašykite tik:
Lithuanian Unversal Bureau, Inc..

222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.
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Philadelphijos Žinios
LIETUVOS TRISPALVE AUKŠTYN!

Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktis bus įvairiai ir 
patrijotiškai paminėta.

Pas mus ir kituose laisvuo
se kraštuose ta šventė bus 
minima viešai, iškilmingai ir 
džiaugsmingai. Mūsų tėvų 
žemėje Lietuvoje ji bus šven
čiama paslaptingai, grau
džiai ir ryžtingai. Kai Tėvy
nėj vietoj trispalvės kai kur 
kabos vienos spalvos ženklas, 
tai šioje šalyje visur turėtų 
reikšmingai iškilti Nepri
klausomybės ženklas — mū
sų trispalvė.

Neabejojama, kad Lietu
vos vėliava bus tinkamoj vie
toj kiekviename minėjime, 
lietuviškoj mokykloj, lietu
viškame klube, prie bažny
čių. Ji plevėsuos iš kiekvienų 
lietuviškų namų.

Kiekvienas taurus lietuvis 
džiaugsis, kad jis galės arti 
savo širdies turėti tą trispal
vę, kaip didžiausių mūsų 
troškimų ženklą.

Juk tos trys spalvos taip 
reikšmingos, daug pamokan
čios ir primenančios mūsų 
šventoj kovoj dėl Lietuvos 
prikėlimo laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui. Rau
dona spalva vaizduoja visų 
amžių lietuvių auką ir kovą, 
pralietą kraują dėl savo tau
tinės ir valstybinės gyvybės 
išlaikymo. Ir tiek daug to 
kraujo išlieta, ypač paskuti
niais keleriais metais! Tiek 
daug aukų ir vargų, kentėji
mų ir skausmų, širdgėlų ir 
nusivylimų yra sudėta po 
raudonos spalvos ženklu.

Ir kaip juokinga ir pažemi
nama, kada dabar Lietuvoj 
esti išlupta ta viena spalva 
iš visų trijų harmonijos. Lyg 
norėta pasakyti, kad Lietu
voj dabar nieko kito nebėra, 
kaip tik vargas, kančia, krau
jo praliejimas, skausmas, ne
viltis.

ŠOKIŲ VAKARAS 
Rengia L. Vyčių 3 kuopa 

Vasario-Feb. 24,1946 
9 vai. vakare

PARAPIJOS SALĖJ 
331 Earp Street 

Philadelphia, Pa.
Gros Tommy Packer Orkestras 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DŽEKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

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

Pakeleivingiems' sutelkiama 
' nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Bet ne. Lietuviai turi dar 
žalią spalvą. Tai Lietuvos ža
lių pievų, miškų, sodų ženk
las. Tai mūsų vilties, lauki
mo, mūsų troškimų ir mūsų 
siekimų ženklas. Kaip su pa
vasariu sugrįžta vėl žalumas, 
grožis, atgijimas, taip ir 
mums nuolat vėliavoj yra ža
lia spalva, primenanti mūsų 
tautos atgijimą, jos prisikė
limą, naują gyvenimą, viltį 
ir atsinaujinimą geresniam 
ir laimingesniam gyvenimui.

Kaip šalčiai ir snegas, vė
jai ir gėlos nesunaikina aug
menijos, paslėptos žemėje, 
taip ir dabartinė Tėvynės 
žiema, negailestingas rytys, 
nesunaikins giliai paslėptos 
lietuviškos vilties, karštos ir 
amžinai galingos Tėvynės 
meilės. Ji įdiegta su žmogaus 
atsiradimu, ji duota Dievo iš 
dangaus dovana, ji ir negali 
nieko būti atimta, nors gali 
būti prispausta.

Kaip niekas negali atimti 
minties, taip niekas negali iš
rauti vilties lietuviškai gal
voti, norėti būti lietuviu ir 
siekti savo tautinės, valsty
binės ir pilietinės bei žmo
gaus laisvės.

Gelsva vėliavos spalva yra 
laimingo ir patenkinančio 
gyvenimo ženklas.

Kaip malonu ūkinankui 
matyti savo laukuos prino
kusius javus, sodus pilnus 
vaisių, daržus virstančius 
nuo daržovių gausumo! Bet 
visa tai yra žmogaus darbo ir 
Aukščiausiojo palaimos vai
sius.

Taip ir tautos gyvenime. 
Po vargo, kanČių, pasiaukoji
mo, vilčių turi ateiti tikro 
gyvenimo, bet ne merdėjimo 
dienos.

To mes visi laukiame, tuo 
tikime ir tai turi būti.

Minėdami Nepriklausomy
bės šventę, tą nusistatymą ir 
pabrėšime, iškeldami savo 
trispalves, pareikšdami savo 
troškimus, sujungdami savo 
protus, širdis, suvienydami 
darbo ir pasišventimo ran
kas tam vienam, šventam, 
nepalaužiamam troškimui — 
mūsų Tėvynės Lietuvos pri
kėlimui.

Iškeldami trispalves, iškel
sime mūsų širdis ir viltį grei
tesniam mūsų laimėjimui.

K. Stan. Raila.

KAIP RENGIASI LIETU
VOS ŠVENTEI

Philadelphijos lietuvių ko
mitetas vieningai su L. K. 
Federacijos valdyba šiemet 
minės Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę Lietuvių Muzi- 
kalinėj salėj, Allegheny Ave.

Lietuvių klubas mielai su
tiko prisidėti prie to minėji
mo, duodamas salę ir patar
naudamas. Mat, šis klubas 
kiekvienais metais atskirai 
minėdavo. Bet jau pernai ir 
šiemet mini tą šventę drauge 
su visa Lietuvos visuomene.

Tai tikrai didelė pažanga 
Philadelphiečiams, kad jie 
susitaria svarbiais klausi
mais, nors gali skirtis savo 
įsitikinimais. Kaip pernykš
tis minėjimas parodė, toks 
šventės minėjimas esti reikš
mingiausias ir sėkmingiau
sias.

Šventės iškilmėms pareng
ti dirba visas komitetas. 
Kiekvienas atlikdamas savo 
dalį, patarnaus visiems lietu
viams.

Kun. V. Martusevičius rū
pinasi, kad tas iškilmingas 
minėjimas būtų dvasia nuo
taikingas. Todėl jis pats ar 
jo pakviestas kunigas sukal
bės tinkamą maldą — invo- 
kaciją. Komiteto pirminin
kas Mykolas Bigenis ir sek-

A.A. ALFONSĄ RUPŠĮ 
ATSIMINUS

Gerai pažinau šviesiaplau
kį ir nuolat linksmą jaunuolį 
Alfonsą.

Jis visuomet buvo gyvas, 
energingas. Mėgo fotografi
jos meną. Jis ir parapijai 
mielai patarnavo, net visų 
draugijų paveikslus nuėmė, 
kad galėtume savo jubilieji
nę knygą papuošti.

Bet kai visi ėjo į kariuo
menę, tai dėl silpnos sveika
tos jis tik prekybiniam laivy
ne gavo vietą ir taip pasi
šventė tarnauti savo kraštui.

Ten betarnaudamas, sun
kiai susirgo, ilgai sirgęs at
siskyrė su šiuo pasauliu 1945 
m. gegužės 29 dieną.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse, Philadelphijoj, per
nai birželio 4 dieną. Iš jo pa
veikslo matyti, kaip jis mie
lai tarnavo ir atidavė savo 
gyvybę už savo šalį.

Tegul ilsisi ramybėj.

retorius K. Žemaitis rengia 
programą. Kasierius Bacans- 
kas rūpinasi, kaip daugiau 
aukų sukėlus nukentėjusių 
lietuvių rėmimui. Nauja ir 
energinga finansų sekretorė 
Elena Talunienė gyvai vei
kia, rengdama atitinkamus 
lietuviškus ženklelius, kurie 
bus dalinami prie įėjimo. Ki
ti valdybos nariai atlieka 
skelbimų, salės puošimo, me
ninės dalies rengimą.

Minėjime kalbės J. Valai
tis iš New Yorko, Alfred 
Senn, Pennsylvanijos Uni
versiteto profesorius, ir kun. 
V. Vėžis iš šv. Kazimiero pa
rapijos. Vienas palies lietu
vių medžiaginę padėtį, kitas 
apžvelgs istoriškai, trečias 
kalbės apskritai apie lietu
vių veiklą.

KATALIKŲ SPAUDOS 
MENUO

Vasario mėnuo yra plačiai 
minimas, kaip katalikiškos 
spaudos mėnuo.

Kiek spauda šiandien yra 
galinga ir reikšminga, niekas 
negali abejoti. Jei bendrai 
katalikiška spauda yra di
džiai reikšminga, tai lietuviš
ka katalikiška spauda turi 
ypatingą uždavinį.

Šia proga mums verta su
daryti planus, kaip sustiprin
ti, išplėsti savos spaudos 
tinklą, kad ji pasiektų kiek
vieną lietuvį.

Juk jei dar lietuviški kata
likiški laikraščiai gerai lai
kosi, tai lietuviška katalikiš
ka knyga yra labai reta vieš
nia mūsų skaitančiai visuo
menei.

Bet taip neturėtų būti. 
Šiandien lietuviškai katali
kiškai knygai dirva yra labai 
plati, nes ji jau galės būti 
platinama po visą pasaulį, 
kur tik lietuvių yra.

Todėl susirūpinti knygų 
leidimu yra vienas artimiau
sių ir svarbių lietuvių kata
likų darbų. Spaudos mėnuo 
kaip tik gera proga apsvar
styti ir įvykdyti praktišką 
planą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

MIVE.IIMAS
Sekmadienį VASARIO-FEB. 24 d., 1946
LIETUVIŲ MUZIKALINEJE SALEJE 

2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, Pa.
PRADŽIA 2:30 PUNKTUALIAI

• Minėjime pakviesti latvių ir ukrainiečių tautų atstovai.
• Kalbas pasakys J. VALAITIS iš New Yorko

Prof. ALFRED SENN, kun. V. VĖŽIS
• Bus gyvieji paveikslai iš šv. Jurgio parapijos
• Koncertinę dalį atliks šv. Kazimiero par. ir “Dainos” chorai.

VISI, KAS GYVAS, Į MINĖJIMĄ!
Kviečia visus, laukia visų

LIETUVIŲ R. K. KOMITETAS

VYRAI JUDA

Galingiausia katalikų vyrų 
organizacija —Švento Vardo 
draugija— vasario 6 dieną 
turėjo savo vadų svarbų su
sirinkimą Benjamin Frank
lin Hotel.

Susirinkime dalyvavo ir 
pasakė svarbią kalbą J. E. 
vyskupas Lamb. Ten prieita 
prie sumanymo, kad ir jauni
mą įtraukti į šv. Vardo drau
giją ir taip jį išlaikyti kata
likišką

SĖKMINGAS PARAPIJOS 
BALIUS

Vasario 10 dieną šv. Kazi
miero parapijos metinis ba
lius praėjo sėkmingai.

Daug svečių, skanūs val
giai, linksma nuotaika vi
siems paliko smagaus įspū
džio. Tai buvo bene pirmas 
tokio pobūdžio balius, kai 
nebuvo nei programos, nei 
kalbų, bet visi linksmai šne
kučiavosi.

Baliaus rengėjai ir šeimi
ninkės, vadovaujant A. Kun- 
drotienei, atliko'tikrai gražų 
darbą ir patarnavo parapi
jai. .. T ■ ?

IŠDAŽYS SALĘ

Šv. Kazimiero parapijos 
salėj, kurioj esti daug viso
kių parengimų per metus, no
rima iš vidaus išdažyti ir pa
puošti.

Tam tikslui vietos vyčių 
kuopa rengia didžiulį šokių 
vakarą vasario 24 dieną. Vi
sas šokių pelnas bus paskir
tas salei išdažyti.

Vyčiai kviečia visus daly
vauti jų šokių vakare ir taip 
paremti gerą darbą, kad ki
tas parengimas jau galėtų 
būti pagražinto j salėj.

Salės išdažymo vyriausiu 
prižiūrėtoju sutiko būti Ado
mas Jablonskis su savo drau
gais ir pažįstamais. Tokiu 
būdu salė bus greičiau ir pi
giau atnaujinta.

Pasisekimo tokiam gra
žiam darbui.

IŠPLATINO ŽINIAS APIE 
LIETUVĄ

Neseniai Philadelphijoj iš
platinta virš 1,000 egz. “Con
gressional Record,” kuriame 
buvo išspausta Kongreso na
rio Alvin E. O’Konskio kal
ba, ginanti Lietuvos reika
lus.

Visos knygutės išsiuntinė
tos žymesniems amerikie
čiams, ypač tiems, kurie tu
ri artimesnių visuomenės ry
šių.

Tokiu būdu plačiau pasie
kiama visa visuomenė ir ap
šviečiama lietuvių ir Lietu
vos bylos gynimę reikalais. 
Dabar gauta ir platinama 
kongresmano Daniel J. Flood 
iš Pennsylvanijos knygutė, 
atspausta iš “Congressional 
Record” gruodžio 13 dienos. 
Ten sudėtos reikšmingos kal
bos, pasakytos Chicagos arki
vyskupo kardinolo Stritch, 
Illinois gubernatoriaus ir vi
sos svarbios rezoliucijos iš 
Chicagos Kongreso.

Tokių knygučių platini
mas žymiai pagerins mūsų 
Nepriklausomybės bylą.

MIRĖ

Sausio 30 d. mirė Elena 
Cesnavičius, 29 metų am
žiaus.

Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse po pamaldų šv. Kry
žiaus bažnyčioje.

Sausio 30 d. mirė Jonas 
Janušauskas, 65 metų am
žiaus.

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

Vasario 6 d. mirė Petras 
Plungis, 55 metų amžiaus.

Palaidotas U. S. Kareivių 
kapinėse po pamaldų šv. An
driejaus bažnyčioje.

Vasario 6 d. mirė Pranas 
Vaičys, 62 metų amžiaus.

Palaidotas vasario 8 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse po pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčioje.

Jų visų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

Paieškomi Asmenys
LIETUVOS KONSULATO CHICAGOJ 

PAIEŠKOJIMAI

Sekantieji asmenys yra paieškomi 
ir prašomi atsiliepti:

Bačiūnienė, Ona.
Dainelytė, Ona, pavarde po vyru 

nežinoma, kilusi iš Pievininkų km., 
Jenkų valsč., šakių apskr.

Jurkščiai, Martynas ir Mykolas, ki
lę iš Juodsetrių km., Batakių valsč., 
Tauragės apskr. Gyveno Collinsville, 
Ill., kur dirbo kasyklose.

Juzūnai, Kazimieras, Domininkas ir 
Ignas, kilę iš Vyžančių km., Jalkių 
valsč., Mažeikių apskr. Kazimieras ir 
Domininkas gyvena Chicagos apylin
kėje, Ignas turi nuosavą ūkį.

Milinavičius - Milijanavičius, Jonas, 
kilęs iš Šiaulių miesto. Gyveno Chica
goje.

Pranckevičius, Jurgis (George 
Frankus), gyvena Chicagoje.

Rimdeikis, Aloyzas, kilęs iš Norvai- 
šių km., Graudžių valsč., Šiaulių apsk. 
Gyveno Scranton, Pa.

Ruzgiai, Juozas ir Stasys, arba jų 
vaikai. Gyveno Chicagoje.

Šidlauskas, Antanas, kilęs iš Vaikiu- 
lauko km., Laukuvos valsč., Taura
gės apskr. Gyvena Chicagoje.

Šimulevičienė - Rimdeikytė, Anelė, 
kilusi iš Norvaišių km., Gruzdžių vals., 
Šiaulių apskr. Gyveno Scranton, Pa.

Šiugždinai, kilę iš Prienų.
Usauskai, Klemensas ir Kazimieras, 

Lietuvoje gyveno Šipyliuose, o Ame
rikoje gyveno Chicagoje.

Vaškelis, Kazimieras, kilęs iš Dau- 
kintiškės km., Kražių valsč., Raseinių 
apskr. Gyveno Chicagoje.

Zlabys, vardas nežinomas, gyveno 
Chicagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie juos 
žinių turintieji prašomi skubiai atsi
liepti į:

Adomaitienė - Skliaudaitė, Marijo
na, duktė Kazimiero, kilusi iš Gude- 
laukio, Raudonės valsč., Raseinių aps.

Baronas, Jurgis, kilęs iš Kaiminėlių 
km., Musninkų valsč., Ukmergės apsk. 
Gyvena New Yorke.

Brenčius, Pranas, Antanas.
Civilka, Adolfas, sūnus Baltraus, ki

lęs iš Vaidatonių km., Kėdainių apsk.
Gerdvylai, kilę iš Kėdainių apskr., 

Šėtos valsč., Gerdvylų km.
Giraitis, vardas nežinomas, kilęs iš 

Pašlavančio kaimo.
Gvildlenė - Skliaudaitė, Petronėlė, 

duktė Kazimiero, kilusi iš Gudelau- 
klo, Raudonės valsč., Raseinių apskr.

Jakutienė - Klimaitė, Ona.
Laucius, Jonas, kilęs iš Autelių km., 

Svėdasų valsč., Rokiškio apskr. Anks
čiau gyveno Chicagoje.

Linkevičius, Vladas, kilęs iš Vidiš
kių miesto, Ukmergės apskr. Atvažia
vo i JA.V. 1928 m., 1938 buvo grįžęs 
Lietuvon. Turėjo restoraną.

Lukšis - Lukoševičius, Vladas, ki
lęs iš Panevėžio. Gyveno Montreal, 
Kanadoje.

Meržvinskas, Vladas.
Mickus, Petras, gyvenąs Chicagos 

apylinkėje.
Minalga, Pranas, sūnus Prano, ki

lęs iš Bakanų kaimo, Velionos valsč., 
Kauno apskr.

PakStys, Jonas, kilęs iš Rakščių km., 
Šėtos valsč.

Putrimas, Elena, duktė Jono ir Ka- 
zlmieros, gimusi Montreal, Kanadoje.

šalčiūnas, Juozas ar Kazys, kilę iš 
Juknonlų km., Žemaitkiemio valsč., 
Ukmergės apskr.

Vaitkevičius, Petras, sūnus Zigmun- 
do, kilęs iš Pakalniškiu km., Smalvų 
valsč., Zarasu apskr., arba jo sūnus.

želiažewskai, Aleksandras ir jo žmo- 
naCirilija Bareikaitė, kilusi iš Musnin
kų miesto, Ukmergės apskr.

Zuokaitė, Ona, duktė Kazimiero, gi
musi 1916 m. Graužėnų km., Velionos 
vaisė., Kauno apskr. Iš Lietuvos išvy
ko 1938 m.

CONSULATE OF LITHUANIA
30 N. La Salle St.

Chicago 2, Bl.

IEŠKOMI ASMENYS

Bartulicijus, Arno, paeinąs iš Tau
ragės apskr. spėjamai gyvena New 
York City.

Braniauskaitė, Ona, gimusi 1890 m. 
Pakėžų km., Viduklės vaisė., Rasei
nių apskr., į J.A.V. emigravo prieš 
Didįjį Karą.

Dumša, Ignacas, gimęs New Haven, 
Conn, 1907 m.

Dyrsė vardas nežinomas.
Gerulsklenė - Tamašauskaitė, Adol

fina, kilusi iš Kriaunų km., Ylakių 
vaisė., Mažeikių apskr., į J.A.V. emi
gravo prieš Did. Karą, spėjamai gy
vena Boston, Mass.

Grigšienė, Kazimiera, iš namų Bra- 
žauskaitė, spėjamai gyvena Chicagoj.

Grinkevičius, Povilas, apie 45 m. 
amžiaus, spėjamai gyvena Richmond, 
1938-39 m. lankėsi Lietuvoje.

Jasaitis, Povilas, kilęs iš Degučių 
km., Naumiesčio vaisė., Tauragės ap
skričio. i U1S.A. emigravo prieš Did. 
Karą, spėjamai gyv. New York City.

Kavaliauskienė - Jogminaitė, Vin
ca, gimusi 1905 m., kilusi iš Dirvenių 
km., Eržvilkio vaisė., Tauragės apskr., 
į U.S.A, emigravo po Did. Karo, spė
jamai gyvena Chicago, Ill.

Kazlauskienė - Karaliuke, Marcelė, 
kilusi iš Briedžių km., Lukšių vaisė., 
šakių apskr., į U.S.A, emigravo prieš 
Did. Karą, spėjamai gyvena Chicagoj.

Kroklis (Broklis?) - Ivanauskaite, 
Ona, spėjamai gyvena Brooklyn, N. Y.

Kuprytė, Barbora, spėjamai gyvena 
New York City.

Lapinskas, Antanas, apie 50-60 m. 
amžiaus, kilęs iš Steigvilių km., Žei
melio vaisė., Šiaulių apskr. spėjamai 
gyvena, Chicago, Ill.

Molienė - Tamašauskaitė, Zofija, ki
lusi iš Kriaunų km., Ylakių vaisė., Ma
žeikių apskr. į U.S.A, emigravo prieš 
Did. Karą, spėjamai gyvena Boston, 
Mass.

Navardausklenė - Jasiulytė, Emili
ja, kilusi iš Degučių km., Naumiesčio 
vaisė., Tauragės apskr., į U.S.A, emi
gravo prieš Did. Karą, spėjamai gy
vena Chicago, Ill.

Paulauskis, Jonas, kilęs iš Grabšy- 
čių - Dauginčių km., Kartenos vaisė., 
Kretingos apskr., į U.S.A, emigravęs 
prieš pat Did. Karą. Trys jo vaikai 
(Jonas, Ona ir Olga) gimę U.S.A.

Petraitytė, Zofija, gimusi 1907 m. 
Eržvilkio vaisė., Tauragės apskr, į 
U.S.A, emigravo po Did. Karo, spė
jamai gyvena Chicago, Ill.

Pieter, Albertas, sūnus Liudviko, ki
lęs iš Sėrijų m., Alytaus apskr., j 
U.S.A, emigravo prieš Did. Karą.

Silddansas, Leo, paeinąs iš Nau
miesčio, Tauragės apskr., spėjamai 
gyvena New York City.

Stulgaitis, Vincas ir Kazys, abu ki
lę iš Biliūnų k., Girkalnio vaisė., Ra
seinių apskr.

Švarcas, Augustas, sūnus Simano, 
kilęs iš Gaisrių km., Antanavo vaisė., 
Marijampolės apskr., J Ameriką emi
gravo prieš D. Karą, spėjamai gyve
na Kanadoj.

Tamašauskas, Alfonsas, kilęs iš 
Kriaunų km., Ylakių vaisė., Mažei
kių apskr., j U.S.A, emigravęs 1928 
m., spėjamai gyv. Brooklyn, N. Y.

Tamašauskas, Matas, kilęs iš Kriau
nų km., Ylakių vaisė., Mažeikių apsk., 
į U.S.A, emigravo prieš D. Karą, spė
jamai gyvena Brooklyn, N. Y.

Tamašauskas, Konstantinas kilęs iš 
Kriaunų km., Ylakių vaisė., Mažeikių 
apskr., į U.S.A, emigravo 1924 m., 
spėjamai gyvena Brooklyn, N. Y.

Vandomski, Martin, sūnus Antano, 
apie 52 m. amžiaus, kilęs iš Trakų 
apskr., Semeliškių vaisė., Raudonakių 
km.

Viežauskaitė, Adolfina, ištekėjusi 
(dabartinė pavardė nežinoma), Ame
rikoje gimusi, spėjamai gyvena Det
roit, Mich.

Viežauskas, Aleksandras, Amerikoje 
gimęs, spėjamai gyvena Detroit, Mich.

Vilkaitis (vardas nežinomas;, apie 
25-27 m. amžiaus, spėjamai gyvena 
Floridoj. Jo tėvai (dabar mirę) paei
na iš Barzdų km., šakių apskr.

Zatulskis - Dumša, Viola, gimusi 
New Haven, Conn., 1909 m.

Žemėpatis, Aleksandras.
Zizys, (vardas nežinomas), kilęs iš 

Ukmergės apskr.
Ieškomieji ar apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti:
LITH.-AM. INFORMATION CENTER

233 Broadway, New York 7, N. Y.

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:

Abaravičius, Jurgis, sūnus Kazi
miero, kilęs iš Švenčionėlių, gyvenęs 
Chicagoje.

Tek 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 CIA — REMIAME SAVUS 
3304-16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Adomaitis, Jonas, sūnus Juozo. k:- 
lęs iš Stoškų km., žvirgždaičių vaisė., 
šakių apskr., gyvenęs Chicagoje.

Adomaitytės, Ventė, Paulė ir Valė, 
dukterys Aleksandro, kilusios iš Dva
rininkų km., Radviliškio v., Šiaulių a.

Adomynai, Pijus, Konstantas ir Juo
zas.

Aleksa, Vladas, Kilęs iš Onuškio, 
Trakų apskr.

Ambražiunai, dvi seserys ir brolis 
Europoje esančio Prano Ambražiuno.

Andriejunas ar Andrijauskas, Pra
nas, kilęs iš Vabalių km., Baisogalos 
parapijos.

Andrikonis, (Jonas?), kilęs iš Še
šuolių v., gyvenęs Chicagoje.

Arkočius, Stasys, sūnus Jono, kilęs 
iš Žaslių v., gyvenęs New Yorke.

Arlauskas, Juozas, sūnus Jono, kilęs 
iš Kaišedorių v., Trakų apskr., gyve
nęs Chicagoje.

Arnionienė - Vaišvilaitė, Marė, duk
tė Simano, kilusi iš Berotiškės ar Ber- 
nadiškių km., Balakų v., gyvenusi 
Collensville (?).

Astrauskas, Titas, kilęs iš Lekėčių v., 
Šakių apskr., gyvenęs Kolumbijoj (?>.

Augimai, Aleksandras ir Bronius, 
sūnūs Antano, kilę iš Gailiūnų km., 
Pabaisko v., Ukmergės a.

Aukštakalnis, Antanas, sūnus My
kolo, kilęs iš Rudiškių km., Marijam
polės apskr., gyvenęs New Yorke.

Babušis, Antanas, kilęs iš Lietuvos.
Babušis, Matas, gyvenęs Scranton, 

Pa.
Bačiulis, Nikodemas, kilęs iš Vikta- 

polio vnkm., Malčtų v., Utenos apskr.
Bagdonavičiai, Juozas ir Jonas, kilę 

iš Miroslavo.

Binjd

MARIJONŲ MISIJOS

Iškilmini 
Neprikll 
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2:30 valan 
salėje. 3151 
tono Lietų 
kilmingą Į 
mybės pas 
kak ties mi

Program 
koncertinė 
pakviestas 
raščio reda 
bes vietos! 
Kranceviči 
programos 
zapo parari 
jant vargo

Taigi atl 
vo reikalu! 
Lietuvos d 
riejimo šve 
tinkomas j 
kime medž 
kalus.

Mes vis 
mūsų sen! 
karo audr 
okupantai,

Norwood, Mass., šv. Jurgio 
bažnyčioje, kovo 4-10, kun. Ado
mas Morkūnas, MIC.

Binghamton, N. Y., šv. Juoza
po bažnyčioje, kovo 10-17, kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Chicago, Ill., Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kovo 11-17, kun. Ad. 
Morkūnas, MIC.

Cambridge, Mass., Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, kovo 11- 
24, kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.

Chicago, Ill., Aušros Vartų 
bažnyčioje, kovo 18-31, kun. Ad. 
Morkūnas, MIC.

Worcester, Mass., šv. Kazi
miero bažnyčioje, kovo 25-31, 
kun. J. Jakaitis, MIC.

Chicago, Ill., šv. Jurgio bažny
čioje, kovo 24-31, kun. Ant. Ma
žukna, MIC.

Pittston, Pa., šv. Kazimiero 
bažnyčioje, balandžio 1-7, kun. 
Ad. Morkūnas, MIC.

Chicago, Ill., šv. Kryžiaus baž
nyčioje, balandžio 1-14, kun. J. 
Jakaitis, MIC. ir kun. Ant. Ma
žukna, MIC.

Chicago, Ill., šv. Juozapo baž
nyčioje, balandžio 8-14, kun. Ad. 
Morkūnas, MIC.

į Detroit, Mich., šv. Jurgio baž- 
i nyčioje, balandžio 15-21, kun.
i Ant. Mažukna, MIC.

Chicago, m., ŠŠ. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, gegužės 6-12, 
kun. J. Jakaitis, MIC.

Chicago, Ill., Visų Šventų baž
nyčioje, gegužės 19-26, kun. Ant. 
Mažukna, MIC.

Mūsų prie! 
lietuvių tad 
naikinimo 
ir neprikla

Tad visi 
linkės lietui

šventes mi:

Religiii
Dacha

vienas iš 1 
apdengto 
mišias, o 
vome korJ 
kydavome 
— pagal j 
numerį. M 
nenuostab 
rėjęs 29,2! 
1945 metu 
galėjau j 
1941 metu 
atlaikyti s

Nuo 19! 
bausdavo 
kratos me 
čių, kryžel

Išprašyti Viešpaties Dievo pa
laimai misijų darbui, sielų gany
tojai su savo parapijiečiais ma
lonės, savaitę prieš misijas, kas
dien kalbėti po 1 Tėve mūsų, 3 
Sveika Marija, ir misijų intenci
ją šv. Mišių aukoje priminti.

Klebonai prašomi misijų rei
kalu kreiptis adresu:

Marian Misionaries, 
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.

VISŲ LIETUVIŲ MYLIMAS 
ir

SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS 
MISIJONIERWS

Kun. Jonas Bružikas
Įdomiai rašo iš 

TREMITNYSTĖS

Jo jaudinantieji laiškai yra 
spausdinami

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

“ŽVAIGŽDES” Administracija 
488 E. Seventh Street
So. Boston 27, Mass.
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Binghamton, N. Y.
Iškilmingai minės Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktį 
Sekmadienį, vasario 24 dieną, 

2:30 valandą po pietų Lietuvių 
salėje, 315 Clinton St.,Bingham- 
tono Lietuvių Taryba rengia iš
kilmingą Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 28 metų su
kakties minėjimą.

Programa susidės iš kalbų ir 
koncertinės dalies. Kalbėti yra 
pakviestas vieno lietuvių laik
raščio redaktorius. Taip pat kal
bės vietos klebonas kun. Em. 
Krancevičius ir kiti. Koncertinę 
programos dalį išpildys šv. Juo
zapo parapijos choras, vadovau
jant vargonininkei D. Lasko.

Taigi atidėkite visus kitus sa
vo reikalus į šalį ir dalyvaukite 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo šventėje. Priimkime ati- 
tinkomas rezoliucijas ir parem
kime medžiagiškai Lietuvos rei
kalus.

Mes visi gerai žinome, kad 
mūsų senąją tėvynę nusiaubė 
karo audros ir naikina žiaurūs 
okupantai, pasimoję ją vėl pa
vergti ir išbraukti iš žemėlapio. 
Mūsų prievolė vieningai gelbėti 
lietuvių tautą nuo pavergimo, iš
naikinimo ir atkovoti jai laisvę 
ir nepriklausomybę.

Tad visi Binghamtono ir apy
linkės lietuviai prašomi atvykti 
ir dalyvauti Lietuvių laisvės 
šventės minėjime.

Rengėjai.

Religinis Gyvenimas 
Dachau Stovykloje

(Pradžia 2 pusi.) 
vienas iš kunigų prie kukliai 
apdengto stalo atlaikydavo 
mišias, o visi kiti priimda
vome komuniją. Mišias lai
kydavome kasdien vis kitas 
— pagal turimą kalinio eilės 
numerį. Mūsų buvo daug, tad 
nenuostabu, kad aš pats, tu
rėjęs 29,269 eilės numerį, tik 
1945 metų sausio 2 dieną te
galėjau pirmą kartą nuo 
1941 metų spalių mėn. 20 d. 
atlaikyti šv. mišias.

Nuo 1944 metų jau nebe- 
bausdavo tų, pas kuriuos 
kratos metu rasdavo rožan
čių, kryželį ar medalikėlį.

Šventina į kunigus
Didžiausią šventę Dachau 

stovyklos kunigai turėjo 1944 
metų gruodžio mėn. 17 d.

Jau nuo 1939 metų rugsėjo 
mėn. Dachau koncentracijos 
stovykloje buvo vienas 
Muensterio vyskupijos dia
konas. Jo sveikata buvo men
ka, ir jis gulėjo stovyklos li
goninės džiovos skyriuje. At
rodė, kad jam jau nebeteks 
kunigu tapti. Bet štai 1944 
m. rugsėjo mėn. į stovyklą 
atvežė vienos pietų Prancū
zijos vyskupijos vyskupą. 
Stovyklos kunigams tada 
atėjo graži mintis. Tuoj pat 
pavyko, iš dalies neoficialiai, 
iš dalies oficialiai, susisiekti 
su Muensterio vyskupu, gau
ti į kunigus šventinti ir ku
nigystei priimti reikiamus į- 
galiojimus ir leidimus. Pasi
sekė ir iš lagerio vadovybės 
gaut tokį sutikimą. Tuo lai
ku kunigai “suorganizavo” 
vyskupui mitrą, pastoralą, 
žiedą, kryžių, — žodžiu, vis
ką, ko tik reikėjo. Iš Muens
terio gavo reikiamus šventus 
aliejus ir ritualą. Ir štai 1944 
metų gruodžio mėn. 17 d. li
gonis diakonas gauna leidi
mą pusei dienos išeiti iš džio
vos skyriaus ir vykti į lage
rio koplyčią. Čia ant dryžuo
tų kalinio skarmalų užsivel
ka diakono apdarą ir iš kali
nio vyskupo priima kunigys
tės šventimus. Tą valandą 
kiekvienas iš mūsų išgyveno
me tai, ko nejautėme mus pa
čius į kunigus šventinant. 
Kaip anuo metu viskas buvo 
kitaip . . .

O seniau ...
Aš pats stovėjau didingoj 

Kauno bazilikoj ... Bokštuo
se skambėjo visi varpai . . . 
Vargonai ūžė visais balsais. 
Bazilika buvo pilna žmonių,

New Haven, Conn.
Pavyko parapijos bankietas
Seniai lauktas šv. Kazimiero 

parapijos bankietas įvyko vasa
rio 3 d. parapijos svetainėje.

Kiekvienam svetainėj malonu
mą darė skoningai priruošti sta
lai. Mūsų svetainė atrodė, kaip 
kokia didelė, puošni valgykla. 
Tai buvo atlikta priežiūroje mū
sų eksperto šioje srityje Kazio 
Deko.

Visiems susėdus už stalų, at
silankė gerbės svečiai: prelatas 
Jonas Ambotas, iš Hartfordo, 
kun. M. Pankus iš New Britaino, 
buvęs mūsų parapijos klebonas 
kun. J. Valantiejus iš Waterbu- 
rio, kun. J. Kazlauskas iš Bridge- 
porto, kun. M. Cibulskas iš Nash
ua, N. H., buvęs mūsų parapijos 
vikaras kun. I. Abromaitis, iš 
LaSalle kolegijos, kun. J. Ma
tutis iš New Britain, kun. Pranc- 
kietis iš Waterburio ir kun. Be- 
nesevičius iš New Britaino.

Mūsų miesto majoras William 
C. Celentano atvyko kiek vėliau.

Visi svečiai susėdo prie garbės 
stalo, prie kurio taipgi sėdėjo 
mūsų klebono sesutės ponia Ona 
Eglen, iš East Springfield, Mass, 
ir panelė Viola Gradeck, moky
toja.

Visi mūsų kolonijos karo ve
teranai, kurie yra jau grįžę, sė
dėjo prie garbės stalo su savo 
žmonomis ir mylimosiomis, taip
gi vietos stambūs pramoninkai.

Maldą prieš valgį atkalbėjus 
prelatui J. Ambotui, prasidėjo 
vaišės. Čia padėka tenka šeimi
ninkėms ir prie stalų patarnavu
sioms.

Pasisotinus ėjo programa.
Parapijos choro grupė sudai

navo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Klebonas kun. Edvardas 
Gradeckas paaiškino šio vakaro 
tikslą. Laikydamas parapijos 
skolų sąrašą, jis pasikvietė sau į 
pagelbą ilgametį parapijos iždo 
globėją Vladą Norkūną ir antrą 
energingą parapijos iždo globėją 
Mykolą Medelį, kad jam padėtų 
sudeginti parapijos morgičių.

čia ant stalo prieš kleboną pa
dėtas gražiai papuoštas tortas 
su penkiomis žvakutėmis. Kle
bonas su savo dviem pagelbinin- 
kais uždegė skolų sąrašą.

Senesniems parapijiečiams ir 
veikėjams ašaros per veidą nu
riedėjo, nes sulaukė tos dienos, 
kad pamatė savo bažnytėlę iš
mokėtą savo sunkiai uždirbtais 
pinigais.

Kalbas pasakė prelatas J. Am
botas, miesto majoras Wm. C. 
Celentano, kun. M. Pankus, kun. 
M. Cibulskas, kun. J. Kazlaus
kas, kun. J. Valantiejus, kun. K. 
Parėdna, V. Norkūnas ir M. Me
delis.

Mūsų parapijos vikaras kun. 
K. Parėdna pakvietė vietos vei
kėją Kazį Dėką pasakyti kelis 
žodžius. Jis visų parapijiečių ir

Dainininkė MARIJONA KIŽYTE
Vasario 17 d., sekmadienį, dainuoja Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime New Yorke, Webster Hall.

draugų vardu sveikino kleboną 
ir jam įteikė piniginę dovaną 
nuo parapijiečių ir šios kolonijos 
gerų klebono draugų bei para
pijos rėmėjų sumoje 550 dolerių 
su knyga, kurioje buvo aukotojų 
sąrašas.

Programai pasibaigus, buvo 
šokiai, grojant smagiam orkes
trui. Sunku buvo net apsisukti, 
nes daug buvo šokėjų.

Čia tikrai priklauso padėkos 
žodis visiems darbininkams ir 
darbininkėms rengėjams, šv. Ka
zimiero parapijos choro nariams 
ir Marijos Vaikelių draugijėlei 
už malonų patarnavimą prie sta
lų, visiems aukotojams, poniai 
M. Ramanauskienei, kuri dau
giausia aukų surinko, poniai Ži
linskienei ir Kaziui Dėkui, kurio 
priežiūroj ši vakarienė buvo ren
giama.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
šio vakaro pasisekimo. M.

tarp kurių buvo mano tėvelis 
ir daug pažįstamų ... O čia 
. . . Mažas kambarys medi
niam barake—tarp juodžiau
sio vargo ir žvėriško skur
do . . . Jokių varpų gaudimo, 
jokių vargonų ... be iškil
mingų apdarų ... O tėvai. .. 
Jie toli, toli, anapus elektri
nių vielų. Užtat čia stovi ke
turiolikos tautų šimtai kuni
gų ... Ir čia vyksta tas pats, 
kas vyksta ir gražiausiose 
bazilikose: Išganytojas šven
tina sau kunigą. Ir amžiams 
jis liks kunigu Melchizedeko 
būdu, kaip ir mes visi.

Tai buvo šventė, kurios ne
galima pamiršti ir tinkamai 
žodžiais išsakyti.
Išlaisvinus, pirmas prabyla 

lietuvis
1945 m. balandžio mėn. 29 

dieną, sekmadienį, atėjo ame
rikiečiai kariai . . . Pirmosio
mis laisvės minutėmis vienas 
Amerkos kariuomenės kape
lionas iš A bokšto kreipėsi į 
neapsakomu džiaugsmu siū
buojančią išlaisvintųjų minią 
ir, kalbėdamas Tėve Mūsų/ 
visų vardu dėkojo Dievui už 
išlaisvinimą.

Tą pat vakarą koplyčioje 
buvo atlaikytos padėkos pa
maldos, kurių metu iš susi
rinkusius prabilo seniausias 
stovykloje buvęs kunigas, lie
tuvis, būtent, kun. Stanislo
vas Puida. Iš visos Europos 
tautų šimtų kunigų ir tikin
čiųjų pasaulininkų širdžių ir 
lūpų liejosi nuoširdus ir ga
lingas "Te Deum laudamus.”

Parapijos Bankieto Atgarsiai
Kur tik pasisuksi, visur kal

bama apie parapijos bankietą. 
Nieko stebėtino, nes tai buvo 
nepaprastas parengimas.

Mūsų biznieriai bei pramoni
ninkai šiame parengime tikrai 
atsižymėjo. Kazys Dėkas, Inter
national Oil Co. pirmininkas, 
buvo bankieto rengėjų pirminin
kas. Petras Ūsas su savo žmona, 
kurie užlaiko Pete’s Package 
Store, pavaišino visus svečius ir 
karius prie garbės stalo skaniais 
gėrimais. Edmundas Markevi
čius, laidotuvių direktorius, pa
aukojo gėles papuošti stalui. Jo
nas Tamulis, fotografas, nufo
tografavo bankieto dalyvius ir 
svarbesnius vakaro įvykius.

Taigi padėka priklauso šiems 
pramonininkams, kurie taip žy
miai prisidėjo prie šio bankieto 
pasisekimo.

Minėsim Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktį

Vasario 17 d. 4 vai. po pietų 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje įvyks turininga programa 
su kalbomis, kurias sakys mūsų 
parapijos klebonas kun. Edvar
das Gradeckas ir Kazys Vilniš
kis. Dainuos Agota Vokietaitie- 
nė ir mišrus parapijos choras. 
Bus muzikos ir kitų pamargini- 
mų.

Lietuviai ir lietuvaitės, ku
riems rūpi mūsų tėvynės reika
lai ir jos žmonių likimas, kvie
čiami atsilankyti į šį parengimą 
ir pareikšti savo balsą už jos 
žmonių teises, pareikšti savo pa
siryžimą dirbti, kol mūsų tėvų 
žemelė • vėl atgaus savo nepri
klausomybę ir kol visi Lietuvos 
žmonės galės sugrįžti į laisvą 
Lietuvą.

Mes, gyvendami laisvam kraš
te, daug galim pasidarbuoti mū
sų broliams ir seserims ištrėmi
me. Taigi nepraleiskim kiekvie
ną progą pasinaudoti šiam labai 
svarbiam tikslui. M.

VIETOS ŽINIOS
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MISI

JOS 1946 METAMS

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

NUOŠIRDI PADĖKA

Šiuomi norime išreikšti sa
vo nuoširdžią padėką vi
siems, kurie prisidėjo prie 
mūsų dukrelės Elenutės ves
tuvių.

Pirmiausia dėkojam klebo
nui kun. J. Balkūnui už Mo
terystės Sakramento suteiki
mą ir už visą mums parody
tą nuoširdumą. Dėkojam 
kun. P. Lekešiui už mišių at- 
laikymą 8 vai. ryte ir kun. 
Kartavičiui už atsilankymą į 
vestuves.

Ačiū seselėms pranciškie- 
tiems už altoriaus išpuošimą 
ir varg. A. Visminui už choro 
priruošimą. Dėkojam Žemai
tytei ir Hofmanui už solo su- 
giedojimą “Avė Maria,” vi
siems choristams už giedoji
mą.

Visiems vestuvių daly
viams ačiū už atsilankymą ir 
dovanas.

Mūsų dukrai ir žentui Va- 
laičiams dėkojam už pagel
bėjimą suruošti vestuves.

Nuoširdus ačiū šeiminin
kėms V. Vyšniauskienei ir J. 
Kunickienei, ir mergaitėms, 
kurios patarnavo priestalų. 
Visiems ačiū!

Petronėlė ir Pranas šimkai.

Montreal, Canada
Klebono Bobino rūpesčiu, pa

rapijos choras duos 15 minučių 
dainų programą per radijo sto
tį CKAC, šeštadienį, vasario 16 
d., 9:45 vai. vakare.

Visi lietuviai prašomi pasi
klausyti.

Vasario 17 d. parapijos salė
je ruošiama Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas. Kalbėtoju 
laukiama kun. J. Bakšio iš Ro
chester, N. Y.

Klebono rūpesčiu, čia surink
ta nemaža rūbų Lietuvos pabė- 
g.liams, bet iš Kanados valdžios 
vis nesulaukiama leidimo juos 
Europon nusiųsti.

Vasario 8 d. varg. žižiūno na
muose buvo suruošta netikėtas 
30 metų vedybų sukakties mi
nėjimas stipriam parapijos ir 
Kanados Lietuvių Sąjungos vei
kėjui P. Paznokui ir jo darbš
čiai žmonelei. Abu buvo sugriau
dinti tokio netikėto surengimo 
ir širdingų sveikinimų.

Rašytojos Marijos Aukštaitės 
sveikata iš lėto eina stipryn, ir 
ji vis daugiau laiko gali pašvęs
ti mielam rašymo darbui.

K.

Lietuvos Vyčiams
Bendra Komunija

L. Vyčių 52 kuopa, Eliza
beth, N. J. ruošiasi N. Y. ir 
N. J. apskrities bendrai ko
munijai kovo 10 d. Mišios bus 
9 vai. ryto šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, Ripley Pl., Eli
zabeth, N. J.

Bendros komunijos pusry
čiai įvyks Winfield Scott 
Hotel, Elizabeth, N. J. Visi 
norintieji dalyvauti prašomi 
rašyti ar telefonuoti: Helen 
C. Pinkus, 714 Jackson Ave., 
Elizabeth, N. J. Tel. ELiza- 
beth 2-9821.

Apskrities Suvažiavimas
Po pietų įvyks Apskrities 

suvažiavimas Liberty Hali, 
Elizabeth, N. J.

Kuopos prašomos išrinkti 
delegatus į šį suvažiavimą.

Su pagarba,
Helen C. Pinkus.

.______________l'f________ „

Bridgeport, Conn.

VESTUVES
Vasario 2 d. 3 vai. po pietų 

Apreiškimo parapijos bažny
čioje kun. B. Kruzas suteikė 
Moterystės Sakramentą Emi
lijai Kraujalytei su Jonu 
Rozdniaku.

Pamerge buvo Emilija 
Vaitekūnaitė su E. Mruskow- 
skiu.

Vestuvių puota buvo na
muose, 444 Metropolitan Av. 
Dalyvavo artimi giminės ir 
jaunavedžių draugai. Emili
ja Kraujalytė kurį laiką da
lyvavo Apreiškimo parapijos 
chore. Linkime jaunave
džiams laimingo gyvenimo.

DRABUŽIŲ VAJUS 
NEW YORKE

Šiuo metu po visą šalį ei
na drabužių vajus nukentė- 
jusiems nuo karo sušelpti.

Visame New Yorko mieste 
jau surinkta 1,155,375 sva
rai.

Brooklynas atsistojo pir
moj vietoj su 369,810 svarų. 
Toliau eina Manhattan su 
268,000 sv., Queens su 248,- 
344 sv., Bronx su 272,890 sv. 
ir Richmond su 55,640 sv.

ŠYPSENOS

Toronto, Ont.
Auka lietuviams studentams
Šių metų sausio mėn. 19 d. 

Toronto Liet. Moterų “Dainos” 
grupė buvo suruošusi šokius su 
užkandžiais ir kava. Tai paruo
šė komisija, iš V. Samulevičie- 
nės, M. Motiejūnienės ir G. Ja- 
kūbynaitės.

Visi gerai pasivaišino ir links
mai pasišoko.

Žmonių buvo gana daug. Pel
no gauta 100 dolerių. Iš jų 50 
dolerių nutarta pasiųsti lietu
viams studentams, Belgijoj.

Baltimore, Md.
Sodalietės šventė

Šiems metams sodaliečių kuo
pa išrinko šią valdybą: Ona Čep- 
linskaitė pirm., Darata Simkevi- 
čiūtė vicepirm., Uršulė Petrikai
tė ižd., Elanora Simkevičiūtė ir 
Marijona Stalionytė raštininkės.

Įvykiai parapijoj
— Iškilmingai palaidota sena 

parapijietė Elžbieta Einikienė, 
kuri mirė vasario 5 d. Einikienė 
jau per ilgus metus sirgo. Paliko 
nuliūdime suaugusią šeimą.

— Kun. A.Dubinskas pakrikš
tijo Vlado ir Vilmos Kuprūnų 
sūnų Jurgio ir Teodoro vardais. 
Krikšto tėvais buvo Teodoras 
Kuprūnas ir Elena Zimirlink.

Koresp.

Šių metų sausio. 25 d. Toron
to Liet. Moterų “Dainos” grupė 
turėjo mėnesinį susirinkimą No- 
rušių namuose.

Susirinkimas buvo gana gau
sus ir praėjo labai gyvai.

Išrinkta naujiems metams 
valdyba — pirmininkė M. Jakū- 
bynienė, pirma vicepirm. — S. 
Dervinienė, antra vicepirm. — 
Frenselienė, sekretorė — Indre- 
lienė ir iždininkė Z. Užumeckie- 
nė. Revizijos komisija — M. Mo
tiejūnienė, G. Jakūbjmaitė ir O. 
Narušienė. Parengimo komisiją 
nutarta rinkti vienkartinę. Ka
dangi ne visi tuos pačius laik
raščius skaito, tai nutarta iš
rinkti dvi korespondentes: į 
“Naujienas” ir “Nepriklausomą 
Lietuvą” — M. Jakūbynienę, o į 
“Draugą” ir “Ameriką” — V. 
Narušienę.

Nutarta siųsti siuntinius išvie- 
tintiems lietuviams į Belgiją per 
kun. Danauską, su kuriuo veda 
susirašinėjimą tuo klausimu 
pirm. Jakūbynienė. Siuntiniams 
sudaryti ir išsiųsti išrinkta ko
misija — Margienė, Motiejūnie
nė ir Jakūbynienė. Tam reika
lui skirta 50 dolerių.

Reikia pasidžiaugti, kad mū
sų “Dainos” grupės skaičius kas
kart didėja. Šį sykį priimta nau
ja narė Bronė Bukovskaitė, vie- 
nintėlė Toronte lietuvaitė pro
fesionalė — optometristė.

Pasibaigus susirinkimui, pasi
dalinta įspūdžiais ir pasivaišin
ta.

Kitas susirinkimas įvyks va
sario mėn. 22 d. Lietuvių para
pijos svetainėje, ruošiamas V. 
Samulevičienės.

Visos narės ir prijaučiančios 
tam darbui, prašomos atsilan
kyti. K.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės 28 metų mi
nėjimą šį sekmadienį, vasario 17 
dieną, vietoj vasario 24 d., kaip 
buvo manoma.

Rytmetį 10 vai. bus iškilmin
gos mišios už vietinės kolonijos 
karius žuvusius karo lauke, ir 
sveikus grįžusius, taipgi ir už 
Lietuvoj žuvusius.

Mišias užsakė vietinis Tarybos 
skyrius. Būtų labai gerai, kad 
tose mišiose visi kariai ir jų tė
vai dalyvautų.

Parapijos choras ir solistai 
giedos 10 vai. vietoj sumos.

Po pietų trečią valandą pa
rapijos svetainėj bus prakalbos. 
Kalbės advokatas Bagočius iš 
Bostono.

Tarybos skyrius kviečia visus 
dalyvauti ir išgirsti šias svarbias 
prakalbas. •

Pasibaigė Barnis
Ponia, sugrįžusi iš atosto

gų, klausia savo juodukės 
skalbėjos:

— Lucija, ar pati vis su 
vyru bariesi ?

— Ne, ponia,—buvo trum
pas atsakymas.

— Puiku. Manau, kad ir 
pati džiaugies ta permaina, 
ar ne?

— Žinoma.
— Pasakyk, Lucija, kas 

privertė jus nesibarti? — po
nia smalsiai klausia.

Atsakymas juodės buvo 
paprastas ir trumpas:

— Jis mirė . . .

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.

Paterson, N. J. — šv. Kazi
miero par. misijos, 40 vai. atlai
dai, Tretininkų rekolekcijos ir 
vizitacija, kovo 24-balandžio 7 d.
— Tėv. J. Vaškys ir Tėv. Kra
sauskas.

Schenectady, N. Y.—šv. Kry
žiaus par. misijos ir 40 vai. at
laidai, balandžio 1-7 d. Tėv. J. 
Liauba.

Harrison, N. J. — Sopulingo
sios Dievo Motinos par., misijos 
balandžio 1-14 d. Tėv. Ag. Kra
sauskas.

Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
Pranciškaus par., misijos, balan
džio 8-14 d. — Tėv. J. Vaškys.

Rochester, N. Y. — šv. Jurgio 
par., misijos ir Tretininkų vizi
tacija, balandžio 8-14 d. — Tėv. 
J. Liauba.

Cleveland, Ohio — Šv. Jurgio 
par., misijos, balandžio 14-21 d.
— Tėv. Ąg. Krasauskas.

Providence, R. I. — šv. Kazi
miero par., misijos, balandžio 
15-21 d. — Tėv. J. Vaškys. .

Rumford, Me. — Šv. Antano 
par., gegužės 9-12 d. — Tėv. J. 
Liauba.

Lewiston, Me. — Šv. Patriko 
bažnyčios koplyčioje, gegužės 
9-12 d. — Tėv. J. Vaškys.

Millinocket, Me. — Šv. Marti
no par., gegužės 19-26 d. — Tėv. 
J. Liauba.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo par., šv. Antano novena ir 
Tretininkų vizitacija, birželio 4- 
13 d. — Tėv. J. Liauba.

Cicero, BĮ. — Šv. Antano par. 
Šv. Antano novena, birželio 4-13 
d. — Tėv. J. Vaškys.

Newark, N. J. — Švenč. Tre
jybės par., misijos ir 40 vai. at
laidai, birželio 2-11 d. — Tėv. 
Ag. Krasauskas.

Chicago, BĮ. — Dievo Apvaiz
dos par., Šv. Onos novena, liepos 
17-26 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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Praeitą savaitę mūsų parapi
joj įvyko vikarų pakeitimas. 
Ligšiolinis vikaras kun. Al. J. 
Zanavičius iškeltas į Hartford, 
Conn. Į Bridgeportą atkeltas 
kun. V. J. Pransketis.

Parapijiečiai ir jaunimas lin
ki abiem gerų pasekmių naujo
se vietose.

O.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,

Newark, N. J.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I). -...— ■1 ...■■^■^■■=^4
Lietuvos Nepriklausomybės 

28 metų sukakties iškilmingas 
minėjimas įvyks sekmadienį, va
sario 17 d.

Kalbės J. Valaitis, adv. K. 
Paulauskas, kun. I. Kelmelis ir 
kiti.

Programoje dalyvaus šv. Ce
cilijos choras, dainuos Jonas ir 
Marijona čižauskai.

Minėjimas įvyksta šv. Jurgio 
salėje, New York Ave., Newark.

Pradžia 6 vai. vakare.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeiro 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo - 

Rep. O. del Uruguay

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins

(šalinskaš)
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 — 

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y. *

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus 

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54«41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y,

l



Vasario-February 15, 1946

■

Sekmadienį Lietuvos Laisves
________ &

Šį sekmadienį, vasario 17 
d., visi New Yorko ir apylin
kių lietuviai ruošiasi didžiu
liu Lietuvos Nepriklausomy
bes paskelbimo sukakties mi
nėjimam

Minėjimas įvyksta New 
Yorko mieste, Webster Hall, 
119 East llth St.

Minėjiman yra pakviesta 
eilė žymių kalbėtojų. Ypač 
norim pabrėžti, kad turėsim 
progos išgirsti Amerikos 
Kongreso narį Daniel J. 
Flood, kuris atvyks iš Wash- 
ingtono pasakyti svarbios 
kalbos. Kiekvienam bus tik
rai įdomu išgirsti vieną iš žy
miausių lietuvių poetų — Jo
ną Aleksandravičių - Aistį. 
Be jų, bus ir daugiau kalbė
tojų — Lietuvos pasiuntiny
bės atstovas ir kiti.

Skambės ir mūsų širdis at
gaivins lietuviška daina. Dai
nuos operos solistė Barbara 
Darlys ir dainininkė Marijo
na Kižytė. Be jų, išgirsime 
vyčių chorą, vadovaujamą 
kompozitoriaus J. Žilevičiaus, 
ir turėsim malonumo žavėtis 
tautiniais šokiais, vadovau
jant B. Brundzienei.

Lietuviai ir lietuvės! šį 
sekmadienį, 4:30 vai. po pie
tų, visi būkime Webster Hall. 
Atsiminkime Lietuvą, savo 
brolius ir seseris, mūsų tė
vų žemelėj išsiilgusius lais
vės ir dėl jos kovojančius.

KATALIKŲ SEIMELIS
Rytinių Valstybių Ameri

kos lietuvių katalikų Seime
lis įvyks šių metų kovo mėn. 
24 dieną 1 vai. po pietų At
simainymo parapijos salėje, 
Maspethe.

Visos Brooklyno, Maspe- 
tho, New York ir New Jer
sey lietuvių katalikų draugi
jos jau dabar išrinkite savo 
atstovus į seimelį ir jame da
lyvaukite.

Šiame seimelyje bus žymūs 
lietuvių visuomenės kalbėto
jai su paskaitomis, bus daug 
svarbių lietuvių katalikų vi
suomenės reikalų gvildena
ma.

Draugijos, nepamirškite 
savo atstovus įgaliojimais 
aprūpinti.

Smulkiau apie seimelio ei
gą ir tvarką bus pranešta vė
liau. Sekite “Ameriką.”
Seimelio Rengimo Komisija.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

sekmadienį, kovo 3 d., Ap
reiškimo parapijos salėje 
rengia laimėjimų vakarą.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Įžanga 50 centų.

Visas pelnas skiriamas pa
rapijai.

PAIEŠKO BUTKAUS

Juozas Buikus prašomas 
kreiptis į “Amerikos” rašti
nę. Jam yra žinia nuo jo bro
lio kunigo.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

imas

Petras Vabalas, 
tarnavęs kariuomenėje nuo 
rugsėjo 1940 m. ligi sausio 
1946 m. Buvo Pacifike, Euro
poje ir kitur. Turėjo seržan
to laipsnį. Garbingai atleis
tas.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Julia Klant, gyv. 222 Lin

den St., Brooklyne, praeitą 
sausio mėn. baigė Šv. Jono 
Universitetą, gaudama Bach
elor of Science laipsnį.

Julia yra veikli lietuvaitė 
iš šv. Jurgio parapijos. Pri
klauso prie choro ir sodalie- 
čių draugijos.

Dabartiniu metu dirba ka
talikų labdarybės įstaigoje.

Jos tėveliai yra ilgamečiai 
“Amerikos” skaitytojai ir 
rėmėjai.

E. K.

MIRS A. KUNDROTAS

Vasario 7 d. Jamaica ligo
ninėj mirė ilgą laiką sirgęs 
sportininkas ristikas Anta
nas Kundrotas. Palaidotas po 
pamaldų iš Angelų Karalie
nės bažnyčios vasario 11 d. į 
šv. Kazimiero kapines. Velio
nis paliko žmoną, dvi dukte
ris ir sūnų.

A Kundrotas buvo plačiai 
žinomas iš jaunų dienų ne 
tik tarp lietuvių, bet ir tarp 
svetimtaučių. Jis rengdavo 
ristynes su lenkų ristiku 
čempionu Zbiško ir daugeliu 
kitų. Pr J. M.

NAMŲ SAVININKAI, 
SUKRUSKITE!

Nejudomų nuosavybių mo
kesčiai kai kuriose apylinkė
se šiemet bus žymiai pakel
ti. Protesto laikas prieš mo
kesčių kėlimą baigsis šių me
tų kovo mėn. 15 d. Taigi svar
bu, kad visi, kuriems mokes
čiai bus pakelti, laiku pa
reikštų savo protestą.

Minėti ir kiti reikalai bus 
plačiau išaiškinti ir protes
tui reikalingos blankos gau
namos Didžiojo New Yorko 
lietuvių namų savininkų 
draugijos susirinkime, kuris 
įvyks penktadienį, vasario 22 
d. 8 vai. vak., grab. Shalins- 
Šalinsko patalpose, 84-02 Ja
maica A v., Woodhaven, N. Y.

Ir nariai ir nenariai lietu
viai namų savininkai yra 
kviečiami atsilankyti į susi
rinkimą ir dalyvauti kovoje 
už savo nuosavybių protek
ciją. Valdyba.

Lietuviu Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS V. UBARAVICIUS
495 Grand St. JUZA VITAS Pranežimti Dir. .

Brooklyn, N. Y. Muzikos Dir. CHARLES MARMA
EV. 4-7142 , Programos Dir.

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo 
28 METŲ SUKAKTIES IŠKILMINGAS 

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

WEBSTER HALL
119 East llth Street, New York City

PRADŽIA 4:30 V AL. POPIET
Bilietai po 75c. ir $1.00 iš anksto. Prie durų — $1.00 ir $1.25 

---------- •---------
Pakviesti LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTUOS 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
VIČIENE.

Dainuos.artistės BARBARA DARLYS ir MARIJONA KIŽY- 
TE rinktines dainas.

Dalyvaus L. VYČIŲ N. Y. ir N. J. APSKR. CHORAS, veda
mas komp. J. Žilevičiaus.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE, ved. B. Brundzienės.

ŠOKIAMS GROS A. JEZAVITO ORKESTRAS
Visų lietuvių pareiga šiame minėjime dalyvauti. Pasirodyki- 

me verti paramos mūsų tėvų žemei Lietuvai. Išgirskime tokius 
nuoširdžius Lietuvos draugus kaip kongr. D. J. Flood ir kitus gar
bingus svečius.

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

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

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Adolfas Slagus, 
neseniai garbingai paleistas 
iš kariuomenės. Turėjo pir
mo seržanto laipsnį. Tarnavo 
apie 4 metus. Praeitą savai
tę vedė Violą Kazinecki.

Mūsų Apylinkėje

• Olga Mocejūnaitė grįžo į 
Rochesterį, pereitą sekma
dienį nunešus prie krikšto 
savo sesers Izabelės Laučkie- 
nės sūnų. Grįžo drauge su sa
vo motina.

• Kun. Dr. J. Starkus pa
skutinėmis dienomis buvo 
susirgęs.

• Sgt. Albinas Kulikaus
kas, ištarnavęs kariuomenė
je 5 metus, garbingai paleis
tas. Dvejus metus išbuvo Pa
cifike.

• Edv. Paiskeris, jūrinin
kas iš Hartfordo, Conn, lan
kosi pas giminaitę Kazę Pa- 
vilonienę. Jis dabar yra 
Brooklyn Navy Yard ir lau
kia paleidžiant iš tarnybos.

• Marijona Klimienė buvo 
skaudžiai susižeidusi. Lai
mingai sveiksta.

• Juozas Klimas, jūrinin
kas, ištarnavęs apie 2 metus 
laivyne, garbingai paleistas 
iš tarnybos. Ilgą laiką buvo 
Pacifike.

PADĖKA

Norim išreikšti širdingą 
padėką Moterų Sąjungos 29 
kuopos narėms už netikėtai 
suruoštą vakarienėlę sausio 
24 d. mūsų namuose, pami
nint mūsų vedybinio gyveni
mo 40 metų sukaktį.

Už skanių užkandžių pa
rengimą ir puikų tortą dėko
jam šeimininkėms S. Suba- 
tienei, Grigienei ir kitoms.

Dėkojam ilgametėms drau
gėms ir sesėms bendradar
bėms, O. Dobrovolskienei, U. 
Mikulskienei, T. Klimienei, 
Grigienei, Kivytienei, Suba- 
tienei, dukterims Joanai ir 
Elenai ir sūnui Leonui, Mar
cei, Sofijai ir žentui Marti
nui, kurie išreiškė gražiau
sias mintis ir geriausius lin
kėjimus ' 'j aunavedžiams’ ’ su
laukti auksinio jubiliejaus.
Jokūbas ir Morta Šertvičiai

Angelų Karalienės 
Parapija 
Susirinkimas

Švento Vardo draugijos su
sirinkimas įvyko vasario 10 
d. po devintos valandos mi
šių parapijos salėje.

Susirinkime buvo galuti
nai aptarti reikalai busimojo 
draugijos baliaus, kuris bus 
kovo mėnesio 1 dieną penkta
dienyje, 8 vai. vakare.

Į balių įžahga bus tik 50 
centų asmeniui, o vaikai bus 
įleidžiami veltui.

Draugijos dvasios vadas 
kun. A. Masaitis pranešė, kad 
gegužės gale ar birželio pra
džioje Brooklyne įvyks Šv. 
Vardo draugijos paradas, ir 
ragino draugiją iš anksto 
prie to parado ruoštis.

Iš federacijos apskrities 
susirinkimo pranešimą pada
rė St. K. Lukoševičius.

Į federacijos apskritį 1946 
metams draugiją atstovauti 
išrinkti atstovais St. K. Lu
koševičius ir V. Žemantaus- 
kas, o į Katalikų Seimelį, ku
ris bus kovo mėn. 24 dieną, 
atstovais išrinkti J. Adomai
tis, S. K. Lukoševičius, J. 
Mykolaitis, S. Pažereckas, J. 
Tumasonis ir V. Žemantaus- 
kas.

Toliau, šv. Vardo draugi
jos valdyba ragino visus 
draugijos narius dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime, kuris bus vasario 
17 dieną, sekmadienį, 4:30 
vai. po pietų, Webstetr Hall,

119 East llth St., New York 
City,

Nutarta turėti šv. Vardo 
draugijos, komunijos pusry
čius gegužės ar birželio mė
nesį.

Pagerbimo vakarėlis
Gyvojo Rožančiaus draugi

ja kovo 17 d., sekmadienį, 
Angelų Karalienės par. salė
je rengia vakarėlį pagerbti 
klebonui kun. J. Aleksiūnui 
jo varduvių proga.

Pradžia 5 vai. vakare.
Bilietas 75 centai.

Rengiasi seimeliui
Angelų Karalienės parapi

jos Amžino Rožančiaus drau
gija jau išrinko atstoves į 
apylinkės Katalikų Seimelį, 
kuris įvyks Maspethe, kovo 
24 d.

Išrinktos O. Sijevičienė, O. 
Keturakienė, O. Račiauskie- 
nė ir M. Gudonienė.

Šį sekmadienį, vasario 17 
d., 9 vai. mišių metu parapi
jos sodalietės ir mergaitės 
eis bendrai prie šv. komuni
jos.

Visos mergaitės ragina
mos dalyvauti.

LIETUVIAI TARPTAUTI
NIUOSE ŠOKIUOSE

Vasario 8 d. 1946 m. Wal
dorf-Astoria viešbutyje, tarp 
kitų tautų, dalyvavo ir lietu
vių šokėjų grupė.

Lenkai ir norvegai pasiro
dė šauniai, plastiškai-meniš- 
kais judesiais atvaizduodami 
savo tautinius šokius.

Ukrainų grupė buvo kiek 
silpnesnė, bet nebloga.

Kitų gi tautų šokėjai, jų 
tarpe ir lietuviai su savo 
“Kubilu,” pasirodė menkiau. 
Estų šokėjų grupės vyrai 
tarpais savo merginas turė
jo pakelti į orą. Bet tas kil
nojimas buvo visai nevykęs.

Dalyvis.

IŠPILDO INCOME 
TAKSŲ BLANKAS

Visos Income Taksos gali bū
ti išpildomos Stanley P. Zu- 
bavičiaus jo namų ofise 111 
Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

Kreipkitės penktadienio ir 
šeštadienio vakarais ir sek
madienį per visą dieną aukš
čiau nurodytu antrašu.

EXTRA SUSIRINKIMAS

Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje 135 
kuopos ekstra susirinkimas 
šaukiamas vasario 17 d., šį 
sekmadienį, Apreiškimo par. 
salėje tuoj po sumos.

Visų dalyvavimas būtinas. 
Yra labai svarbių reikalų ap
tarti.

Kuopos žaidimų vakarėlis 
įvyksta vasario 24 d. 3:30 
vai. po pietų Apreiškimo pa
rapijos salėje.

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
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Te). EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 

• 6 — 8 vakare 
Šventadieniais susitarus

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

y-įnįgr W l!Sr W

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142 «
SALDAINIŲ PALOCIUS I

GERIAUSIOS ROSIES S
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate a

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas S 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 5 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: 4

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

NAUJAS LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Pijaus ir Pranės Šalinskų 
sūnus Juozas B. Shalins - Ša- 
linskas, sėkmingai baigęs lai
dotuvių direktoriui reikalin
gus mokslus ir praktikos rei
kalavimus, gavo valdžios lei
dimą praktikuoti laidotuvių 
direktoriaus pareigose. Juo
zas taipgi yra baigęs Renou- 
ards Training mokykloje em- 
balmerio mokslą ir netrukus 
gaus embalmerio leidimus.

Juozas B. Šalinskas yra 
apie dvejus metus tarnavęs 
Dėdės Šamo medikaliam kor
puse, iš kur garbingai atleis
tas pradėjo praktikuoti savo 
tėvelio įstaigoje laidotuvių 
direktoriaus profesijai.

Naujas profesionalas yra 
lietuviškai nusiteikęs, links
mo būdo ir pilnas gyvumo 
jaunuolis. Geriausios jam 
kloties!

Dabar ponų šalinskų ir 
duktė ir sūnus yra laidotuvių 
direktoriai — jaunosios kar
tos atstovai, kurie taipgi mo
ka suprasti ir pagerbti senes
niųjų jausmus ir tradicijas.

J. P. M.

Maspetlio Žinios
Užgavėnių Balius

Rožančiaus draugija ruo
šia metinį Užgavėnių balių, 
kuris įvyks kovo 3 d. Visus 
kviečiame atsilankyti ir lai
ką gražiai praleisti. Bus bly
nų ir visokių gardumynų.

Kas atsilankys, tikrai 
džiaugsis ir linksminsis prie 
gero orkestro.

Judami Paveikslai
Kovo 17 d. parapijos salėje 

bus rodomi krutami paveiks
lai “Šv. Bernadeta." Pradžia 
7 vai. vakare. Paveikslus ruo
šia tretininkių draugija.

Įžanga 60 centų. Bus ir už
kandžių.

Mot. Sąjungos svarbus su
sirinkimas bus kovo 5 d. Pra
šome visų narių gausiai atsi
lankyti.

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

PARDUODAMA

Visa, kas gyvena, turi mir
ti ir per gamtą pereiti į am
žinybę. Shakespeare.

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.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896

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

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670
38K

Y.

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS | 

KONTR AKTORIAI
Atlieka mūriniu namų sienų iš- * 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat- 
vių cementavimų ir kt darbus.

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

-<♦3

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
bdustries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
809-11 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. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

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

Dešimties metų garantija.

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Ola Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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