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Penktadieniai

RUSŲ BANDITAI APIPLĖŠIA 
AMERIKIEČIŲ TRAUKINIUS

[Ų PALOOUS
USIOS RŪŠIES 
Kava, Arbata, Hot Chocolate

m būtų tikra vieta: juk to- 
. komunistai, kaip Šimkus, 
.etuvą pardavė rusams ir 
iiaugiasi, kad lietuviai pa
lotai persekiojami.

lkariene. GeriausiasMį Bet kol kas toki paukščiai 
• iš geriausios Smetonos,^ ir laisvėje ir narsto kilpas 
1 priimami užsakymai kre> ems lietuviams, kurie yra 

trūkę iš bolševikų priespau- 
>s.
Antai, tas pat Šimkus ėmė 
ųsti raštus ne apie nacių

is Cinkus
Brookh:

ir
tas
*1

Kalbas pasakė^ iltes, o stengiasi juodinti 
saitis ir pirm, S. į etuvius patriotus, — jam ir 
Vargon. P. Dulkė į ikščionys demokratai kal- 
M. čižauskienė ■ 
gražių dainelių.

m.
jė-
)a-

us
ir-
'a-

j ir gen. Raštikis kaltas dėl 
icių.
Kodėl?
Tik pamanykit: rasta, kad 
leis Heydrichas Ribbentro- 
li rašė, jog Raštikis Lietu- 

Šį trečiadienį,vdPj 1939 m. buvęs labai popu- 
iš Europos į New] lrus- Iš to Maskvos garbin

gas Šimkus susuka išvadą, 
id naciai iš Raštikio norėjo 
įdaryti sau įrankį . . .
Naciai daug ko norėjo: jie 

rajojo užimti Maskvą, gal ir 
itį Staliną į savo nagus su- 
upti.
Bet tai dar nereiškia, kad 
;alinas būtų virtęs nacių į- 
,nkiu.

ATPLAUKĖ LUj
šedia

plaukė Nitrikevią
Abu Nitrikevioi 

mę Amerikoje, fe 
Lietuvoje, o paskut 
Vakarų Europoje.

Jų atvažiavimu 
giminaitė Mazute

Iš Mt. Carmel Ni: 
šeimos pasitikti ab 
kelis su žmona. I Gal kuriam nacių doku- 
yra Mazurkevičienė

Jurkeliai Nitrile tvardę.
mą pasiims į Mt 0

(Pranešimas iš Europos)
Pagal susitarimą, visoms 

keturioms Berlyno miesto zo
noms maistą pristato beveik 
išimtinai amerikiečiai ir ang
lai. Taigi, ir rusų valdomoje 
Berlyno dalyje gyventojai 
turėtų jį gauti. Deja, kaip pa
sakoja iš rusų zonos atvykę 
berlyniečiai, labai maža to 
maisto dalis atitenka civi
liams gyventojams. Antai, 
kada rusų karinės įstaigos 
jųjų zonoje perima iš ameri
kiečių ar anglų atvežtą mais
tą, pusiau oficialiu būdu pa
sidalina jį draugiškai tarp 
savęs, berlyniečius palikdami 
be jokio duonos kąsnio laukti 
kito transporto. Atvykus se
kančiam, — istorija kartoja
si vis iš naujo . ..

Neveltui atvykstančiųjų 
pranešimais Berlyne, rusų 
zonoje, duonos kilas kainuo
ja iki 100 markių, o viena ža
lia bulvė — po ranka per
kant — net virš dviejų mar
kių. Daug vaikų yra badu iš
mirę.

Paskutiniu laiku su vienu 
tokiu amerikiečių maisto 
transportu Berlyno gyvento
jams įvyko dar įdomiau.

Amerikiečių karinės vado
vybės leidžiamuose užimto
joj Bavarijoj laikraščiuose 
skaitome tokį atsitikimą, 
kaip vienas į Berlyną beat- 
vykstąs amerikiečių maisto 
ešalonas buvo uniformuotų 
rusų banditų užpultas ir da
linai apiplėštas.

Kada kitą kartą vėl kitas 
maisto traukinys pasiekė 
Berlyne rusų zoną, buvo vėl 
rusų banditų užkluptas. Nors 
amerikiečių MP patruliai, ly
dėję ir apsaugoję transportą, 
paleido į plėšikus ugnį, pa
vyko vienok rytų specialis
tams, nežiūrint apšaudymo, 
pavogti 140 maišų cukraus, 
260 maišų miltų ir 53 dėžes 
muilo. Viso buvo apiplėšta 
penkiolika vagonų . . .

Ir anglų traukiniai su mai
stu, skirtu civilistams, rusų 
zonoje dažnai būna “šeimi
ninkų” apšeimininkaujami.

Išėjo Brazdžionio 
“Svetimi Kalnai”
Tuebingenas.—Čia išspaus

dintas Bernardo Brazdžionio 
paskutinis eilių rinkinys 
“Svetimi Kalnai.”

Knyga turi ( 190 pusi, ir 
spausdinta srdulkiomis rai
dėmis. Leidėju pasirašo A. 
Urbonas. Išleista 5,000 eg
zempliorių. Viršelį nupiešė 
dail. Ad. Varnas.

Leidinys turi šešis skyrius 
šiais vardais:' “Nutrauktos 
Stygos,” “Griuvėsiai,” “Po 
Alpių šešėliais,” “Tėviškės 
dūmai,” “Žiemos kregždės” 
ir “Pavasarėjant.”

“Svetimi kalnai” atvaiz
duoja lietuvio tremtinio ke
lią, jo kentėjimus, ilgesius ir 
viltis.

Yra tai viena iš gražiau
sių ir meniškiausių Bern. 
Brazdžionio knygų.

Netrukus Vokietijoje iš
spausdinamas naujas St. 
Santvaro eilių rinkinys.

Vasario 16 Paryžiuj

ente J. Šimkus ras ir savo
KINIJOJE SUSIJUNGĖ KARIUOMENĖS

Trumpas gyvent 
yra pakenkamai 
gerai ir garbingi 
turn.

PARDUOD

Ar jis iš to pasidarys išva- 
., kad jis pats būtų virtęs 
itlerio įrankiu?
Visi gi žino, kad Šimkus 
ieš kacapus ant pilvo šliau- 
Dja . . .

* • *
Matyt, Bimba Lietuvon nu
vežė savo idėjų ir ėmė ten 
s dėstyti tavorščiams. Bet 
e jo neklausė. Tuo nusi- 
:undžia pats keliauninkas 
.laisvės” redaktorius.
Jis rašo:
“O čia visi draugai apsi-

Geri, pigūs, pate:
Gerose vietose. PC

teisingas. z
Apdraudžia viską,

prašo. Apdraudžiu (te >rtę darbais, nebeturi laiko 
žmones. .............

Kreipiatės:
Tosenh VastlIr naivumas! Argi Bimbai 

r mkėin i Lietuva važiuoti.
Real Estate

496 Grand St, Brook.' isis
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mčiau pažvelgti į mūsų pa
sidavimus.”

sikėjo į Lietuvą važiuoti, 
ig sužinotų, kad ten reikia 

‘ j ištempus klausytis 
askvos pageidavimų, o ne 
)kio Amerikos komunistė-

STagg 2-1454

F. GRAŽYS H
Ir dar iš to pat laiško:
“Ieškome paskutinių kelių 

kontrakto® untinių. Jie kur nors yra 
Atlieka mūriniu namv įkrauti ir dėlei transporto 
lyginimą, piasterisvta inkum0 “užmiršti.” Cigare- 

s, kurias išsiuntėme prieš 
etus, dar tik dabar gautos 
flniuje.”

Chungkingas. — Centro 
vyriausybės ir komunistų ka
riuomenės Kinijoje buvo su
jungtos į vieną karinę pajė
gą, kuri su laiku bus suma
žinta ligi 60 divizijų ir 850,- 
000 kareivių.

Tai manoma įvykdyti per 
pusantrų metų.

Pabrėžiama, kad per 4,000 
metų Kinijos istorijoje nė 
karto ligšiol nėra buvę kari
nės vienybės. Ten vis susi
darydavo atskirų provincijų 
ar grupių kariniai daliniai ir 
tarpe savęs nuolat mušdavo
si.

Šiam kinų kariuomenės su
vienijimui daug padėjo Ame
rikos gen. Marshall.

Šiuo metu tiek centro vy
riausybės, tiek komunistų 
kariuomenėje esama apie 6 
milijonų vyrų.

Visoje Kinijoje dabar vyk
sta smarkios demonstracijos 
prieš rusus.

Pirmoj vietoj reikalauja
ma, kad rusai nedelsdami pa
sitrauktų iš Mandžiūrijos ir 
kad jiems nebūtų padaryta 
jokių naujų nuolaidų šiose 
teritorijose, nes atrodo, kad 
prieš pasitraukdami rusai ti
kisi išreikalauti visokių eko
nominių teisių Mandžiūrijo
je.

Sovietinė Spauda

New Yorkas. — Vilniaus 
radijo žiniomis, tokia perio
dika tebeleidžiama Lietuvoje 
šiais metais: “Tiesa” (viena 
“Tiesa” skiriama suaugu
siems, kita komjaunimui), 
“Sovietskaja Litva” (rusų 
kalba) ir metraščiai “Jauni
mo Gretos,” “Tarybų Mokyk
la,” “Komunistas,” “Agita
torių Bloknotas” ir eilė kitų 
rusų kalba leidinių.

Vasario 16 d. Paryžiaus 
lietuvių kolonija paminėjo 
iškilmingai. Ta intencija bu
vo surengtos pamaldos, ku
rias laikė kun. Kulbis, S.J., o 
tai dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. Kubilius,S.J. 
Po pamaldų visi lietuviai pri
siekė būti visur ir visada iš
tikimi tėvynei.

Po pamaldų visi dalyviai 
susirinko minėti šventės į 
specialią salę. Ant salės sie
nos buvo Lietuvos vėliava 
papuošta dviem vainikais: 
1918 m. laurų vainiku ir 1946 
m. erškėčių vainiku.

Buvo pasakyta gražių kal
bų, padeklamuota eilėraščių.

Į minėjimą buvo atėjęs ir 
vienas prancūzas, kuris 1937 
m. buvo Lietuvoje kaip depu
tatas tuomet surengtame 
Napoleonp minėjime. Jis la
bai šiltai atsiliepė apie Lietu
vą ir nuoširdžiai palinkėjo 
lietuvių tautai atgauti savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Sovietai Sujungė 
Karines Jėgas

vių cementavinų ir kt
29S MAUJEBS!
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PASKIRTAS VIDAUS SEKRETORIUS

Lietuvoje Teisia Partizanus
---------------------------------------------------------- <s> _____ ________

Martynas Jankus 
Atsirado

Vienoje Vakarų Europos 
beviečių lietuvių stovykloje 
gyvena senelis Martynas 
Jankus. M. Jankus neretai 
vadinamas Mažosios Lietu
vos patriarchu.

Spaudos draudimo laikais 
M. Jankaus nuosavybėje bu
vo įrengta lietuviška spaus
tuvė. Knygnešių eilėse jis ne
nuilstamai kovojo prieš ru
siškąją priespaudą ir rusifi
kaciją. šioje srityje jis tapo 
Jono Šliūpo bičiuliu ir talki
ninku.

Klaipėdos sukilimo metu 
Martynas Jankus stojo Gel
bėjimo Komiteto priešakyje.

Tragingu istorijos rato po
sūkiu, pačiame gyvenimo 
saulėleidyje, Martynas Jan
kus buvo išstumtas iš savo 
gimtojo krašto.

New Yorkas. — NKVD ir 
Raudonosios armijos gaudo
mi, neretai desiruotiems šu
nims padedant, Lietuvos par
tizanai vis tebesipriešina 
okupantams.

Okupantai keleto j e vietų 
partizanams suorganizavo 
viešus teismus.

Maskvos kontroliuojami 
informacijų šaltiniai prane
ša, kad pereitų metų lapkri
čio 4 dieną vienas tokių teis-’ 
mų buvo Kaune, kino “Fo
rum” salėje. Karo tribunolą 
sudarė: pirm. pulk. Stasiu- 
lis, teisėjai kapt. Krolikonis 
ir kapt. Parkauskas. Kalti
namuosius gynė adv. P. Ar
malis.

Kaltinamaisiai buvo Kel
mės girininkijos buhalteris 
Juozas Jakubonas, Kelmės 
par. vikaras Antanas Čimie- 
lius, Lyduvėnų klebonas Bro
nius Gaižutis ir Vertukių ei
guvos eigulis Stasys Eitman- 
tis.

Jie buvo kaltinami kaipo

bendrininkai Raseinių ap
skrityje veikusios Zaskevi- 
čiaus vadovautos partizanų 
grupės. Kaip žinome, visus 
parti jotus bolševikai vadina 
banditais.

Byloje buvo suminėti ir ki
ti, teismo vadinamieji, ben
drininkai: Karemlitų parapi
jos klebonas Kaune kun. 
Bubnys ir Žaliakalnio klebo
nas Tamoševičius. Tačiau, 
matyt, teismas jų kaltumo 
nelaiko įrodytu, nes šių tarp 
nubaustųjų nematyti. Parti
zanai turėję kulkosvaidį, 
šautuvus, radijo priimtuvą.

Kunigai buvo kaltinami 
padėję partizanams maistu, 
juos miškuose lankydavę, su 
jais bendravę.

Teismo sprendimas: kun. 
Antanas Čimielius, kun. Bro
nius Gaižutis ir Juozas Jaku
bonas nubausti kiekvienas 
laisvės atėmimu (kalėjimas 
ar ištrėmimas) 10 metų, Eit- 
mantis Stasys — laisvės atė
mimu 3 metams.

Rusų Darbai 
Mandžiūri jo j

Mukdenas. — Amer. kores
pondentai praneša, kad rusų 
kariuomenė išgabeno svar
biąsias fabrikų mašinas iš 
Mukdeno, Mandžiūri jo j, į 
Rusiją.

Rusų generolas Stankevi
čius sako, kad tai buvę nu
matyta Jaltos ar Potsdamo 
konferencijų nutarimuose. 
Bet Valstybės sekretorius 
Byrnes pareiškė, kad jis ne
žinąs jokio susitarimo šiuo 
reikalu.

Mandžiūri j a priklauso Ki
nijai, nors tuo tarpu rusai 
nėra iš ten pasitraukę.

Uždare Ispanijos 
Sieną

GRĮŽTA KARDINOLAS SPELLMANAS

Strasburge

Strasburgas. — Čia gyve
nantieji lietuviai yra įsistei
gę Lietuvių Sąjungą, į kurią 
yra susibūrę visi Strasburgo 
ir apylinkės lietuviai, išsky
rus komunistus.

Sąjungos įstatus patvirti
no prancūzų valdžios orga
nai.

Visuotiniame susirinkime 
į sąjungos valdybą išrinkti 
kun. J. Krivickas pirm., adv. 
St. Paltanavičius sekr. ir Dr. 
E. Aleksandravičienė iždin.

Sąjungos susirinkimai su 
atitinkamais pranešimais es
ti kas sekmadienį.

Teko skaityti iš Lietuvos 
įėjusį laišką.
Rašo: “Gyvenam gerai, 
ano vyras turi tarnybą, 
lip N. N., kurs pas mus 
;eidavo pagulėti.”
Tas N. N. buvo visiems ge
li žinomas ubagas.
Taip gerai gyvenusią šei- 

Ją bolševikai per metus uba- 
NEwtown 9-" tįs išvarė.

—^Kitame laiške dar vaiz- 
siau pasisakoma apie komu- 
stų rojų.
Ten skaitome:
“Dabar gyvenam kaip utė- 
po šašu” . . .

„ „ „ „ Tame laiške aiškiai ra-
<51a Galima Gauti . .. . , , , .

“Black Horw” # *ma’ kad reikia dangstytis 
, :armalais ir kęsti badą.

Patogi Vieta
Su MOTERĮ#'

didelis pasiri^ 'ūsuose žuvo vienuolė ka- 
VISOKIŲ

JUOZAS ZEII

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas Vidaus reikalų 
sekretorium paskyrė J. A.

Clement A. V 
(VOKETATTE

Advokato^
47-40 —74f/i*

Jackson Heights,

LIETUVIŠKI

ALUDt

1945 m. pradžioje Rytų

mierietė.
Ten lietuviai dirbo prie ap- 
įsų, ir vienas jų, rusams iš 

41J Grand Slf kUlV1-1 ėmus šaudyt , taip 
■ ’ įrašo lietuvės vienuolės žu- 

mą:
“Įbėgus miškelin, lėktuvai 
tip tik pradėjo jį apšaudyti, 
ritau prie žemės, prisispau- 
;iau ir tik jauste jaučiau, 
d ito kulkų
kirstos šakos. Gal dešimt 
,rtų suspėjau sukalbėti

Brooklyn! H.

HAvemeyer 

RALPH KBt

FOTOGRAf
65 - 23 GRANDA’ 

Maspeth, N. I

“Tavo apgynimo,” kol šaudy
mas nutilo.

Pakėliau galvą. Atsistojau. 
Nebuvau niekur sužeistas . . . 
Vos kelis žingsnius žengęs, 
pamačiau gulinčią iš mūsų 
grupės seselę kazimierietę. 
Prie jos galvos žolė buvo kru
vina. Pasilenkiau, paėmiau 
už rankos. Bet ten jokio pul
so neradau. Kulka buvo įėju
si per kairį veidą ir išėjusi 
per nugarą. Ranka su įžadų 
žiedu buvo atmesta tolyn, o 
akyse, kurios nespėjo kartu 
užsimerkti su gyvybe,—siau
bas.

Nieko negalėjau pagelbėti, 
o kadangi šaudymas jau vi
siškai nutilo, man buvo bran
gi kiekviena minutė. Sudiev, 
sesele! Tu radai mirtį čia, o 
aš jos pasitikt eisiu toliau.

Tave užkas tie patys sar
gybinių keikiami darbinin
kai, ir niekas nežinos, kur ta
vo kapas.

Ne tau skambės Pažaislio 
varpai. Ne tau žaliuos ten 
Ramybės kalnelis.

Tu ramybę radai Prūsijos 
lygumose.”

Krug vietoje atsistatydinu
sio Ickes.

Krug bus pats jauniausias 
Amerikos vyriausybės na
rys. Jam tėra 38 metai am
žiaus.

1944 m. Krug tarnavo lai
vyne. Iš ten jis buvo pašauk
tas padėti Nelsonui tvarkyti 
Karo Pramonės įstaigą. Vė
liau jis buvo tos įstaigos vir
šininku.

Krug yra gimęs Wiscon
sin valstijoj.

Prezidentas, jį skirdamas, 
pasakė, kad Krug yra gabus 
administratorius, ir mano, 
kad Senatas jį patvirtins.

Bet neatrodo, kad būtų 
patvirtintas Pauley skyri
mas Laivyno pasekretorium. 
Greičiausia Pauley atitrauks 
savo kandidatūrą.

New Yorkas. — Vilniaus 
sovehozų (vald. dvarų) tres
te priskaitoma nemažiau 
kaip 13 tokių dvarų.

Kaip praneša “Pravda” Nr. 
307, sovehozai, tarp kitko, į- 
steigti Milošaičiuose, Kuršė
nuose, Lentvaryje ir Kaiše- 
doryse. Esą, jie visi išpildę 
jiems uždėtąją grūdų duoklę.

Maskva. — Rusijos kariuo
menė ir laivynas buvo su
jungtos į vieną vadovybę.

Ginkluotų pajėgų komisa- 
rijatui vadovauti pasiėmė 
Stalinas.

Paryžius. — Prancūzų val
džia uždarė sieną tarp savo 
šalies ir Ispanijos.

Prancūzai sakosi tai pada
rę todėl, kad dabartinė padė
tis Ispanijoj “sudaranti pa
vojų tarptautiniam saugu
mui.”

Iš tikrųjų šiuo savo žygiu 
Prancūzija nori paveikti 
Ameriką ir Angliją, kad jos 
išeitų prieš genrolą Franco.

Kopenhaga. — Danų 
riausybės nutarimu, 700 
nų latvių laivas sausio 12 d. 
buvo atimtas iš latviškos į- 
gulos ir perduotas sovietams.

vy- 
to-

Roma. — Kardinolas Spell- 
manas perėmė savo globon 
šv. Jono ir Povilo bažnyčią 
Romoje, kur kiekvienam kar
dinolui yra pavedama po vie
ną iš žymiųjų šventovių.

Seniau tos pat bažnyčios 
globėjas buvo kardinolas Pa- 
celli—dabartinis popiežius.

Savo kalboje, perimdamas 
bažnyčią, kardinolas Speir^ 
manas pasaulį įspėjo dėl pa
vojų, kylančių iš šių dienų 
agresyvaus ateizmo, kurio 
nesaisto jokia moralė ir ku
ris laikosi klastos, neapy
kantos ir žiaurumo. Toks nu
sistatymas atominiame am
žiuje sudaro pražūties pavo
jų ne tik atskiriems žmo
nėms ar tautoms, bet ir visai 
žmonijai.

Kardinolas Spellmanas iš 
Romos pasirengęs išskristi 
kovo 2 d.

Su juo grįžta ir buvęs 
Amerikos pašto viršininkas 
J. Farley.

POPIEŽIUS ĮSPĖJA SOVIETŲ RUSIJĄ

VALSTYBĖS DEPT. PATIKRINIMAS 
DĖL LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ

Kauno Stotis Medine

New Yorkas. — Traukda
miesi iš Lietuvos, vokiečiai 
buvo išsprogdinę Kaune ge
ležinkelio stotį. Jos vietoje 
pastatytas laikinas medinis 
pastatas.

New Yorkas. — “Tiesa” 
Nr. 249 skelbia, kad Šiauliuo
se, Karo Tribunolo nutarimu, 
sušaudytas partizanas Pra
nas Jankauskas. Buvo kalti
namas, kad jisai kartu su 
kitais nesugautais partiza
nais užpuolė Šakynos bažnyt
kaimyje Ipolitą Navicką su 
šeima. Navickas su žmona 
buvo sužeisti, o vaikai žuvę 
gaisre. Taip pat buvo kalti
namas, kad nužudęs Šakynos 
pienininkę instruktorę Bič- 
kūnienę ir Norkutę.

Kun. J. Balkūnas lankėsi 
šiomis dienomis Valstybės 
Departamente dėl lietuvių 
pabėgėlių saugumo reikalų.

Valstybės Departamente 
buvo duotas patikrinimas, 
kad joki lietuviai nebus prie
varta grąžinami po rusais, 
nes Lietuva nėra laikoma 
Rusijos dalimi, ir pabėgėliai 
lietuviai yra Lietuvos pilie
čiai.

Jaltos susitarimas liečia 
tik Rusijos piliečių grąžini
mą.

Kun. Dr. J. Končius 
Lankės Švedijoj

Stockholmas. — šią savai
tę kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirmininkas, aplankė 
Švedijos lietuvius

Jis atvyko po pasimatymo 
su lietuviais Danijoje.

Savaitės gale kun. Dr. J. 
B. Končius grįžo į Vokietiją 
lankyti lietuvių.

Roma. — Iškilmės, kurios 
buvo sujungtos su kardinolų 
pakėlimu, jau pasibaigė Ro
moje.

Paskutinėje savo kalboje 
pirmadienį popiežius Pijus 
XII, priimdamas kardinolus 
ir diplomatinį korpusą, pa
reiškė, kad jis niekados nesu
tikęs bet kokia forma pritar
ti 1941 metais ašies karui 
prieš Rusiją, bet jis negalįs 
tylėti, kada sudaromas pavo
jus krikščioniškosios kultū
ros pagrindams dabar.

Nors popiežiaus žodžiai 
buvo tarti diplomatiniu sti
liumi, bet juose įžiūrimas į- 
spėjimas, kad Vatikanas vie
šai smerkia rusų politiką dėl 
tremtinių grąžinimo ir Mask
vos politiką Bažnyčios atžvil
giu.

New Yorkas Streiko 
Išvengė

New Yorkas. — šis mies
tas išvengė vieno iš pavojin
giausių streikų, kada New 
Yorko susisiekimas turėjo 
būti paraližuotas, sustojus 
požeminiams traukiniams, 
tramvajams ir autobusams.

Susisiekimo unijos vadas 
Quill reikalavo, kad vien tik 
jo unija turėtų teisę New 
Yorke susisiekimo srityje. 
Taip pat buvo prašoma pa
kelti darbininkams atlygini
mą.

Paskutinę dieną Quill buvo 
priverstas streiką atšaukti, o 
jo reikalavimai perduoti ati
tinkamai komisijai.

Mirimai ir Gimimai 
Kaune

New Yorkas. — “Tarybų 
Lietuva” praneša, kad Kauno 
mieste 1945 metais per pir
mus 9 mėnesius gimė 2,241 
kūdikiai.

Per tą pat laiką mirė 1,503 
žmonės. Sutuoktuvių buvo 
1,627, o perskyrų buvo tik 2.

Austrijoj Trūksta 
Duonos

Mums rašo iš Austrijos, 
kad ten teduodama su korte
lėmis tik 1 klg., tai yra 2% 
svaro duonos per savaitę 
vienam žmogui.

Tai labai maža, juo labiau, 
kad gyventojai negauna kitų 
produktų, kaip tai 
makaronų, mėsos.

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

PAVOJAI TREMTINIAMS
Savo kalboje vasario 20 d. popiežius Pijus XII pasmer

kė masinius gyventojų perkeldinėjimus, kurie šiandien taip 
įsigalėję visoje Europoje ir paliečia milijonus vyrų, mote
rų ir vaikų.

Tokius gyventojų mėtymus, gabenimas už tūkstančių 
mylių mėgo naciškoji Vokietija, lygiai taip su nepaprastu
mu žiaurumu vykdo ir Rusija. Bet, deja, tai nėra vieninte
lės šalys, einančios šiuo keliu.

Didžiulis žmonių kilnojimas eina Lenkijoje, Čekoslova
kijoje ir kitur. Ten savo pritarimą yra davę tiek anglai, tiek 
amerikiečiai, — geriausiu atveju jie užmerktomis akimis 
praleidžia įvykius, kai šimtus metų savo sodybose gyve
nusios šeimos išmetamos iš gimtų pastogių ir varomos į 
nežinomus kraštus.

Rusai stengiasi sugauti savo “globon” visus tuos, ku
riuos jie laiko savo piliečiais. O kaip visiems gerai žinoma, 
šiuo atžvilgiu jų norai kaip vilko,—ir elgiasi jie kaip vilkai.

Pirmadienio laidoje “New York Times” koresponden
tas Matthews iš Romos praneša žinių, kurios toli gražu nė
ra džiuginančios tremtinių atžvilgiu.

Matthews rašo, kad jis kalbėjęs su asmeniu, kuris ma
tęs Jaltos susitarimo tekstą. Tam tekste esama dar vieno 
slapto punkto, kuris kaip tik liečia gyventojų perkeldinėji- 
mą ir atidavimą rusams.

Tame pranešime skaitome:
“Vienas Jaltos susitarimo straipsnis, pasirašytas bu

vusio ministerio pirmininko Churchillio ir velionies prezi
dento Roosevelto, pažada, kad Britanija ir Jungtinės Val
stybės laikys Rusijos piliečiais visus tuos, kurie paliko So
vietų Sąjungą po 1929 m. (gal po 1939 m.?—Red.), ir grą
žins į dabartinę Rusijos teritoriją tuos, kuriuos Maskva lai
ko piliečiais.”

Čia yra didelis ir skaudus pranešimas, ir jis ne be pa
grindo kelia nerimo atsimenant, kiek slaptų išsipardavimų 
Jaltoje buvo Rooseveltas ir Churchillis padarę.

Mes žinome, ką Maskva laiko savo piliečiais. Ligšiol 
Amerika nesutiko prievarta grąžinti žmonių į ten, kur 
jiems gresia tikras kalėjimas, o kitiems ir mirtis. Tai liečia 

„lietuvius, latvius, estus, lenkus ir kitų tautų žmones.
Bet Rusija nenuleido ir nenuleis rankų, ypač jei ji po 

savo skvernu turėtų dar kokį slaptą Roosevelto pažadą 
šiuo reikalu. Ligi Stalino tarnai galės visu platumu užsi
pulti Vakarų Europoje esančius lietuvius, jie išmėgina 
visus užpakalines duris, kad tik galėtų įsibrauti ir savo 
vergijon išsivaryti tūkstančius nekaltų žmonių.

Vienas jų žygis yra kuo daugiau lietuvių, latvių ir es
tų apšmeižti naciais. Rodos, kartais jiems šia linkme pasi
seka, nes net oficialūs amerikiečių pareigūnai tarpais užsi- 

’ puola niekuo nekaltus lietuvius ir žemina jų vardą, kuris 
blaivių stebėtojų yra labai aukštai vertinamas.

Amerikos okupaciniai organai Vokietijoje pasiryžo 
persijoti visus pabėgėlius anksčiau minėta prasme, ir ta 
proga buvo paskleista, kad tokių naciškų Baltijos pabėgė
lių būsią ištisos dešimtys tūkstančių.

Kas Lietuvą pažino, tam aišku, kad ten lietuvių tarpe 
nacio nė su žiburiu nebūtum radęs, — toks tai buvo retas 
žvėris prie Nemuno krantų. Jeigu dabar skleidžiami gan
dai apie dešimtis tūkstančių, tai aišku, iš keno piršto tos 
paskalos išlaužtos: čia Maskvos propagandos burbulas.

Maskva ne be reikalo išsijuosus nacina lietuvius pabė
gėlius ir tremtinius: komunistai tikisi, kad tie, kurie bus 
pripažinti pronaciais, bus parvežti į “matušką,” kur su jais 
NKVD greit apsidirbs. O pronaciais Maskva laiko kiekvie
ną, kuris tik yra pabėgęs iš rusų vergijos.

Esama žinių, kad rusai anglams ir amerikiečiams įtei
kė sąrašą žymesnių lietuvių, kuriuos jie laiko naciais.

Kaip parodė lietuvių komunistų pranešimai, Maskvai 
visai nesunku tokius sąrašus išrasti, nes pronaciu apkal
tinamas bet koks asmuo, kuris tik Kremliaus pakalikams 
ant liežuvio užėjo. Tie pakalikai naciais apšaukia lietuvius, 
kurie yra nuo Hitlerio gaujų kentėję ir vos gyvybės nepra
radę.

Šių reiškinių akivaizdoje Amerikos lietuviai turi visu 
stropumu budėti, veikti ir rūpintis, kad jų broliai ir sese
rys nebūtų išduoti į vergijos ir tikros pražūties rankas.

Audringom mariom plaukia 
Laivai palaužtom burėm — 
Ant kranto stovim nusigandę, 
Su nerimu į baisią kovą žiūrim . . .

Mėginam švyturį įžiebti,
Nakčia pakyla dūmai laužo, — 
Bet mes tokie mažyčiai žiburėliai — 
Pačių mūs valtį vėtra daužo . . .

Norėtum peršokt gelmę,
Norėtum perrėkti perkūną,
Bet vos matai pro tolį,
Kaip laivas viens po kito žūna . . .

Laikykit, vyrai, vairą,
Širdy laikykit viltį! —
Ateis Dangaus Šviesa per dangų
Ir dūkstančiom vilnim palieps nutilti . . .

Stasys Santvaras.

ŽEMĘ PRARADĘS ŽEMDIRBYS
O žeme, aš girdžiu, kaip tu verki po mano kojom;
Tavo akis užklojo kietas grindinio akmuo,
Tavo krūtinę slegia miestų milijonai,
Ir žaizdos, prakirstos ligi širdies, tau kūną kloja,
Ir tavo drumstas kraujas trykšta bokštuos purvinuos.

Kaip sielvartingai tu po mano kojom raudi!
Kaip plaka tavo mirštanti juoda širdis! — 
Ją geležis, akmuo ją prislėgė taip skaudžiai.
Man rodos, kad ir mano širdį akmenys labiau vis spaudžia, 
Ir ji pirmųjų paukščių grįžtant jau nebegirdės.

O, taip norėtųsi į lygumas plačias dar grįžti,
Ir brist per žolę šlamančią, ir naktimis klausytis, 
Kaip skrenda vėjas, lenkdamas medžius . . .
Ir ramų vakarą pro langą žemės kvapas sklistų, 
Ir į juodąsias ąžuolų viršūnes žvaigždės kristų — 
Tarytum kibirkštys iš didelių laužų.

O žeme mylima, kaip raudi tu po miestais, —
Po grindiniu, po plieno ratais, po akmens namais . . . 
Norėčiau grįžti į tave, ir tavo juodą veidą liesti, 
O tu turėtum vilnyti javais prieš saulės šviesą.
Ir mūsų pilkas pirkeles nešioti amžinai.

Henrikas Nagys.

KAS KALTAS DEL BUVUSIO KARO?
Daugelis nustebs šitokiu 

klausimu. Juk kas čia per 
klausimas, kad ir taip kiek
vienam aišku, jog Hitleris 
kaltas, ir gana. Taip, tikrai 
Hitleris kaltas. Jis to karo 
norėjo, jis pirmas užpuolė 
Lenkiją ir Jugoslaviją, jis į- 
siveržė į Daniją ir Norvegi
ją, jis pirmas užpuolė Sovie
tų S-gą.

Bet, iš kitos pusės, giliau 
panagrinėjus priežastis ir są
lygas, kuriose kilo karas, pa
aiškės, kad Hitlerį buvo ga
lima suvaldyti ir jį sulaikyti 
nuo karo, jei tik būtų buvę 
energingai ir griežtai pasi
elgta. Anglų ministerių važi-

nėjimai pas Hitlerį ir jam 
pataikavimai, alijantų kapi
tuliacija prieš Hitlerį Čekos
lovakijos ir Austrijos klau
simu išugdė Hitlerio ambici
ją, ir tatai paskatino jį eiti 
dar toliau.

Ali j antai prarijo karčią 
Austrijos, Čekoslovakijos ir 
Klaipėdos piliulę. Hitleris 
manė, kad anglai prarys ir 
dar paskutinę karčiausią 
Dancigo ir jo koridoriaus pi
liulę ir neisią kariauti už 
Lenkiją.

Bet čia Hitleris apsiskai
čiavo: anglai su prancūzais 
išėjo kariauti už Lenkiją. 
Gal būt, Hitleris nebūtų dar

pradėjęs karo, jei Italija bū
tų palikus vakarų alijantų 
pusėje.

Hitleris buvo maniakas ir 
įsikalęs sau į galvą, kad Ang
lijos imperija teesanti tik 
milžinas ant 
amerikiečiai 
kariuomenės 
neperbris.

Be čia suminėtų, yra dar j 
konkretesnių politinių mo- < 
mentų, kurie bus nulėmę ir i 
paskatinę Hitlerį pradėti ka- : 
rą su Lenkija. ;

Tai 1939 m. Hitlerio susi- I 
tarimas su Stalinu.

Persikelkime mintimis į I 
1939 m. ’

Atsimenam gerai, kai Ang
lija ir Prancūzija, atsistoju- > 
sios prieš netarpišką Hitlerio 
agresijos pavojų, 1939 m. nu
siuntė į Maskvą savo kariuo
menės štabų misiją militari- 
nei konvencijai su Sovietų 
S-ga sudaryti.

Anglija ir Prancūzija tuo
met karštai norėjo susitarti 
su Sovietų S-ga, kad bendro
mis jėgomis užkirstų kelią 
Hitlerio agresijai. Tai buvo 
pats kraštutinis momentas 
išgelbėti pasaulį nuo gresian
čio karo. Tačiau derybos ne
davė jokių vaisių: anglų ir 
prancūzų karinė misija turė
jo grįžti namo nesudariusi 
sutarties.

Kyla klausimas, kodėl gi 
šios derybos nedavė jokių 
vaisių? Kodėl žmonija neiš
gelbėta nuo baisios karo ka
tastrofos?

Neseniai Sovietų valdžia 
išleido knygą “Diplomatinę 
istoriją.” Toje knygoje So
vietų valdžia meta kaltinimą 
buržuazinėms vakarų valsty
bėms, kad šios pro pirštus 
žiūrėjusios į Sovietų S-gos 
galybę, kad stengėsi elimi
nuoti Sovietų S-gą iš tarp
tautinio bendradarbiavimo*, 
ir t.t. Todėl, esą, Sovietų S-ga, 
norėdama pakelti savo tarp
tautinį prestižą, buvusi pri
versta sudaryti su Vokietija 
10 metų nepuolimo sutartį. 
Sudarius šią sutartį, kaip to
liau knygoj rašoma, Sovietų 
S-gos prestižas žymiai paki
lęs, ir visas pasaulis pradėjęs 
skaitytis su Sovietų S-ga.

O kodėl nepasisekė dery
bos su alijantų kariuomenės

molinių kojų, o 
taip pat neturį 
ir per Atlantą

•Tatai neatitinka tiesą. Sovietų 
S-ga buvo priimta ir į Tautų 
S-gą ir pati iš jos pasitraukė.
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mes įsi- 
savo ga

pasiuly-

štabais, tai knygoje sakoma, 
esą, alijantai statę Rusijai 
nepriimtinų sąlygų. O kokios 
tai sąlygos buvusios, taip 
knygos autoriai ir nutyli, nes 
iš tikrųjų neturi ko pasakyti. 
Bet pasaulis tam niekad ne
patikės.

Visi 
karų 
norėjo 
ėmėsi 
žmoniją nuo gresiančios jai 
nelaimės ir vyko į Maskvą su 
gražiausiu noru susitarti su 1 
Sovietų S-ga. Ir ne jie, vaka
rų alijantai, statė visokių ne- ; 
priimtinų sąlygų, kaip rašo- ; 
ma minėtoje knygoje, bet So
vietų S-ga, neturėdama noro 
susitarti, statė visokių keis
tų ir nepriimtinų sąlygų ir 
aiškiai sabotavo derybas.

Tarp daugybės visokių So
vietų S-gos sąlygų buvusi, 
pav., ir ta, kad Baltijos val
stybės būtų užleistos Sovietų 
S-gai strateginiais sumeti
mais. Alijantai su tuo nesuti
kę. Bet Stalinas gavo Balti
jos valstybes iš Hitlerio ma
lonės pagal 1939 m. susitari
mą .. .

Dabar ir kyla tas pagrin
dinis klausimas, dėl ko So
vietų S-ga nenorėjo karinės 
sutarties su Anglija ir Pran
cūzija, o tuč tuojau sudarė su 
Vokietija nepuolimo sutartį? 
Kodėl Sovietų S-ga būtinai 
siekė, kad kiltų karas? Ko
kios buvo to siekimo užkuli
sinės mintys?

Norėdami atsakyti į klau
simą, nutraukime uždangą 
nuo Komunistų Partijos Cen- 
tralinio Politinio Biuro slap
to posėdžio, kuriame tas 
klausimas buvęs svarstomas.

Kaip žinome, Sovietų S-goj 
visas valdžios centras yra 
komunistų Partijos Centr. 
Politiniame Biure, kurio šei
mininku yra gen. sekretorius 
Stalinas. Ne Komisarų Tary
boje, o čia gauna paskutinį 
patepimą visi svarbesni rusų 
vidaus ir užsienio politikos 
klausimai. Ne kur kitur, o čia 
buvo svarstomas ir karinės 
konvencijos su Anglija ir 
Prancūzija sudarymo klausi- 

1 mas.
Šis istorinis posėdis buvęs 

audringas. Kalbėjo daugelis: 
vieni už sąjungą su vakarų 
valstybėmis, kiti su Vokieti
ja. Galų gale, kaip paprastai 
būna, paskutinis kalba Stali-

gerai žino, kad Va- 
alijantai nuoširdžiai 
susitarti, kad jie ir 

iniciatyvos apsaugoti

nas, ir jo sprendimas jau ga
lutinis ir neatšaukiamas. Jis 
kalbėjo trumpai: “Draugai, 
jei mes priimsime vakarų 
valstybių pasiūlymą, tuomet 
Vokietijai nieko -kito nebe
liks, kaip prisijungti prie 
mūsų visų, ir tuomet karo ne
bus. Todėl geriausiai bus, jei 
mes mandagiai išlydėsime 
anglų ir prancūzų atstovus 
namo, o priimsime Vokietijos 
pasiūlymą sudaryti nepuoli
mo sutartį. Sudarius su mu
mis sutartį, Vokietija tuo
met neiškęs neužpuolusi Len
kijos. O šiai pastarajai, be 
abejonės, ateis į pagalbą An
glija ir Prancūzija. Tuomet 
mes, jau turėsime vakaruose 
naują ir ilgą pasaulinį karą, 
o tinkamu momentu, kai jie 
bus visiškai išsekę, 
kišim ir pasakysim 
lutinį žodį.”

Žinoma, Stalino
mas nebediskusuojamas, — 
jo žodis yra įstatymas. Taip 
ir padaryta.

Prancūzų ir anglų delega
cija, mandagiai atsveikinta, 
grįžo be rezultatų namo. Ne
trukus po to atskrido į Mask
vą Hitlerio užsienių reikalų 
ministeris Ribbentropas ir 
sudarė su Stalinu 10 metų 
nepuolimo sutartį.

Toliau jau karo scena savo 
didžiuosiuose bruožuose vyko 
taip, kaip numatė klastinga
sis režisierius Stalinas, žmo
nija, paplūdo kraujuose. Sta
lino aziatiškas gudrumas ta
čiau nenumatė tik dviejų da
lykų: 1). tai kad vakaruose 
ir Lenkijoje Hitleriui pasi
seks pravesti Blitzkriegą 
(žaibo karą) ir kad ten ka
ras nesitęs ligi išsekimo, o 
bus labai trumpas, ir 2). kad 
Hitleris pirmas duos smūgį 
savo sąjungininkui Stalinui 
ir nelauks, kol pastarasis jį 
užpuls.

Dėl to turėjo žymiai pasi
keisti aname Partijos Centr. 
Polit. Biure Stalino praves
tasis planas: gavus iš Hitle
rio smūgį 1941 m. Stalinui 
jau nebereikėjo laukti ka
riaujančiųjų galutinio “išse
kimo,” bet skubotai teko Mo
lotovui sėsti į lėktuvą ir 
skristi į buržuazinių valsty
bių sostines—Londoną ir Va
šingtoną—ir prašytis ten są
jungos ir bendradarbiavimo.

Šį kartą buržuazinių val
stybių sąlygos pasirodė So
vietų S-gai jau “priimtinos.”

Anas numatytasis Stalino 
karo planas teko žymiai keis
ti ir taisyti, tačiau vis tik tai 
nesumažino Sovietų S-gos at
siektų šiame kare milžiniškų 
laimėjimų: Stalinas šiandien 
valdo didžiąją Europos dalį 
ir iš savo pozicijų jis nesi
rengia pasitraukti, “šiai Eu
ropos daliai,” kaip teisingai 
pasakė Winston Churchillis, 
“nusileido geležinė uždanga, 
už kuriuos siaučia baisusis 
sovietinio režimo teroras.”

Ar šito norėjo Rooseveltas 
ir Churchillis?

VI. Rimgaudas.

ARGENTINOS LIETUVIAI
REIKALAUJA LAISVOS 

LIETUVOS

Grabnyčių vakarą Vilniaus 
stotis transliavo kalbas kan
didatų, išstatytų nuo Vil
niaus rinkiminės apygardos.

Pirmasis kandidatas Sus
lov prikalbėjo daugiausia. Jo 
agitacija buvo įdomesnė ir 
ties ja gal būtų pravartu kiek 
apsistoti. Nors tasai tavorš- 
čius atstovaus lietuvių tautą, 
tačiau jis lietuviškai, maty
ti, nemoka ir todėl savo žodį 
sudrožė rusiškai.

Savo ilgoje prakalboje ta
sai lietuvių tautos “atstovas” 
plačiau palietė ir užsienio po
litikos klausimus.

Iš jo “slavoslovijos” mul
kinami klausytojai turėjo su
žinot, kad Sovietų Rusija da
bar eina šuoliais pirmyn į 
laimingą darbininkų gyveni
mą ir į bendrą progresą. Jo 
žodžiais, Jungtinės Valsty
bės jau grimstančios į be
dugnę. Ten šiandien esą jau 
virš 4 milijonų bedarbių, 
žmonės ten jokios ateities 
jau nebeturį, viskas eina vel
niop.

Rusija gi dabar esanti 
stipriausia valstybė pasauly
je; ji laimėjusi karą, ir visos 
kitos tautos jai nusilenkian
čios. Rusų kalba ir rusų įta
ka užviešpatavusios pasaulį. 
J. A. Valstybių ministeris 
Maskvoje, girdi, mokosi ru
sų kalbos, bet ar jis padarė 
pažangą — Suslovui nežino
ma. Jis žinąs tik viena, kad 
Byrnes pramokęs rusiškai ir 
todėl visose konferencijose, 
kur tik dalyvauja Kremliaus 
delegatai, Byrnes visuomet 
atsakąs rusiškai: “Ja sogla- 
sen” (aš sutinku).

Kaip buvo liūdna klausyt 
tokio pašiepimo lietuviams...

Apie sekantį pasaulinį ka
rą tasai tarptautinės politi
kos “ekspertas” davė tokių 
paaiškinimų. Jis galįs užtik- 
rint, kad greit karo nebūsią, 
kadangi visose Rusijos kai
myninėse valstybėse komu
nistai turį sprendžiamą bal
są, pav., Lenkijoj, Bulgari
joj, Jugoslavijoj, Persijoj, 
Kinijoj ir kitur.

Pačioje Amerikoje inteli
gentai, darbininkai ir kariai 
prijaučią komunistinei Rusi
jai. Vis tik karas dar turė
siąs įvykti, nors ir netaip dar 
greitai, nes kol pasaulyje bus 
kapitalistinės valstybės, ka
rai esą neišvengiami. Komu
nistai, Suslov^ pareiškimu, 
karų neruošia.

Kas žino, ar atsirado bent 50 odos ir kailių apdil 
vienas lietuvis klausytojas, įmonių, o tekstilės reiki

— dirbo 84 įmonės.

kuris nenusišypsojo iš 
burlioko melagystės.

Po Suslovo kalbėjo 
lietuvių, kurie, aišku, 
ragint tautiečius atid
vo balsus už vienintelį 
nistų ir nepartinių in 
tų sąrašą, tačiau jie n 
į tarptautinės politikos 
lemas ir jokių pranaši 
nepadarė. Kas gi jau 
taip gerai painformuotas 
niuose ir delikatniuose | 
simuose, kaip Suslovas?

Įdomu būtų sužinoti, jj 
tą paukštį parsigabeno 
tuvon Paleckis specia 
tikslui — atstovaut lietu 
aukščiausioje Sovietų] 
boję Maskvoje. Išjotas 
galima suprast, kad jis 
rai ne taip dar seniai! 
tasai rusifikatorius.kiuj 
gražiai pajuokė D-ras V, 
dirka savo piktoje daine

“Aš burliokas iš Masti
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Iš Lietuvos atėjo lai 
kuriame siuntėjas sako, 
jo tėvas mirė, taip path 
kaimynai, tarp jų viena 
teris.

Laiške sakoma, kad vi 
‘‘mirė” už Tarybų Lieta

Pasirodo, kad visi jie 
bolševikų sušaudyti.

Visi tie žmonės buvo 
miečiai mažažemiai. Ui 
višką veiklą juos jau 
areštavę naciai. Vėliau 
kalėjimo išėjo ir slapstė 
riose.

Atėję rusai juos pad 
Sovietų Sąjungos priešą 
pernai vasarą sušaudė.

įtrinkąs, ir aš savo, kaip 
‘gyKVD šefas, durnu 
^0 pakenkiau kom- 
įjjos reikalams. Daužė 
į į stalą ir tvirtino, 

jjjss pilietis yra visiškai 
gėa nors byloje davi- 1 
jjjaro tokie, kad jo kaltė 1 
^eentų buvo įrodyta, 
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gįss. turėjau prieš tai 
gaišti, ką su šia byla 

daryti, ir iš viso lai
kmati užmiršti senus

P

TIK DALIS FABKK 
LIETUVOJS M

New Yorkas. — Dalis' 
tu vos fabrikų įrengimų 
šinų ir t.t. buvo išgabenta 
cių ir bolševikų. Sov. a 
dos pranešimu, Lietuvoje! 
jau atstatyta 52 lengvi 
pramonės fabrikai, jų i 
17 odos, 16 tekstilės ir 
kotažo įmonių. Esą, jai 
pagaminę daugiau kaip! 
milijonų rublių autuvą! 
nufaktūros. “Inkarasi 
pradėsiąs gaminti kalia

Pravartu pastebėti,! 
1939 metais Lietuvoje]

gaivinti laisvą, nepriklauso
mą ir demokratinę Lietuvą 
pagal Atlanto čarterio paža
dus, nes jokia tikra taika ne
įmanoma pasaulyje, iki bus 
pavergtos ir naikinamos iš
tisos tautos.”

Gobšus žmogus nif 
nesotus. Hor

Kas belieka, kai į 
žlunga? Ofl

Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA
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Buenos Aires. — Lietuvai 
Išlaisvinti Centras Argenti
noje pasiuntė tokio turinio 
telegramą Jungtinių Tautų 
Organizacijos posėdžių pir
mininkui Paul Henry Spaak:

‘‘Pietų Amerikoj gyvenan
čių šimto tūkstančių lietuvių 
vardu turime garbės pasvei
kinti Jūsų Ekscelencijos as
menyje Jungtinių Tautų Or
ganizaciją ir palinkėti geriau
sio pasisekimo, įgyv.endinant 
teisingą, patvarią taiką pa
saulyje. Humaniškumo var
dan maldaujame Jungtinių 
Tautų Organizacijos imtis 
visų galimų žygių, kad su
stabdžius lietuvių tautos nai
kinimą, sudraudus Lietuvoje 
siaučiantį terorą ir sustab
džius nežmoniškas lietuvių 
deportacijas Rusijos gilu- 
mon.Teisingumo vardu pra
šome Jungt. Tautų Organiza
ciją padėti lietuvių tautai at-

parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)
Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapi 
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7. RAUDONIEJI 

KAPELIONAI
“Nusispiaut man į jūsų Die

vą!” — Politrukai vietoj 
kapelionų.

Buvau kartą iškviestas 
skubiai į NKVD pasiaiškinti, 
kodėl vienam asmeniui jo by
loje už sąskaitų klastojimą, 
kurį jis padarė dar seniau, 
daviau dabar 6 mėnesius ka
lėjimo, o ne mažiau, ir kodėl 
nuo bausmės lygtinai neat- 
leidau. .

Tas asmuo, pasirodo, buvo 
savo miesčiuke komsomolo 
pirmininkas, ir aš savo, kaip 
sakė NKVD šefas, durnu 
sprendimu pakenkiau kom
partijos reikalams. Daužė 
kumščiu į stalą ir tvirtino, 
kad šis pilietis yra visiškai 
nekaltas, nors byloje davi
niai buvo tokie, kad jo kaltė 
100 procentų buvo įrodyta.

NKVD šefas man pareiš
kė, kad aš, tokius žmones 
teisdamas, turėjau prieš tai 
pasiteirauti, ką su šia byla 
turėjau daryti, ir iš viso lai
kas būtų man užmiršti senus 
įpročius.

Išklausius šio pamokslo, 
man buvo leista dar šį kartą 
išeiti ir įsakyta ateity “pasi
taisyti.”

Aš išeidamas pro duris pa
sakiau lietuviškai:

— Sudiev!
To tik betrūko. Kad užsiu

to vėl draugas šefas:
— Ką, tu mane prie Dievo 

kvieti! Nusispiaut man į jū
sų Dievą, tu smetonininke!

Man pasidarė iš karto ir 
karšta ir šalta. Komisaras 
plūdo toliau tuos “svolačius” 
smetonininkus, maišydamas 
su žemėmis jų buržujinius 
prietarus.

Norėjau trenkti durimis ir 
išeiti, nežiūrint, kiek tas kai
nuotų, bet šiaip taip susival
džiau.

Buvau beprasižiojąs, kad 
Stalino konstitucijoj parašy
ta, jog visiems piliečiams lai
duojama religijos laisvė, bet 
tuo metu įėjo koks ten NKVD 
karininkas, ir mano šefas pa
reiškė, jog mūsų reikalas 
baigtas, šį kartą jis man do
vanosiąs (už ką, ir šiandien 
nežinau) ir aš galįs eiti.

Šis mažas įvykis rodo, kaip 
sovietai traktuoja religiją. 
Bet tai, žinoma, tik viena ma
žytė scena. Pati antireliginė 
kova vyksta tenai labai sis- 
tematiškai. Visi kunigai ir 
kiti kulto žmonės čia, net 
oficialiai, yra pripažinti, kaip 
žmonės, gyveną ne iš darbo, 
gi tokių likimas Sovietuose 
yra baisus.

Už įstatymo ribų
Jie faktiškai stovi už įsta

tymo ribų ir laikomi savo
tiškais raupsuotaisiais. Už 
savo profesiją jie turi mokė
ti milžiniškus mokesčius. Pa
čios bažnyčios irgi šiandien 
neuždaromos, bet jos ap
kraunamos tokiais mokes
čiais, kad jos pačios turi1

anksčiau ar vėliau užsidary
ti. Jei parapijos bendruome
nė didžiulius mokesčius šiaip 
taip apmoka, tai jie tuoj pat 
padvigubinami, arba patri
gubinami, iki bažnyčia bus 
priversta užsidaryti.

Ir Lietuvoj, vos tik užėjus 
sovietams, bolševikinė spau
da (kitoniškos spaudos visai 
ir nebuvo) visais perkūnais 
ėmė keikti tą seną buržuazi
nę Lietuvos tvarką, pagal ku
rią kariuomenės ir gimnazi
jos turėjo savo kapelionus.

Ant jų pylė visas pamaz
gas dabar sovietų propagan
da. Svarbiausias gi arkliukas 
buvo piniginiai reikalai. Bu
vo rašoma, kad šiems “liau
dies nuodytojams” valstybės 
iždas mokėjo algas, buvo pa
tiekiamos išlaidų apyskaitos 
ir keikiama paskutiniais žo
džiais už sunkiai uždirbtų 
liaudies pinigų mėtymą.

Kaip buvo kariuomenėj
Praktiškai gi, patys sovie

tai vietoj vieno kapeliono vi
same kariuomenės pulke įve
dė, sakyčiau, savotiškus nau
juosius raudonuosius kape
lionus, vadinamus politru- 
kais (politiniais vadovais).

Jų buvo ne po vieną pulke, 
bet po kelis kiekvienoje kuo
poj, ir dar visokie aukštes
nieji politrukai batalionuose 
su pulko politruku priešaky. 
Sumoje, vietoj vieno apmo
kamo pulko kapeliono, dabar 
valstybė turėjo apmokėti ke
liasdešimt “raudonųjų kape
lionų.”

Vietoj kariuomenėj buvu
sios vienos religinės pamo
kos per savaitę ar per dvi, 
dabar buvo įvestos bolševiki
nio tikėjimo (atseiti, politi
nio švietimo) net kelios pa
mokos per dieną. Ir tenai tie 
raudonieji kapelionai švietė 
kareivius, meluodami jiems į 
akis ir aiškindami Stalino 
konstitucijos laisves, kurių 
gyvenime nė šešėlio nebuvo.

Apie jų laisves
Sakysime, jie dėstė, kad 

pas sovietus yra spaudos, su
sirinkimų ir žodžio laisvė, 
tuo tarpu kai spauda buvo 
tik komunistinė, susirinki
mai—tik suvarytųjų į mitin
gą žmonių, laisvą žodį galėjo 
tarti tik kompartijos žmonės, 
bet ir tie gaudavo instrukci
jas ir jau tiesiog surašytus 
prakalbų tekstus iš kompar
tijos centro.

Jie skelbė, kad nė vienas 
žmogus Sovietų Sąjungoj 
(pagal Stalino konstituciją) 
negali būti suimtas, ir jo lais
vę garantuoja Respublikų 
Prokuratūros! Tik ypatingai 
svarbiu atveju, esant visiems 
įrodymams, prokuroras gali 
duoti savo sutikimą ką nors 
suimti.

Faktiškai NKVD turėjo 
vagonus blankų su savo NK
VD prokuroro parašais ir tą 
“laisvės garantiją” galėjo 
apeiti taip stipriai, kad net 
patį teismo prokurorą galėjo 
per 3 minutes likviduot. Vie-

nu žodžiu, melavo jie šlykš
čiausiai, o klausytojai turėjo 
tylėti ir mokytis tos konsti
tucijos “tiesų,” nes kitaip 
liaudies priešo vardas ir iš
nykimas iš šio pasaulio ga
rantuotas.

Sovietuose už veiksmus ne
baudžiama. Paradoksiškai 
skamba, bet tai tiesa, nes . . . 
prie veiksmų ten neįmanoma 
prieiti. Ten baudžia žmogų, 
taip sakant, profiliaktiškai: 
baudžia jau tik už priešingą 
mintį, ir ne tik už mintį, bet 
jau vien už įtarimą, kad to
kia mintis gali žmogui į gal
vą ateiti.

Ir tą visą santvarką sovie
tai vadina šiandien demokra
tija, o pasauly atsiranda 
žmonių, kurie tam tiki.

Pagaliau ir tie patys “rau
donieji kapelionai” vargu ar 
tiki tam, ką jie kalba. Bet jų 
iniciatyvą garantuoja baimė. 
Tegul tik pamėgins toks ka
pelionas šiek tiek savaran
kiškiau Stalino-Lenino moks
lą paaiškinti — dings taip, 
kad nė lapė nesulos.

Tas pat Universitete
Tokie politrukai buvo ne 

tik kariuomenėje, bet ir gim
nazijose ir net universitetuo
se. Pav., prie Vilniaus Uni
versiteto buvo suorganizuota 
visiems fakultetams privalo
mas marksizmo-leninizmo 
kursas, iš kurio egzaminus 
turėjo laikyti visi studentai, 
nežiūrint specialybės.

Anksčiau universitete reli
gijos dalykus dėstė tik teolo
gijos fakultetas savo stu
dentams, šiaip jau jokio reli
ginio kurso, aišku, nebuvo, ir 
kiti fakultetai religijos kate-

dros neturėjo. Dabar univer
sitetas gavo “bolševikinę re
ligiją” — marksizmą-leniniz
mą dėstyti, kaip pagrindinį 
bendrąjį dalyką. Be šio švie
timo ir mokslo joks inžinie
rius, joks daktaras, joks bo
tanikas ir joks chemikas ne
gaus diplomo!

Ir visas tas politinis švieti
mas buvo tiek įkyrus ir taip 
plačiai naudojamas, kad ko
munistai ėmė žmones iš Vil
niaus Universiteto profesū
ros ir vertė juos vadinomose 
politinio švietimo valandėlė
se dėstyti “palaimintąją” 
Stalino konstituciją. Apie 
galimybę atsisakyti — nebu
vo nė kalbos.

Kartą atsitiktinai buvau 
patekęs į tokią paskaitą ir 
atsimenu puikiai, kaip Vil
niaus Universiteto Lietuvos 
teisės istorijos katedros asis
tentas grafas Broel-Plateris 
dėstė apie laimingą gyveni
mą Stalino konstitucijos lais
vėje, nors jo tėvą išvežė bol
ševikai . . . Likimo ironija!

Toji pasaka, kuri surašyta 
Stalino konstitucijoj, yra pa
sakojama visoje Rusijoje. 
Tai yra tikrai graži pasaka 
apie laisvę, bet, deja, tai tik 
pasaka . . .

Tegul pasaulis skaito tą 
konstituciją taip, kaip bro
lių Grimmų pasakas arba 
taip, kaip pasakas iš “Tūks
tančio ir Vienos Nakties.” 
Tiesos ras ir ten ir ten tiek 
pat. . . Skirtumas tarp jų yra 
tik tas, kad čia pasakos pa
sakomis ir vadinasi, o Stali
nas savo pasakas pavadino 
konstitucija.

(Bus daugiau)

J. Gintaitis

LIETUVIŲ GYVENIMAS DANIJOJ
Didžiausia dalis lietuvių 

sukoncentruota Nymindega
bo stovykloje, prie pat šiau
rės jūros pakrantės, kur nuo
lat pučia stiprūs vakariniai 
vėjai. Čia gyvena apie 1,800 
lietuvių, šioje stovykloje ki
tų tautybių pabėgėlių nėra.

Likusieji tautiečiai mažes
nėmis grupėmis išsiskirstę 
po aukščiau minėtas vieto
ves. Išskyrus Nymindegabą, 
kitose stovyklose gyventojų 
sudėtis tautybėmis yra miš
ri, tačiau daugiausia baltie- 
čius stengiamasi sugrupuoti 
į atskirus lagerius.'

Vedbaeko stovykla specia
liai skirta lietuviams akade
mikams. Čia yra susispietusi 
dauguma lietuvių ir dalis lat
vių inteligentijos. Be lietu
vių ir latvių, gyvena dar čia 

prie apkasų kasimo ir kitų įr keletas kitų tautybių pabė-

Kelias j Daniją
Lietuviai pabėgėliai į Da

niją, be mažų išimčių, visi 
pateko iš Pilau-Dancig-Go- 
tenhafen apsupimo.

Iki Danijos visų jų kelias 
buvo nepaprastai sunkus, o 
neretai ir kruvinas, nes vy
rus į laivus priimdavo tik su
žeistus. Moterims taip pat te
ko daugybę vargų pakelti, iki 
įsėdo į laivus, nes visur pir
moj eilėj priėmė tik vokie
čius.

Čia pasirodė visas vokiečių 
brutalumas, nors evakuojant 
lietuvius tėvynėje, naciai- 
tvirtino, kad esą gautas įsa
kymas iš valdžios niekur 
žmonių nepalikti fronte žiau
rumams. Tačiau atvarę tuos 
žmones iki Dancigo ir kitur 
ir pristatę juos prievarta

Skaitykite Informacijos Centro
LEIDINIUS!

te pasirinkimą su x):.

ti “THE STORY 0F 
aigta spausdinti......-

: prisiųsti “THE STOR? 
)s rašytojams, diplomą# 
entatoriams, kad juos# 
70s istorija...............

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

Kaina $0.50

GHILLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL 
LITHUANIA 
by P. Klimas 
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work 

Kaina $1.00

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

sunkiausių ir pavojingiausių 
darbų — atėjus pačiam pa
vojingiausiam laikui — pali
ko juos visus žiauriausiam 
frontui.

Sėsti į laivus, daugelyje patalpos yra blogai apšildo- 
vietų, reikėjo po nuolatine mos ir nepritaikytos žmonių 
artilerijos ir lėktuvų ugnimi, gyvenimui, ypač šeimoms su 
Kelionės laivais taip pat bu
vo žiaurios, nes laivai nuolat 
buvo bombarduojami, torpe
dų© j ami ir apšaudomi iš lėk
tuvų.

Dalis žmonių yra pergyve
nę tragedijas jūrose ir išsi
gelbėję iš degančių ir skęs
tančių laivų, o kiek lietuvių 
nuskendo, su daugybe nu
skandintų laivų—niekuomet 
niekas nenustatys.

Po visų šių pergyvenimų, 
daugelis mūsų tautiečių Da
nijoje dar ir dabar neatsi
gauna.

Lietuvių stovyklos
Šiuo metu Danijoje yra 

apie 2,000 lietuvių pabėgėlių; 
jų tarpe apie 700 Klaipėdos 
krašto gyventojų.

Visi šie pabėgėliai apgy
vendinti 6 stovyklose: Ny
mindegabe, Vedbaeke, Ko
penhagoje, Koldinge, Holste- 
bro ir Hortense.

geriu.
Patalpos ir gyvenimo sąly

gos kai kuriuose lageriuose 
yra blogokos, ypač Nyminde- 
gabe ir Kopenhagoje, nes čia

mažais vaikučiais. Kopenha
goje gyvenama didžiulėje 
sporto halėje, o Nymindega- 
be — kareivinėse.

Komitetai
Lietuvių reikalus prie da

nų, alijantų ir kitose įstaigo
se atstovauti, kultūriniams, 
religiniams ir ekonominiams 
reikalams tvarkyti yra įsi
steigę šie vienetai: Lietuvių 
Komitetas Danijoje, Lietu
vių-Danų Šalpos Komitetas 
ir Pabaltijo Komitetas.

Lietuvių Komitetas Dani
joje yra visų pabėgėlių rink
tas demokratiniais pagrin
dais. Jis rūpinasi visais pa
bėgėlius liečiančiais klausi
mais.

Lietuvių-Danų šalpos Ko
mitetas yra sudarytas vado
vaujantis Amerikos Bendro
jo šalpos Fondo instrukcijo
mis. Į jį įeina garsūs danų 
mokslininkai, buvę Lietuvoj

konsulai ir kiti žymūs asme
nys.

Šis Lietuvių-Danų Komite
tas pabėgėlių būklei pagerin
ti bus bene daugiausiai nu
veikęs. Jis yra surinkęs pa
bėgėlių reikalams danų į- 
staigose ir visuomenėje 
stamboką pinigų sumą; savo 
užtariamomis rekomendaci
jomis pagelbėjęs studen
tams įstoti į įvairias mokyk
las, Konservatoriją, Meno 
Akademiją ir kt.

Pabaltijo Komitetas yra 
1 seniausias iš minėtų komite

tų. Jo užuomazga siekia dar 
prieš vokiečių kapituliaciją, 
kada kilo sumanymas Pabal- 

: tijo pabėgėlius išskirti iš vo- 
l kiečių tarpo.

Tai yra lietuvių, latvių ir 
estų jungtinis komitetas, ku
ris rūpinasi bendrais šias tris 
tautas liečiančiais klausi
mais.

Be to, kiekvienoje stovyk
loje yra sudaryti vietos lie
tuvių komitetai, kurie palai
ko nuolatinį ryšį su Lietuvių 
Komitetu Danijoje. Iš čia jie 
gauna visus nurodymus ir in
strukcijas visais bendrais 
lietuvius liečiančiais klausi
mais.

Visuose šiuose trijuose ko
mitetuose spiritus movens 
yra adv. M. Brakas, kuris vi
su atsidavimu ir jėgomis rū
pinasi pabėgėlių reikalais.

Vargo mokyklos keliais
Penktąją dalį visų pabėgė

lių sudaro mokyklinio am
žiaus jaunimas, kurio švieti
mu rūpinamasi kiek leidžia 
vietos sąlygos.

Platesnio masto vaikų mo
kymas yra suorganizuotas 
tiktai Nymindegabo stovyk
loje, kur yra įsteigta 5 sky
rių pradžios mokykla, kurią 
lanko 154 abiejų lyčių moki
niai. Mokykloje dirba 5 mo
kytojai, darbas mokykloje 
yra labai sunkus, nes nėra 
lietuviškų vadovėlių nei kitų 
mokymo priemonių.

Visas mokymas vyksta jau 
išmėgintais vargo mokyklos 
keliais. Dirbantiems moky
tojams tenka viską paruošti 
patiems. Tik dirbančių mo
kytojų pastangos ir pasi
šventimas sudaro tas palan
kias sąlygas, kad mokslas 
vyksta ir vaikučiai diena po 
dienos daro pažangą.

Be pradžios mokyklos, čia 
organizuojami suaugusiems 
kursai. Taip pat tiek Nymin- 
degabe, tiek ir kitose stovyk
lose veikia anglų ir danų kal
bų kursai.

Kultūrinis gyvenimas
Nemažiau kreipiamas dė

mesys ir į kultūrinį-meninį 
gyvenimą. Geriausios meni
niam klestėjimui sąlygos yra 
Nymindegabo stovykloje. 
Čia yra meniniams parengi
mams pritaikyta salė, kurio
je gali sutilpti iki 800 žmo
nių.

Iš tokio didelio skaičiaus 
gyventojų atsiranda vienas 
kitas ir neblogas menininkas. 
Tuo būdu stovykloje yra su
organizuoti mišrus, moterų 
ir vyrų chorai, liaudies an
samblis. Veikia baleto, tauti
nių ir plastinių šokių grupės. 
Organizuojasi vaidybos mė
gėjų ratelis.

Beveik kiekvieną sekma
dienį surengiami koncertai, 
vaidinimas ar kokia nors ki
ta kultūrinio pobūdžio pra
moga. Buvo suruošta keletą 
kartų ir vieši pasirodymai, į 
kuriuos nemaža atsilankė ir 
svečių danų.

Pasirodymai turėjo ne tik
tai nelauktą pasisekimą, bet 
taip pat ir pajamų.

Bene pats gajausias kul
tūrinis judėjimas vyksta 
Vedbaeko akademikų stovyk
loje. Čia yra Lietuvių Komi
teto Danijoje būstinė; čia 
leidžiamas laikraštėlis “Lie
tuvių žinios.” Nuo ryto iki 
vakaro čia vyksta įvairūs 
kultūriniai užsiėmimai: pa
mokos, repeticijos, skautiški 
susibūrimai, įvairių sekcijų 
susirinkimai ir kiti. Bendra 
lagerio valgyklos salė nepa-

prastai gražiai ir originaliais 
kalėdiniais motyvais yra lie
tuvio dailininko išdekoruota.

Daugiau pramokus danų 
kalbos, dalis pradės studijas 
universitete ir specialinėse 
mokyklose. Stovykloje jau 
veikia danų, anglų, ispanų 
kalbų kursai. Anglų ir ispanų 
kalbas dėsto buvęs Prekybos 
Instituto Klaipėdoje lekto
rius J. Veseliokas.

Trūksta kunigų
Danijoje esantieji lietuviai 

pabėgėliai labai pasigenda 
lietuvio davisiškio, kuris ap
tarnautų dvasinius reikalus 
lietuvių kalba.

Danijoje pabėgėlių tarpe 
nėra nė vieno lietuvio dvasiš
kio. Dvasiniams reikalams 
aptarnauti į stovyklas kvie
čiami iš apylinkių danų dva
siškiai, kurįe mielai sutinka 
pabėgėliams patarnauti.

Pamaldų metu lietuvių 
chorai sugieda vieną kitą lie
tuvišką giesmę, o pamaldos 
baigiamos Lietuvos himnu 
Įarba “Marija, Marija.”

Jau kuris laikas kai daro
mi žygiai, kad Švedijoj esan
čiam lietuvių katalikų kuni
gui Tadarauskui būtų leista 
bent kartą per mėnesį aplan
kyti Danijoje esančius lietu
vius ir lietuvių kalba aptar
nauti tikinčiuosius. Tačiau 
visos šia prasme darytos pa
stangos iki šiol nedavė jokių 
vaisių.

Sportininkai
Stovyklose yra nemažas 

skaičius gana neblogų spor
tininkų, kurie pasireiškia 
vienoje ar kitoje sporto ša
koje. Didžiausią aktyvumą 
rodo futbole.

Didesnėse stovyklose, kaip 
Nymindegabe ir anksčiau 
Kopenhagoje, yra stiprokos 
futbolo komandos, kurios tu
rėjo keletą rungtynių su da
nų provincijos komandomis 
ir pasiekė puikių laimėji
mų: laimėta prieš estus, lat
vius ir keletą Jyllando ko
mandų.

Susidomėjimas rodomas ir 
kitomis sporto šakomis, kaip 
stalo tenisu, krepšiniu ir 
šachmatais.

Stalo tenisininkai ir šach
matininkai Kopenhagos ir 
Vedbaeko stovyklose suruo
šė keletą tarpusavio turny
rų, kuriuose paaiškėjo, kad 
turima neblogų stalo tenisis- 
tų.

Esama amatininkų
Stovyklose gyventojų tar

pe yra nemažas skaičius į- 
vairių amatininkų: siuvėjų, 
batsiuvių, kirpėjų, šoferių, 
šaltkalvių ir kitų.

Dalis amatininkų, kaip 
siuvėjai, batsiuviai ir kirpė
jai, pakankamai darbo turi 
pačiose stovyklose, nes tiek 
rūbai, tiek avalynė reikalin
ga nuolatinio taisymo.

Kitų profesijų amatinin-

kai vienas kitas darbą gauna 
stovyklų apylinkių dirbtuvė
se.

Neturintiems jokios profe
sijos, ypatingai inteligen
tams, darbą gauti yra labai 
sunku, o jeigu ir gaunama, 
tai kaip pabėgėliui, nemoka
mas pilnas tarifinis atlygini
mas.

Trūksta drabužių
Pabėgėlių apsirengimas 

yra blogas, nes, kaip žinoma, 
per karą teko pergyventi net 
dvi okupacijas, kurių metu 
beveik nieko negalima buvo 
nusipirkti.

Dalis pabėgėlių buvo per 
prievartą su mažais ryšulė- i 
liais išvežta darbams Vokie
tijoje, kur paskutiniai rūbai 
visiškai nusidėvėjo.

Kita dalis, bėgdama nuo 
bolševikų, viską pakelėse 
prarado. Tiktai labai mažai 
daliai pasisekė šį tą geresnio 
atsigabenti iš Lietuvos.

Ką nors čia įsitaisyti taip 
pat sunku, pirma—trūksta 
lėšų, o antra — dalis prekių 
normuota, o jeigu ir nenor
muota, tai labai aukšta kai
na.

Šiek tiek geresnė padėtis 
tų, kurie gyvena didesniuose 
miestuose. Tie greičiau gavo 
šį tą iš R. Kryžiaus, — šį tą 
padovanojo danai. Tačiau to
kių yra labai maža. Visų kitų 
apsirengimo klausimas yra 
labai opus. ,

Turint tai galvoj, jau tuoj 
po vokiečių kapituliacijos bu
vo kreiptasi į Amerikos lie
tuvius prašant pagelbos rū
bais ir pinigais. Šitas pagel
bos šauksmas amerikiečių 
buvo tinkamai suprastas ir 
pernai rugpiūčio mėnesyje- 
buvo gauta iš Amerikos Ben
drojo Šalpos Fondo per Danų 
Raudonąjį Kryžių 9,000 do
lerių, o prieš kurį laiką gau- . 
ta ir papildoma suma. Visi '
šitie pinigai yra Danų Val
stybiniam Banke.

Be pinigų, Amerįkps_ltotų*> 
viai prisiuntė Danijoje esan
tiems lietuviams 10,000 sva
rų rūbų, kurie šiuo metu yra 
Švedijoje. Daromos pastan
gos tiems rūbams parsiga
benti į Daniją.

Maistas, kurį lietuviai pa
bėgėliai gauna iš Danų Rau
donojo Kryžiaus, kalorijų at
žvilgiu yra pakankamas, ta
čiau daugelyje stovyklų 
trūksta vitaminų, ypatingai 
motinoms ir mažiems vai
kams.

Lietuvių pabėgėlių santy
kiai su danų visuomene, šei
momis bei paskirais asmeni
mis yra labai nuoširdūs.

Tačiau to negalima pasa
kyti apie oficialias įstaigas. 
Paskiros šeimos ir asmenys 
gana žymiai yra parėmę pa
bėgėlius rūbais ir bendrai 
yra parodę daug užuojautos 
ir mūsų padėties supratimo.

Kovo 19, 1946

^'-^3 Lietuvos Pranciškonų 
v. Antano Vienuolyne

BĮg/fr Mount St. Francis, Greene, Maine
' fe PRASIDEDA IŠKILMINGOS

ŠV- ANTANO GARBEI
J 13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

šV. ANTANO NOVENA.
Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 A M — Iškilmingos šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

Švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
Laisves Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

Ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,
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ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE IR JAUNIMAS
PAIEŠKOMI ASMENYS:

Invokacijos būdu atskaitė kun. Leonas Peciukevičius, 
H šv. Andriejaus parapijos vikaras, Philadelphijos lietuvių 
I surengtame Lietuvos Nepriklausomybės minėjime, 1946 m. 
R vasario 24 dieną :

“Gerasis Dieve, mūsų širdžių ir tautų Leidėjau, kurs 
I įdiegei nemirštamą meilę savo gimtam kraštui ir palaikai 
j tą ilgesį savos Tėvynės, maloniai pažvelk į prikryžiuotą ir 
Į pavergtą, kryžių ir koplytėlių papuoštą šalį; nušviesk ją 
" savo dangiškos galybės ranka, kad ten vėl laisvė ir Nepri

klausomybė spinduliais ją apglėbtų. Paguoski ir sustiprinki 
lietuvio dūšią, kur ji bebūtų ir kaip bekentėtų.

Laimink pasilikusius Tėvynėj eiti skurdų ir neaiškų 
gyvenimo kelią. Atmink pabėgėlius, išsiblaškiusius ir ken
čiančius po visą pasaulį; globok kalinius, tremtinius, su mir
timi ir netikrove kovojančius. Visiems atsiųsk dangiškos 
raminimo rasos ištverti, gyventi ir laimėti savo, Tėvynės ir 
žmonijos gerovei.

Suteik jėgų ir mums visiems, čia susirinkusiems, vie
ningai ir uoliai veikti, kad tik daugiau pagelbėtumėm mūsų 
kraujo ir giminės broliams ir sesutėms, kad visi bendro
mis jėgomis ir su Tavo pagelba greičiau jiems laisvę ir švie
sesnį rytojų praskleistumėm.

Atsiminkime ir visus tuos, kurie jau nebekvėpuoja šios 
žemelės oru, bet nukeliavo amžinon buveinėm

Melskime, kad jų kraujas ir kančia būtų laidas visų 
šviesesnei ateičiai. Viešpatie Dieve, ir šv. Pana Marija, te
gul išsipildo mūsų troškimai. Amen.”

SUKĖLĖ 2,000 DOLERIŲ

Pranešama, kad philadel- 
phijiečiai lietuvių maisto pir
kimui sukėlė $2,000.

Plačiau apie minėjimą ir 
aukojimą parašys mūsų ko
respondentas kitame Phila
delphijos žinių Nr.

DIDINGAS MINĖJIMAS

Šiemet vasario 24 d. įvy
kęs Lietuvos Nepriklausomy
bės 28 metų minėjimas Phi
ladelphijoj, Lietuvių muzika- 
linėj salėj, buvo skirtingas 
nuo kitų tokių iškilmių.

Mes tą minėjimą galėtu
mėm pavaolnfi’ artimo meilės 
ir kilnaus gailestingumo vie
šu pareiškimu.

Mat, visas susirinkimo 
tikslas buvo suprasti ken
čiančių lietuvių nelaimės ir 
tinkamai pagelbėti jiems su
mažinti tuos dvasinius ir fi
zinius kentėjimus. Juk šian
dien vien gražių žodžių ir 
kalbų nebeužtenka. Jiems 
reikia apčiuopiamos pagel- 
bos. Todėl philadelphijiečiai 
ar nepirmieji ir padarė šį mi
nėjimą kaip pagelbos ir gai
lestingumo parodymą nu
skriaustiems ir skriaudžia
miems broliams ir seserims.

Minėjimo programoj taip 
buvo sutvarkyta, kad susi-

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie'manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

rinkusių gailestingumo ir už
uojautos jausmas būtų sukel
tas. Tam parinktos kalbos, 
gyvieji paveikslai, tam tar
navo dainos ir tam tikslui pa
rengta scena ir gailestingu
mo kėlimo vedėjas, kurs čia 
buvo kun. V. Martusevičiaus, 
viso to sumanytojas ir labai 
sumanus įvykdytoj as.

Jis ilgai jau turėjo mintyj, 
kad mums reikia realiai teik
ti pagelbą lietuviams. Todėl 
jis ir sugalvojo tą naują bū
dą.

Susirinkimo metu buvo 
parodoma, kiek maisto rei
kia vienam ir kiek gali kiek
vienas pamaitinti išalkusius. 
Tai buvo parodyta diagra
momis ir konservuoto maisto 
dėžutėmis. Čia pat kiekvie
nas žinojo, kiek jis savo gai
lestinga ranka ar širdimi su
šelps vargstantį lietuvį.

Ir pasirodė, kad lietuviai 
yra gailestingi; tik prieik 
prie jų. O jei jie galėtų pa
tys parodyti gailestingumą 
savo artimiems, tai dar dau
giau matytum, kaip jie moka 
atjausti ir sušelpti savuosius.

Kiek suaukojo maisto per 
tą vajų, bus paskelbta atski
rai. Bet pati gailestingumo 
dvasia ir tas minėjimo bū
das buvo labai sveikintinas. 
Visi matė, kur jų aukos eina 
ir kiek pasiaukoja kiekvienas 
savo artimųjų gėriui.

Po tokio viešo ir sėkmingo 
gailestingumo parodymo da
bar dar belieka pasiekti ir 
tuos, kurie tame parengime 
nedalyvavo ir savo gailestin
gos širdies atverti neturėjo 
jrogos.

Gal komitetas ir imsis 
veikti, kad kiekvienas lietu
vis būtų pasiektas ir iš jo 
auka maistu ar drabužiais 
gauta. Jei tai bus įvykdyta, 
philadelphiečiai galės pasa
kyti, kad jie eina teisingu ir 
kilniu gailestingumo ir arti
mo meilės keliu.

O tai bus įvykdyta, nes jau 
planai daromi, šia proga tik 
sveikinti reikia komitetą ir 
tokio darbo sumanytojus, 
kad jie taip kilniai dirba lie
tuvių ir Lietuvos laimėjimui.

K. R.

Liberty Federal Savings and 
Loan Ass’n., 204 N. Broad 
St., 5. Mr. Bacanskas, 1200 

’ Cheltenham Ave., 6. Lietu
vių Amerikiečių Pašalpinis 
klubas, 2854 Winton St., 7. 
Alca Am. Liet. Community 
Ass’n. klubas, 8033 Madison 
Av., 8. Lithuanian Furniture, 
1427 S. 2 St., 9. Mr. A. Kanin, 
4800 N. Broad St.

Visose tose vietose bus iš
kabintos pastovios iškabos 
su užrašais, kad čia galima 
nešti aukas maistu, daiktais, 
drabužiais ir avalyne.

Ten bus galima gauti in
formacijų ir paimti siūlų 
drabužiams megzti, 
centrai, manoma, 
daug simpatijų ir suteiks au
kų kenčiantiems lietuviams.

Jau ir dabar anose vietose 
tas darbas eina, bet po viešų 
iškabų daugiau ateis mato
mos pagelbos.

Jei kas dar sutiktų tokią 
iškabą turėti ir patalkinin- 
kaut lietuviams, tai prašome 
kreiptis į komiteto pirminin
ką Mykolą Bigenį, 311 Whar
ton St., Tel. How. 1070, ir 
bus aprūpinta visomis reikia
momis informacijomis.

Tokie 
sukels

DAUGIAU MEZGĖJŲ

Mezgimo darbas nukentė- 
jusiems lietuviams eina. Bet 
reikalinga daugiau savano
rių darbininkių.

Dar daug siūlų yra šv. Ka
zimiero parapijos klebonijoj. 
Prašoma daugiau darbinin
kių, kad greičiau būtų darbas 
atliktas ir reikalingi drabu
žiai nusiųsti.

Kelios ponios jau numezgė 
gražius drabužėlius vaiku
čiams.

Laukiama, kad kiekviena 
atliktų savo dalį.

KAŽIN AR PRALAIMĖJO

Lietuvos Vyčių krepšinio 
(basketball) komanda Wash- 
ingtono šventės dienoj turė
jo sunkias rungtynes su stip
ria Our Lady of Solace ko
manda iš New Yorko.

Pradžioje mūsų jaunieji 
sportininkai gerai laikėsi ir 
buvo pralenkę svečius net 7 
taškų skirtumu pirmoje pu
sėje. Rungtynės buvo labai 
karštos ir didelio greičio. An
troje pusėje persvara ėjo tai 
vienon, tai antron pusėn. Į- 
karštis buvo labai didelis. 
Bet svečių ištvermingumas 
pasirodė didesnis, nes turėjo 
daugiau pakaitų, ir jie lai
mėjo labai artimu rezultatu 
54-51.

Mūsiškiams tai buvo pir
mas pralaimėjimas. Bet jie 
nenusimena ir rengiasi lai
mėti miesto čempionatą ka
talikų lygoje, nes savo apy
linkėj jau laimėjo.

Paskutines rungtynes žai
dė: G. Palilonis, F. Barčius, 
P. Valavičius, J. Pupis, J. ir 
P. Utkus. Atsargoje — Mo
zūras, E. Balčaitis, Remeiza, 
J. Mažeika.

Po tų rungtynių daug kas 
abejoja, ar mūsiškiai 
pralaimėjo, nes buvo 
kūmų.

Lietuvio jaunuolio švento
jo šventėje mums yra labai 
gera proga vėl iškelti taip se
ną ir taip naują jaunimo 
klausimą.

Jei visiems jaunimo klau
simas yra gyvas ir reikšmin
gas, tai Amerikos lietuviams 
jis dvigubai svarbus ir gyvy
binis mūsų išeivijos gyveni
me. Mums ne tik svarbu tu
rėti dorą, susipratusį, pilietiš
kai subrendusį jaunuolį, bet 
mums rūpi išlaikyti ir lietu
viškos dvasios jaunimą.

Todėl lietuvių visuomenės 
uždavinys yra daug didesnis 
ir gal sunkesnis, nekaip šiaip 
amerikiečių uždavinys jauni
mo auklėjimo reikalais.

Ar mes atliekame savo pa
reigas mūsų lietuviško jauni
mo atžvilgiu ? Pavojinga duo
ti aiškų atsakymą. Bet mes 
visi žinome tą atsakymą ir 
be jo paskelbimo laikraščio 
puslapyje, susirinkime ar 
viešose diskusijose. Iš paty
rimo mes žinome, kiek mūsų 
jaunimas yra nusiteikęs lie
tuviškumo atžvilgiu ir kiek 
lietuvių visuomenė dirba ir 
aukojasi, kad tas jaunimas 
būtų lietuviškai auklėjamas 
ir palaikomas.

Meskime žvilgsnį į tikrovę. 
Šiandien jau niekas neabejo
ja, kad tik tos grupės ilgiau 
ir stipriau išsilaiko, kurios 
turi stiprias savo draugijas. 
Tos tautos išlieka, kurios 
yra stipresnės ne vien kumš
timi, bet ir dvasia.

Taip yra gyvenime apskri
tai, taip yra ir amerikiečių 
gyvenime įvairių tautybių 
klausimu. Stipriau susiorga
nizavusios tautinės grupės ir 
čia ilgiau išsilaiko gyvos ir 
atneša savo nacionaliai-tau- 
tinei gerovei daug naudos. 
Ir mūsų pačių gyvenimas tą 
patį paliudija. Kur daugiau 
lietuvių drauge gyvena, ten 
jie ilgiau išsilaiko ir daugiau 
lietuviškumu pasižymi. Ir 
priešingai, kur mažesnės 
grupės, ten jos greičiau su
tirpsta gyvenimo jūroj.

Taip yra ir mūsų jaunimo' 
klausimu. Neorganizuotas 
jaunimas tautiniu atžvilgiu 
negali ilgiau išlikti. Tik pla
ti, visuotinė, stipriais religi
niais, tautiniais pagrindais 
sukurta draugija galėtų tą 
mūsų jaunimą dar ilgai išlai
kyti lietuvių kultūroj ir dva
sioj.

Nemanau, kad kas ir tuo 
abejotų, jog tinkamiausia 
mūsų jaunimui draugija lie-

nes programos dalis. Kita, 
religinė dvasinė jaunimo pro
grama, esti atliekama gavė
nios, advento ir kitu parink
tu laiku.

AUKOS LIETUVIAMS 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIOJ

VYČIŲ DIENA

tikrai 
neaiš-

kuopa

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

ATIDARO LIETUVOS PA- 
GELBOS CENTRUS

Turėti Philadelphijoj tam 
tikrus parinktus centrus-vie- 
toves lietuvių gelbėjimo ir 
rėmimo reikalams yra negin
čytinas dalykas.

Tokie centrai jau numaty
ti šiose vietose: L. šv. Kazi
miero parapija, 324 Wharton 
St., 2. šv. Andriejaus para
pija, 19 and Wallace Sts., 3. 
šv. Jurgio parapija, 3580 Sal
mon St., 4. Lietuvių Bankas,

Lietuvos Vyčių 3 
savo globėjo šv. Kazimiero 
šventę šiemet švenčia kovo 
3 dieną, sekmadienį.

Tą dieną 10 vai. jie daly
vaus jų intencija laikomose 
mišiose ir bendrai priims ko
muniją.

Po to turės bendrus pusry
čius su atitinkama progra
ma ir svečiu kun. V. Martu- 
sevičium kalbėtoju. Kuopos 
pirmininkas J. Burokas ves 
minėjimo ir programos tvar
ką.

Vyčių metinė šventė pasi
darė tradicinė. Tai jų dvasi-

Kun. kleb. Ign. Valančiū- 
nas aukojo $100; kun. Stan. 
Raila $25; kun. V. Vėžis $20. 
Po $10 aukojo: M. Rimkienė, 
St. Agentas, M. Vaizgilienė, 
R. Grubliauskaitė, T. Berno
tienė.

Po $5 aukojo: V. Rimgaila, 
Kilikevičienė, Burdo, šv. Kaz. 
parapijietė, C. Linkevičienė, 
Rimkienė, J. Varnis, EI. Ja- 
blonskaitė, A. Lukas.

Po $3 aukojo: Mrs. Kru- 
konis, V. Valaitis, O. Juškie
nė.

Daug aukojo po $2 ir 
kurių vardai nesurašyti.

Iš viso šv. Kazimiero
rapijoj sukelta aukų maistui 
$500. Bet dar daug kazimie- 
riečių aukojo minėjimo metu.

$1,

pa-

tuviškumui palaikyti yra Vy
čių ilgametė ir nusipelniusi 
draugija. Bet šiandien ji la
bai nuskriausta, pati viena 
sau palikta. Tai sakau, turė
damas galvoje, kad daugu
moj vyčiais niekas nesisielo
ja. Ar jie yra kur ar ne, ar 
jie veikia ir ką veikia, kokia 
jų ateitis, mažai kam galva 
skauda. Jei jie kur yra, tai 
gal iš įpratimo. Kitur savo 
pačių pastangomis jie pajė
gia išsilaikyti. Visuotinio lie
tuvių katalikų visuomenės 
susirūpinimo nė neieškok.

Tokia nuotaika mūsų vie
nintelės lietuviškos draugi
jos atžvilgiu nieko gero ne
žada. Ji palikta tik savo liki
mui, ji netampa visuotinė, 
tautinė, bet tik vienos ar ki
lios apylinkės būrelio draugi
ja. Kai toj apylinkėj išnyks
ta vienas kitas idealistas, tai 
ir vyčiai miršta. Taip ir bu
vo per keliolika metų. Vyčiai 
užuot augę ir stiprėję, pradė
jo silpnėti. Kuopos mirė. Tie
sa, kai kur jos prisikėlė, bet 
daugumas jų jau išmirusios.

Iš šimto su viršum veiku
sių kuopų tik keliolika beli
ko. Tai yra labai liūdnas mū
sų lietuviškumo bei katali
kiškumo pažymys, bet tai 
tikrovė. Ir mes jau su tuo ap
sipratome, nebesijaudiname, 
ramiai sau gyvenam ir nori
me gyventi ir dar save lietu
viais vadintis. Bet kiek iš 
tikrųjų mes dėl to lietuvišku
mo palaikymo jėgų įdedame, 
tai kas suskaitys.

Kiek kitaip vaizduojuos, 
jei mūsų visuomenė, su visais 
lietuviais katalikais vadais, 
nė vieno neišimant, su kuni
gais, vienuoliais, vienuolė
mis, pasaulininkais inteligen
tais, patrijotais, laikytų ne
pakeičiama pareiga rūpintis 
vyčiais ir jų veikla, aktyviai 
juos remtų ir palaikytų. Tad 
mūsų jaunimo padėtis nepa
prastai sustiprėtų.

Jie, turėdami draugijas vi
sose kolonijose ir keliaudami 
iš vienos į kitą gyventi, ten 
greičiau susirastų lietuvių ir 
prie jų pritaptų. Jie vieni su 
kitais draugautų, ir lietuviš
kumas labai daug laimėtų. Jų 
šventės, kongresai juos dar 
arčiau surištų. Jie jaustų, 
kad jiems garbė ir laimė bū
ti lietuviškos kilmės nariu. 
Jų klubai galėtų būti stip
rūs. Jie turėtų turėti savo 
sporto ir socialinio gyveni
mo ramoves, kuriose jie ga
lėtų dar labiau išsilaikyti lie
tuviški.

Nemažiau reikšminga būtų 
daugiau dvasinių pašaukimų 
gauti mūsų lietuviškai ame
rikietiškai veiklai varyti. 
Per vyčius tai būtų galima 
lengviau atlikti. Būtų galima 
plačiu mastu rengti pašauki
mų dienas. Dėl to būtų gali
ma daugiau naudos gauti ir 
bendrai minčiai, kad jauni
mas susirūpintų savo pašau
kimu, koks jis bebūtų, ir 
rengtųsi tam savo pašauki
mui. Juk nesirengti pagal sa
vo pašaukimą, ar tai būtų 
moterystė, ar kunigystė, ar 
vienuolinis gyvenimas ar ki
ta profesija bei luomas, būtų 
skriauda jų pačių gyvenimui.

Šv. Kazimiero šventės pro
ga ir Lietuvos globėjo dienos 
šventėje gera būtų visiems 
gyviau pamąstyti, kaip dau
giau jaunimo gauti po jo 
globa ir jo idealais.

Tai būtų nauda jaunimui ir 
visiems lietuviams.

K. Stan. Raila.

ir Stefanija, 
v., Kretingos

Jono, gimęs

sūnus Eugeni-
Panevežio

Bagočius, Jonas, sūnūs Antano, ki
lęs iš Elizabeth, N. J., gyvenęs Eliza
beth, N.J. (?)

Balandžiai, Danielius 
kilę iš Urvių km., Suodo 
apskr.

Balčetis, Jonas, sūnus 
J.A. Valst.

Balčetis, Kazys, sūnus Jokūbo, kilęs 
iš Pušaloto.

Balčetis, Petras, sūnus Jokūbo, kilęs 
iš Pušaloto.

Balčetienė-Babušytė, Saliomėja, gi
musi Kanadoje.

Balnaitė, Agota, duktė Pranciškaus, 
kilusi iš Varnių ir gyvenusi Kanadoje.

Balsienė-Gedvilytė, Marija, duktė 
Jono, kilusi iš Blinstrubiškių km., Vi
duklės v., Raseinių apskr. gyvenusi 
Chicagoje.

Baltrukonis, Vincas, kilęs iš Dam- 
buskos km., Igliškėlių v., Marijampo
lės apskr., Waterbury (?).

Banevičius, Kazys,
jaus, kilęs iš Truškavos, 
apskr., gyvenęs Philadelphia, Pa.

Bardauskas, Matas, sūnus Jono, ki
lęs iš Gudelių, Vilkaviškio apskr., gy
venęs Waterbury, Conn.

Bartininkas, Jonas, sūnus Motie
jaus, kilęs iš Naravo km., Lazdijų v., 
Šeinių apskr., gyvenęs New Yorke.

Bartkuvienč - Bušauskaitė, Marija, 
kilusi iš Vokiškėlių km., Vilkaviškio 
apskr., gyvenusi Cicero, III.

Bartusevičius, Mykolas, sūnus My
kolo, gyvenęs New York, N. Y.

Barvainienė-Januševičiūtė, Kotryna, 
kilusi iš Beržinių km., Pakruojo v., 
gyvenusi Philadelphia, Pa.

Bernotas, Jonas, sūnus Jeronimo, 
kilęs iš Keturvalakių km., Kybartų v., 
Vilkaviškio apskr., gyvenęs Boston, 
Mass.

Bičkauskaite - Lukoševičiūtč, Kon
stancija, kilusi iš Kalesnykų km., Sim
no v., gyvenusi Baltimore, Md.

Bieliūnas, Petras, sūnus Konstanti
no, kilęs iš Takniškių km., Alytaus 
apskr.

Bildošaitė, Ona, kilusi iš Šilalės v., 
Tauragės apskr., gyvenusi Chicagoje.

Biliūnas, Balys, sūnus Miko, kilęs 
iš Anykščių v., gyvenęs Omaha, Nebr.

Bimbienė-Janulytė, Karolina, kilusi 
iš Šimonių.

Biržietė - Baltrenaitė, Ona, duktė 
Adomo, kilusi iš Miliūnų km., Kupiš
kio v., ir gyvenusi Pittsburgh, Pa.

Blažys, Juozas, sūnus Justo, kilęs iš 
Mineiškiemio - Linkmenų ir gyvenęs 
Chicagoje.

Blinstrukaitč, Elzbieta, kilusi iš Ma- 
calių km., Nemakščių v., Raseinių a., 
gyvenusi Chicagoje.

Bogušai, Juozas ir Vladas, kilę iš 
Daugių km., Kėdainių apskr.

Bogušinskas, Vincas, sūnus Tomo, 
kilęs iš Liepelionių.

Botyrius, Antanas, sūnus Juozo, ki
lęs iš Marijampolės, gyvenęs Chicagoj.

Bud, Selmina ar Selina, gyvenusi 
4715—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

Budgin, T., gyvenęs 321 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Budraitienė-Danušytė, Agota, kilusi 
iš žernų km., šakių apskr., gyvenusi 
Cicero, III.

Bukienė, Ona, gyvenusi 430 Paul 
St., Chicago, Ill.

Bulevičius, Jonas, kilęs iš Lazdijų.
Burbolas, Juozas, kilęs iš Rozalimo, 

Panevėžio apskr., gyvenęs New Yorke.
Burgailienė, kilusi iš Mažeikių a.
Butaitč, Petronėlė, kilusi iš Pumpu

rų., Mažeikių v., gyvenusi Chicagoje.
Butiškis, Vincas, sūnus Justino, ki

lęs iš Nasvaičių-Užpalių ir gyvenęs 
San Frajicisco, Cal.

Chaleckai, Jokūbas, Jonas ir Samu
elis, kilę iš Adomonių km., Alytaus 
apskr.

čapkauskas, Antanas, gyv. Chicagoj.
Čergelienė, Kastė, ir jos vyras, kilu

si iš Pumpėnų.
Cilvinas, Izidorius, kilęs iš Mankai- 

čių km., Skaudvilės v., Tauragės
Dabužinskaitė, Emilija, duktė 

zo, gyvenusi Brooklyn, N. Y.
Dabužinskas, Liudvikas, sūnus 

zo, gyvenęs Brooklyn, N. Y.
Dailydė, Jonas, kilęs iš Sintautų 

v., gyvenęs Detroit, Mich.
Dambrauskienė - Gudžiunienė, 

ištekant Grabliauskaitė, Ona, 
iš Svidiškių km., Punsko v., ir 
nusi Boston, Mass.

Danisevičius, Juozas, kilęs iš Remei- 
kių., Kybartų apskr.

Danušytės, Agota ir Ona, dukterys 
Juozo, kurių ištekėjusių pavardės Bu
draitienė ir Milašienė, kilusios iš žer- 
nių km., šakių a., gyv. Cicero, III.

Dapšys, Domas, kilęs iš Būlavinų k.
Daunorai, Andrius ir Juozas, sūnūs

Kasparo, kilę iš Lisiškėnų km., Jezno 
v., Alytaus apskr.

Demenius, Vladas, sūnus Juozo, iš 
Kauno išvykęs Amerikon 1928-29 m.

Demeikis, Antanas, sūnus Motiejaus, 
kilęs iš Alvito v., gyvenęs N. Y. valst.

Dogelis, Antanas, sūnus Zigmanto, 
kilęs iš Girkalnio v., gyv. Chicagoje.

Dragūnas, Jonas, kilęs iš Tošliūnų 
km., Panevėžio apskr.

Drasutavičius, Benediktas, sūnus 
Aleksandro, kilęs iš Telšių, gyvenęs 
Chicagoje.

Kunigy Dėmesiui
Esu jauniausios Amerikos lie

tuvių parapijos klebonas, nes šv. 
Kazimiero parapija įkurta Los 
Angeles 1941 m. birželio 1 d.

Bet pagal savo kunigystės mo
tus, rodos, esu seniausias kuni
gas, nes baigiu 55 kunigystės 
metus. Pagal plotį, kurį apima 
mano parapija, esu didžiausias 
klebonas, nes mano dvasinei glo
bai pavesti visi lietuviai Los An
geles arkivyskupijoje.

Taigi tuo atžvilgiu aš turiu 
šiokį tokį autoritetą ir norėčiau 
paduoti gerbiamiems draugams 
kunigams mano sumanymą, par
gabenti į Ameriką iš Lietuvos 
pabėgusių kunigų.

Tegul kiekvienas lietuvių pa
rapijų klebonas pasirūpina par
gabenti nors vieną kunigą.

Jei kas norės pasiaiškinti, kad 
to negalima padaryti, tai aš ne
sigirdamas, bet kaipo patarimą 
duodamas, pasakysiu: “Reikia 
tiktai norėti, o viskas galima pa
daryti.”

Aš partrauksiu sau į pagelbi- 
ninkus du jaunu kunigu, Joną 
Tamulį ir Joną Kučinską, o pen
kiems kunigams gavau leidimą 
atvykti New Orleans arkivysku
pijom Reikia tiktai prašyti vys
kupų, o jie atsižvelgs į kunigų 
pabėgėlių skurdų padėjimą ir su
teiks reikalingus leidimus.

Gali kilti klausimas, iš kur 
gauti lėšų kunigų kelionei į 
Ameriką? Lietuvių tarpe tiek 
yra gailestingų žmonių, kad 
kiekvienoj parapijoj atsiras to
kių, kurie sudės pinigų kelionei.

Dar vieną mintį paduočiau. 
Siųskit kunigams pabėgėliams 
mišių stipendijas, nes jie ten ne
turi mišių intencijų.

Nežinau, kaip klebonai galėtų 
tai atlikti, bet aš taip padariau. 
Nuvykau pas arkivyskupą ir ga
vau 4134 mišių stipendijas ir pa
siunčiau 4134 dolerius kunigams 
pabėgėliams.

Kaip nusiųsti, tai galite gauti 
patarimą pas Tėvus Marijonus.

Nėra reikalo, kad kiekvieno 
kunigo turėtumėt adresą. Už
teks Kauno Metropolijos genera
linio vikaro prelato Kazimiero 
Šaulio adreso. Jis padalins kuni
gams mišių intencijas.

Jo adresas:
Msgr. K. S. Šaulys

Casa di Sta. Brigitta
Via Calloni 14,

Lugano,
Switzerland

Prel. Julius Maciejauskas.
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Razvadauskas, 
Vyčių Centro pir

tetli, N. J.
Į-
lizabetho Lietuv 
dbėti Lietuvai v 
įrengė, Lietuvos 
ausomybės minė 
ilankė gražus sk 
tuvių.
pradėta Amerik

-edėjas Džiova

MIRĖ

Vasario 23 d. mirė Kazi
mieras Petrauskas, 
amžiaus.

Palaidotas kovo
Grabo kapinėse po 
šv. Jurgio bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprūpi
no J. Kavaliauskas,

j

64 metų

2 d. šv. 
pamaldų

BOLŠEVIKŲ PAŠTAS

a.
Juo-

Juo-

prieš 
kilusi 
gyve-

Dumbliauskas, Matas ir jo sūnus Al
binas, pirmasis kilęs iš Lazdijų, Kap
čiamiesčio v., gyv. Shenandoah, Pa., o 
sūnus gimęs Amerikoje.

Eitavičiūtė, Rozalija, kilusi iš Kre
tingos, gyvenusi Boston, Mass.

Elijošius, Petras, gyvenęs Hartford, 
Conn.

Frankel, Aleksas, sūnus Karolio, ki
lęs iš Radviliškiu km., Krekenavos v., 
Panevėžio apskr.

Gabalis, Pranas, kilęs iš Naukšuo- 
les km., Tirkšlių v., Mažeikių apskr., 
gyvenęs New York, N. Y.

Gabrys, Jonas, sūnus Jono, kilęs iš 
Joniškio, šaulių apskr., gyv. Chicagoj.

Gailiūnas, Pranas, kilęs iš Skamara- 
kių km., Subačiaus v., Panevėžio a.

Gedvilai, Jonas ir Leonas, sūnūs 
Antano, kilę iš Nemakščių k., Skaud
vilės v., Tauragės a., gyv. Chicagoje.

Gerčys, Antanas ir Jonas, sūnūs 
Juozo, kilę iš Lingių fermos, Skaud
vilės v., Tauragės a., gyv. Chicagoje.

Glasas, Gustavas, kilęs iš Liubavo . 
v., gyv. Pittsburgh, Pa. (?).

Glebavičius, Aleksas, sūnus Jono, ki
lęs iš Iztricos, Panevėžio apskr., gyve
nęs Gardner, Mass.

Gliozeris, Leonas, sūnus Antano, ki
lęs iš Dupulčių km., Kretingos v., ir 
gyvenęs Chicagoje.

Gosnefskas ar Gosnewski, Boleslo
vas.

Goštautas, Kazimieras.
Gražiai, Antanas ir Jadvyga, gyve

nę Grand St., Jersey City.
Gražienė - Augustinaitė, Rozalija, 

duktė Juozo, kilusi iš Anykščių v., 
Utenos apskr.

lieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 W. 82 St., New York 24, N. Y.

Aukščiausias žmogaus gė
ris turi glūdėti pasiekime 
kažko geresnio, negu žmo
gus.

Šv. Tomas Akvinietis.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PIHLADELPHIA 23, PA.
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ėsdamas klebo 
aitį pasakyti įži

,oėtojai buvo in 
Danauskas ir Bal 
iingą kalbą pai 
J. Starkus. BAI
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“ Jai. po pietų. Peli 
g*908 bokštų pataisy

lores rengia ši 
ibiliejinį parapi 
jetų pagarbai b 
)s koncertą.

New Yorkas. — Net pačių 
komunistų laikraštis “Tiesa” 
Nr. 253 piktinasi susovietin- 
tos Lietuvos paštų netvarka. 
Kaip pavyzdį mini tokį atsi
tikimą : Kaune iš miestą ben
drojo skyriaus laiškas kelia
vo net 52 dieni į tame pat na
me esantį karių šeimų aprū
pinimo skyrių. LAIC

te
A 
V u*.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO. 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia,

n
j

B B n
Pa. 0

B

išeivijoje bus 
įsnausko “Dii 
to” su solistais 
tai, vertimas 
Sabaliausko. 
7ks balandžk 
Petro ir Poi

Velykų parapi 
Peretę■ “Artist 
^ponaičio, muz 
ičiaus.

labai juokiu 
■ta; dar niekur

B
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Lietuvos Vyčių organizacija

Harrison-Kearny, 
New Jersey
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dėvėti kostiumų, tad nėra rei-
• alo), bus valgių ir gėrimų ir 

As burliokas kstanties dolerių dovana tam, 
bris turės laimingą “Vyties”

■____ indo bilietą.
v j TT Aišku, visi baliuje negalėsime Saudo Mai įlyvauti, ypač iš tolimesnių ko-

T ’■ bet gauti dovaną tikrai 
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lietą ir į centrą skubiai grąžin-

Šventos Onos draugija suren
gė vakarienę vasario 17 d.

Vakarienė buvo sėkminga. At
silankė svečių iš Newarko, Jer
sey City, Maywood, Nutley, 
Yonkers ir Elizabetho.

Vakaro vedėja buvo A. Smi- 
gelskienė. Kalbėjo kun. L. Voi
cekauskas, J. Sibasis, B. Šauko- 
nis, J. Baltrukonis, J. Baranaus
kas ir atsilankę veteranai.

Po to suvaidino komediją 
“Vestuvės Kunigundos Plepse- 
nės ir Baltraus Šaltakojo.” Vai
dinimui vadovavo pirmininkė 
Kazlauskienė.

Po programos įvyko 
smagia muzika.

pianu pritarė Marianapolio mu
zikas Jonas Banys, MIC.

Viso labo buvo keturi gyvi 
lietuvių tautos pergyvenimų 
vaizdai, prie kurių prijungta ati
tinkamas veiksmas, įvestas dai
navimas ir pridėtas orkestro 
efektas.

Pirmas vaizdas Lietuvą rodė 
ramiais Nepriklausomybės lai
kais, antras — karo nusiaubtą 
Lietuvą, trečias nukėlė į Sibirą 
pas lietuvius tremtinius ir ket
virtas parodė Lietuvą, karo au
dromis praėjus.

Veikalas buvo gražus, įspūdin
gas.

Sceną uždarius, vaizdų pergy
venimas publikoje dar tęsėsi. 
Viens kitas slaptai šluostos iš
tryškusią ašarą. Krūtinės tebe
banguoja patrijotiniais jaus
mais, ir pasikalbėjimai, net plo
jimai, rodos, ne vietoje . . .

New Haven, Conn.

šokiai šū

dirka savo pik r—

ir sesuo 
draugiją

Kun. Voicekauskas
Urboną įsteigė naują 
vardu “Our Lady Sodality Pat
ron St. Anne.”

ši draugija bus jaunoms mo
terims, čionai, Amerikoj, gimu
sioms ir augusioms.

Tikime, kad jos nuveiks daug.

Jausyt 
iams... 
inį ka- 
politi- 
tokių 
užtik- 

sbūsią, 
•s kai- 
komu- 
ią bal- 
ulgari- 
?rsijoj,

Los Angeles, Cal. ŠYPSENOSvius ir savo iškalba sukelia klau
sytojų dėmesį ir pritarimą.

Maryland gubernatorius ir ki
ti valdžios pareigūnai savo gra
žiais laiškais ir telegramomis 
prisiuntė savo linkėjimus ir už
tikrinimus, kad remia visas pa
stangas Lietuvos atstatymui, šv. 
Alfonso parapijos klebonas, ku
ris yra išvykęs pataisyti savo 
sveikatos, prisiuntė gražią tele
gramą ir pažadėjo paaukoti mi
šias šia intencija.

Vakarienei vadovavo Tarybos 
pirmininkas Antanas Miceika.

Vasario 16 Gražiai Paminėta
Sekmadienį per sumą klebo

nas kun. E. Gradeckas pasakė 
pritaikytą pamokslą paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 28 
metų sukakčiai.

4 vai. po pietų parapijos sve
tainėje įvyko paminėjimas, ku
rį suruošė A.L.T. vietinis sky
rius.

Skyriaus pirmininkas M. Vo
kietaitis paaiškino vakaro tiks
lą ir pakvietė V. Alksninį vaka
rą vesti.

šv. Kazimiero parapijos cho
ras sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus, ir eilę linksmų liau
dies dainelių, kurios sužadino 
kiekvieno jausmus.

Patrijotiškas kalbas apie Lie
tuvą, jos nepriklausomybę ir 
dabartinį jos žmonių vargą pa
sakė kleb. kun. E. Gradeckas, 
pramonininkas K. Vilniškis, vie
tos veikėjas F. Rumskas, sve
čias Dr. M. J. Colney iš Water
bury, Conn, ir M. Jokubaitė

Solo “Mano Gimtinė” ir “Oi 
Kas” gražiai dainavo Agota Vo- 
kietaitienė.

Vakaro vedėjas pakvietė A. 
Vokietaitienę ir M. Jokubaitę 
priimti aukas.

Aukojo po $10 Jurgis ir Sofi
ja Trečiokai, J. Zakarauskas. Po 
$5—-kun. E. Gradeckas, K. Vil
niškis, A. Dičkus, P. Gudaitis, 
A. Benevičius, K. Križevičius, P. 
Ūsas.

$3.00—J. Kuncevičius.
Po $2.00 — U. Dzikienė, V. 

Alksninis, M. Čenkienė, J. Čepo- 
kas, Dr. M. J. Colney, J. Čepo
nis, I. Gvildis, K. Valičkienė, L. 
Sadauskienė, F. Rumskas, A. 
čirčirkienė, A. Kudarauskienė, 
A. Mačienė.

Po $1.00—J. Dičkienė, A. Pil- 
velienė, S. Markūnienė, J. Kaz
lauskienė, V. Parėdnienė, A. Ka- 
linskienė, A. Tiškienė, A. Barz- 
dienė, O. Balčiuvienė, S. Masiu- 
liūnienė, O. Rumskienė, M. Ja
nuškienė, A. Masiulienė, J. žą
sinas, M. Ausukaitienė, B. Ma
siulienė, K. Ramanauskas, J. 
Masiulis, B. Paulauskas, J. Mi
šeikis, M. Valinčius, P. Švarca, 
V. Norkūnas, P. Mačiulaitienė, 
O. Pikelienė, H. Stodolnikiutė, 
M. Vokietaitis, E. Kazokienė, M. 
Drišienė, A. Rimavičienė, O. Čir- 
vinskienė, M. Bakšienė, J. Sta- 
dolnikienė, M. Taragauskienė, G. 
Norkūnienė, O. Norkūniūtė, J. 
Šilkienė, S. Tamulienė, M. Šu- 
linskienė, A. "Vokietaitis, M. 
Emells, M. Ramanauskienė, H. 
Švilpienė, M. Jokubaitė.

Viso aukų surinkta $127.00.
Programai užsibaigus, visi 

smagiai linksminosi bei vaišino
si užkandžiais ir skaniais gėri
mais, kuriuos pagamino mūsų 
šeimininkės.

Visiems aukotojams, atsilan
kiusiems ii' šio vakaro darbinin
kams rengimo komisija ir A.L.T. 
skyrius taria nuoširdų ačiū.

Lietuvos Nepriklausomybės 28 
metų sukakties minėjimas pas 
mus įvyko vasario 16 d. Suruošė 
vietinis A.L.T. skyrius gražioje 
“Melodie Lane” valgykloje.

Minėjimas susidėjo iš prakal
bų, muzikos, dainų ir vakarie
nės.

Kalbėtojais turėjome prelatą 
J. Maciejauską, profesorių K. 
Pakštą ir garbės konsulą J. J. 
Bielskį. Visų jų kalbos buvo įdo
mios. Konsulas Bielskis palietė 
Lietuvos istoriją. Prelatas Ma- 
ciejauskas kalbėjo lietuvybės iš
silaikymu šiame krašte. Ugningą 
kalbą pasakė prof. K. Pakštas, 
kaipo svarbiausias to vakaro 
kalbėtojas. Seniai mes buvome 
girdėję profesorių taip energin
gai, taip jautriai išsireiškiant 
Lietuvos reikalais.

Protarpiais turėjome muzikos 
ir dainų. Šv. Kazimiero parapi
jos choras gražiai pasirodė, su
dainuodamas keletą gražių dai
nelių.

Puikiai paskambino pianu so
lo klasiškos muzikos Violė Sin- 
kiūtė ir R. Masonas.

Priimta rezoliucija dėl Lietu
vos laisvės. Rezoliucija bus pa
siųsta Amerikos prezidentui ir 
kitiems šio krašto pareigūnams.

Dainoms ir himnams akom
panavo G. Gražytė, mūsų para
pijos vargoninkė. Vakaro vedė
jas buvo K. Lukšis?

Aukų surinkta $157.00.
Aukotojų vardai bus paskelb

ti spaudoje per A.L.T. centro 
raštinę.

Suruošti šį minėjimą pasidar
bavo rengimo komitetas iš N. 
Mockaus, B. Starkienės ir M. 
Šareikienės.

Svarbus Reikalas
Graborius, stovėdamas 

prie numirėlio, pastebėjo, 
kad perukas slydo nuo ano 
plikos galvos.

Tyliai jis prakalbėjo į gre
ta stovinčią našlę besišyp
sančiu ir nusimenančiu tonu, 
kuris yra ypatingas grabo- 
riams per jų viešus patarna
vimus :

— Ar turi klijų?
Našlė nusišluostė ašaras 

ir atsakė:
— Taip.
Netrukus ji klausia:
— Ar pašildyti?
Graborius linktelėjo žilą 

galvą niauriai, ir našlė nuėjo 
atnešti klijų. Netrukus ji grį
žo su nemažu puodu sušildy
tų klijų.

Bet graborius skubotai pa
kratė galvą, pagerbė ją su 
šalta šypsena ir iškilmingai 
pašnibždėjo jai į ausį:

— Nereikia — prikaliau su 
mažyte vinute.

Suma už Lietuvą
Antrosios dienos paminėjimas, 

vasario 17 d., pradėtas su iškil
minga suma bažnyčioje už Lie
tuvą, kad Dievulis pasigailėtų 
mūsų ir grąžintų mums laisvę. 
Prieš mišias susirinkusios drau
gijos, vedamos vietinės legijonie- 
rių posto ir kareivių motinų, į- 
ėjo su procesija bažnyčion. Vė
liavos pastatytos prie altoriaus 
šono.

Mišias laikė ir pamokslą pa
sakė svečias misijonierius, Tė
vas Marijonas kun. Antanas Ma- 
žukna, MIC.

Po pietų įvyko masinis lietu
vių susirinkimas, kuriame po 
kalbų buvo pravestos rezoliuci
jos. Kalbėtojai buvo J. Kajeckas, 
kongresmanas T. D’Alesandro, 
N. Rastenis, radijo komentato
rius I. MacFarlene, Dr. Zelvis ir 
kun. A. Mažukna, MIC. Jie visa
pusiškai nušvietė Lietuvos da
bartinę padėtį.

Šio karo kareiviai, kurių var
dų neteko sužinoti, vaizdžiai at
pasakojo, kaip Lietuviai gyvena 
užsienyje. Kareivių atpasakoji
mai žmones labai paveikė.

Viešnia iš Lietuvos
Maloni vakarėlio staigmena 

buvo viešnia iš Lietuvos, Aldona 
Grajauskaitė - Aleksandravičie
nė, Lietuvos Universiteto stu
dentė.

Ji pasakė patriotišką kalbą.
Toliau Marianapolio rektorius 

kun. Dr. Juozas Vaškas, MIC. 
atpasakojo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo istoriją.

Kun. J. Kuprevičius, MIC., 
Marianapolio vyresnysis, padė
kojo rengėjams ir paskatino 
daugiau panašių parengimų 
ruošti.

Vakaras baigtas Amerikos ir 
Lietuvos himnais.

Vaidinimą atliko mokiniai: A. 
Brazauskas, J. Kripas, J. Nad- 
zeika, E. Dickus, R. Vaitkevi
čius, M. Vestauskas, C. Kono- 
pinskis, Z. Brayall (prancūzas), 
P. Bogušas.

Be kolegijos mokytojų perso
nalo ir mokinių, parengime bu
vo svečių kunigų, kolegijos 
alumnų, Seselių- Nekalto Prasi
dėjimo, kolegijos ūkio darbinin
kai ir net keletas svetimtaučiu.

J. J. J.

Vasario 19 d. musų bažnyčioj 
prasidėjo novena prie šv. Onos, 
kuri bus kas antradienį 7:30 vai. 
vakare.

Visi kviečiami lankytis į šią 
no veną.

TIK DALIS
LIETUVOJ

New Yorkas. 
tuvos fabrikui 
šinų ir t.t. buvo: 
cių ir bolševik 
dos pranešimu' 
jau atstatytas 
pramonės f 
17 odos, 16 
kotažo įmonių

Iš Lietuvos 
kuriame siuntė 
jo tėvas mirė, 
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teris.
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"mirė'’ už

Pasirodo, kai 
bolševikų susą:

Visi tie 
miečiai m 
višką veiklą ji 
areštavę naciai 
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riose.

Atėję rusai; 
Sovietų Sąj 
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i Rusi- 
r turė- 
aip dar 
<je bus 
ės, ka- 
Komu- 
škimu,

lo bent 
ytojas,

klauso- 
jietuvą 
) paža- 
ika ne- 
ki bus 
aos iš-

Tad padėkime vyčiams, nes 
kovojo už pasaulinę taiką, gi 
prašau padėti jiems sustip

ti jų mylimą organizaciją.
Vyčių balius bus kovo 2 d., 
30 vai. vak., Municipal Build- 
g salėje, So. Boston, Mass.
Vyčių organizacijos vadai 
mitetas jūsų laukia!

Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių Centro pin

ir

■m.

Elizabeth, N. J.
Bendras Elizabetho Lietuvių 
mitetas Gelbėti Lietuvai va- 
io 24 d. surengė. Lietuvos 28 

ętų Nepriklausomybės minėji- 
, į kurį atsilankė gražus skai- 

vietos lietuvių.
Programa pradėta 
Lietuvos himnais.
Vakaro vedėjas 
mpai nupiešė šio 
slą, pakviesdamas

. J. Simonaitį pasakyti įžan- 
s žodį.
Svečiai kalbėtojai buvo inži- 
rius P. Labanauskas ir Balys 
učka. Įspūdingą kalbą pasa- 
kun. Dr. J. Starkus. BALF 
pagandos direktorius K. Bal- 
maitis faktais įrodė, kad pa- 
a pabėgusiems lietuviams la- 

i reikalinga.
eninę dalį išpildė jaunimas, 

nu puikiai skambino Budrec- 
itė. Veteranas Puzinas sudai- 
Vo keletą gražių dainelių. Jis 
o balsu žavėjo publiką Jam 

omponavo muzikas J. žilevi-

“Ladies Service Aid,” iš Kear
ny draugija, kuri yra susidarius 
iš mūsų parapijos moterų, su
ruošė “St. Valentine šokius” va
sario 16 d.

Šokiai pasisekė. Šiam parengi
mui vadovavo A. Serafinienė.

Per visus karo metus šioji 
draugija visas savo pajėgas au
kojo karių gerovei ir neužmir
šo nė vieno kario iš musų pa
rapijos su dovanomis ir laiškais.

Narės paaukojo daug kraujo 
Raudonajam Kryžiui. Bridgeport, Conn.

Parapijos vakarienė
Sekmadienį, vasario 24 d., pa

rapijos gražioje salėje įvyko pa
rapijos metinė vakarienė.

Parapijos komitetas ir para
pijinių draugijų veikėjai, vado
vaujant kun. Dubinskui, stropiai 
ruošėsi, kad ši metinė vakarie
nė visapusiškai pasisektų.

Koresp.

Vasario 17 d. mūsų bažnyčio
je įvyko pamaldos už Lietuvą ii’ 
pritaikytas tai dienai pamoks
las. Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Po pamaldų įyyko pietūs, iš 
kurių pelnas buvo skirtas var
gonams pirkti. Prelatui papra
šius, aukų surinkta arti $70.00.

B. S. S.

Amerikos

Džiovalis 
minėjimo 

kleboną

Įsisteigė Veteranų draugija iš 
Dievo Motinos Sopulingos para
pijos kareivių.

Atsilankė į susirinkimą per 
trisdešimt veteranų.

Tikim, kad laikui bėgant visi 
mūsų veteranai prisirašys prie 
šios draugijos.

A. E. S.

Montreal, Canada

milijonų rublių 
nufaktūros. Ii 
pradėsiąs gani

Pravartu ps
1939 metais Lifu už Tėvynę.” Vaidino: Povi- 

Plungis, Aldona Lutvinaitė, 
as Lutvinas, Olga lankaus

ite, Pranutė Balandytė, Mary- 
Aikaitė, Walter Dovanas, 

hard Medway ir Jurgis Bud- 
. Tie patys jaunuoliai BALF 
kalams paaukojo 75 dol., ku- 
os jie uždirbo savo parengi-

aunuolių vaidintojų grupe 
tatė trumpą veikaliuką “Žu-

50 odos ir 
įmonių, o tekt 
dirbo 84 įmonė

Gobšus žmo; 
nesotus.

Kas belieka, 
i žlunga?

ovaną įteikė jų atstovas Jo- 
Lutvinas.
ūkų surinkta 174 dol. ir 25 
tai. Su jaunimo auka tai su- 
o virš dviejų šimtų. Visi pi-
ai paskirti Bendram Ameri- 

s Lietuvių Šalpos Fondui.
o visų kalbų perskaityta re- 

iucija, kuri vienbalsiai priim-

Vasario 16 minėjimą čia su
ruošė Kanados Lietuvių Taryba, 
parapijos salėje vasario 17 d. 
Kun. Bakšys dėl nesveikatos ne
atvyko kalbėtoju, todėl kalbą 
pasakė vietinis klebonas J. Bobi- 
nas ir kiti.

Priimta rezoliucija, kuri pra
šė Kanados premjero King pasi
rūpinti pritaikyti Lietuvai At
lanto Čarterio principus.

Sumesta aukų 62 dol. ir 28 
dol. gauta prie durų, prisegio- 
jant tautinius ženkliukus.

Po programos buvo vakarie
nė, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 150 žmonių. Čia kalbas pa
sakė Kanados Lietuvių Sąjungos 
pirm. A. Sakalas ir kiti. Labai 
gražiai padeklamavo Ona Suba- 
tytė, ir dainomis palinksmino 
Kajackas.

Kovo 3 d., prieš šv. Kazimie
ro—patrono šventę, ruošiama 
parapijos vakarienė. Tikimasi 
didelio svečių skaičiaus.

Vakarienė bus parapijos salė
je, kuri dabar padidinta ir išgra
žinta.

Angliškai!
n Minėjimas baigtas Lietuvos

R Y OF LITHl V nnu. Koresp.

m. Tomo Chase (Čižausk: 

no įžanga. Prof. Pakšto’ 
vos istorija iki 1946 mėtį

<ovo 3 d. šv. Petro ir Povilo 
rapijos salėje įvyksta parapi- 
naudai didelis blynų balius.

Bus ne tik gardžių valgių ir 
•imu, bet ir labai linksma pro-

i gegužės mėn. Stratford H ima su vaidinimais, dainomis, 
bais ir kitokiais pamargini- 
is.
Blynų baliaus komitetas Sir
gai visus kviečia atsilankyti, 
įdžia 4 vai. po pietų. Pelnas 
bažnyčios bokštų pataisymo 

pan.
*arapijos choras rengia šiais 
ais didelį jubiliejinį parapijos 
ūgimo 50 metų pagarbai baž-

KAINA $3.00 

siųskite dabar šiuo adreš-

C. E. PAULONIS
Brooklyn'

Parapijos choro pasirodymas 
prancūzų radijo stoties CKNC 
programoje vasario 16 d. susi
laukė paklausimų iš kitų vietos 
kanadiečių prancūzų_organizaci
jų, ar choras negalėtų ilgesnių 
programų duoti.

Šiuo kartu choras sugiedojo 
Lietuvos himną, dainas “Pabaig
tuvės,” “Pasėjau kanapę” ir ki
tas.

Klebonas Bobinas pasakė 
prancūziškai.

kal
bą

K.

Marianapolis

lėkite pasirinkimą su x):

justi “THE STORY OF i įneš muzikos koncertą, 
is baigta spausdinti

,|šau prisiųsti “THE ST$

įpnkos rašytojams, <*-^inko Acl. sataliausko. 
komentatoriams, kad ju^ 
.etuvos istorija........

rirmą kartą išeivijoje bus iš
lyta Č. Sasnausko “Diena 
čio ir teisimo” su solistais ir 
ru, lietuviškai, vertimas ka-

koncertas įvyks balandžio 7 
vakare šv. Petro ir Povilo 
nyčioje.
*uojau po Velykų parapijos 
ras stato operetę “Artistai,” 
žiai J. Steponaičio, muzika 
ip. J. Žilevičiaus.
i operetė labai juokinga, 

Isma muzika; dar niekur ne
šinta. Rep.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Švente Lietuvių Kolegijoje

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 28 metų sukakties 
paminėjimas įvyko Tėvų Marijo
nų vedamojoj Marianapolio Ko
legijoje vasario 16 d., didžiojoj 
kolegijos auditorijoje. Šių metų 
tasai patrijotinis kolegistų pa
rengimas atmintinas suruoštais 
gyvais Lietuvos vaizdais; tam 
tikslui užleista arti pusės Maria
napolio auditorijos. Gyvuosius 
paveikslus nustatė ir jiems ly
rišką dramą sukūrė Marianapo
lio High School vyresnysis kun. 
Juozas Dambrauskas, MIC. Jis 
pats visą parengimą tvarkė ir 
vedė.

Kolegijos chorą vedė ir jam

Nepriklausomybes minėjimas
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė praėjo labai gražiai.
Vasario 17 d., 10 vai. buvo 

vietinio Tarybos skyriaus užsa
kytos mišios už karius kaip 
Amerikoj, taip ir Lietuvoj. Per 
mišias choras, vadovaujamas A. 
Stanišausko, gražiai giedojo. 
Solo giedojo A. Radvilaitė.

Po pietų 3 vai. buvo iškilmin
gos prakalbos parapijos svetai
nėj. Žmonių susirinko gana 
daug.

Susirinkimą atidarė P. Remei
ka. Jis paprašė vietinį kleboną 
kun. J. V. Kazlauską tarti kele
tą žodžių. Klebonas perstatė ad
vokatą F. J. Bagočių, kaipo prin
cipai! tos dienos kalbėtoją. Ba- 
gočius gražiai kalbėjo Lietuvos 
reikalais, labai plačiai apibūdin
damas. Nušvietė ir pabėgėlių 
šelpimo reikalus. Ragino tvirtai 
laikytis visus su Taryba ir dirb
ti, kol bus laisva ir nepriklauso
ma Lietuva.

Buvo priimta rezoliucija dėl 
okupacijos pašalinimo iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Vietinis 
anglų kalba laikraštis “Bridge
port Post” du kartu išspausdi
no savo skiltyse tą rezoliuciją.

Rezoliucija buvo išsiųsta 
Amerikos prezidentui, Valstybės 
sekretoriui Byrnes, J. G. Grew, 
S. Blom, T. Connally, Conn, se
natoriui McMahon, Clare Booth 
Luce, J. F. Ryter, J. E. Talbot, 
C. A. Eaton, E. Stettinius, A. 
H. Vandenberg ir poniai Roose
velt.

Buvo ir aukų rinkimas. Žmo
nės nuoširdžiai aukojo Lietuvos 
reikalams: po $5.00 žaliai ir Viz- 
niai; po $2: Skikai, Strutinskai, 
Zikarai, Bacevičiai, Kaminskai, 
A. Kilkis, Podžiūnai, Raišeliai; 
po $1.50 Rudys.

Po $1.00 aukojo šie asmenys: 
kun. J. V. Kazlauskas, Bakūnas, 
O. Bružienė, A. čirvinskas, A. 
Dallon, K. Jakutis, Ignatavičius, 
A. Kalpokas, A. Klimaitis, J. 
Kairys, F. Liudžius, J. Bučins
kas, G. Lukošius, A. Lukas, O. 
Mačiukaitienė, O. Nevedamskie- 
nė, O. Ramanauskienė, J. Roma
nas, L. Radzvilas, A. Stanišaus- 
kas, S. Šimėnas, J. Svirskas, A. 
Skirka, A. Sapiega, S. Suslavi
čius, O. Tamušiunienė, Amilia 
Tuskienė. O. Urbonavičiene, A. 
Vilčinskienė, J. Žukauskas, V. 
Žukauskas.

Viso buvo aukų $80.25c.
Šiam darbui daug pasidarba

vo P. Remeika, A. Klimaitis, A. 
Stanišauskas, J. Stanislauskas. 
Aukas pagelbėjo rinkti Klimai
tis, Stanislauskas, Am. Tuskie
nė ir O. Mačiukaitienė.

Vienas po kito sugrįžta kariai. 
Pereitą savaitę teko sutikti gerą 
profesijonalą, tik sugrįžusį vais
tininką G. Antanaitį, kuris ilgai 
ištarnavo kaipo vaistininkas ka
ro fronte ligoninėse.

Taipgi sugrįžo Grajauskas.
O.

Chicago, Ill. Newark, N. J.

Mūsų veikėjai Vladas ir Ger
truda Norkūnai džiaugiasi susi
laukę savo sūnaus Vlado, kuris 
laimingo grįžo iš Japonijos, atli
kęs tarnybą. Džiaugiasi ir jauna 
žmona ir dukrelė. M.

Binghamton, N. Y.
Sekmadienį, vasario 24 d., 

Binghamtone Amerikos Lietu
vių Tarybos vietinio skyriaus 
pastangomis buvo surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas.

Minėjimą atidarė A. Liepa, 
A.L.T. skyriaus pirmininkas.

Parapijos choras sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus, o 
po jų sudainavo porą dainų.

Toliau ėjo kalbos. Pirmas į- 
spūdingai prabilo lietuvių para
pijos klebonas kun. E. Krance- 
vičius. Po jo Br. Balčikonis pra
nešė apie A.L.T. vietinio sky
riaus veiklą pernai. Paskutinis 
kalbėtojas buvo A. Vaičiulaitis, 
atvykęs iš New Yorko.

Programoj vėl pasirodė cho
ras su dainomis. Solo dainavo 
vargonininkė D. Leskauskaite, 
turinti ypač gražų balsą, ir F. 
Jaškauskaite, kuri, tarp kita ko, 
prieš karą metus yra studijavus 
Kauno universitete.

Aukų surinkta apie 70 dol.

Baltimore, Md.
Istorinis Nepriklausomybės 

Taminė jimas
Jau pereitam numery buvom 

trumpai nurodę Vasario 16 d. 
minėjimą Baltimore]. Dabar pa- 
duosim platesnių žinių.

Vasario 16 d. buvo mišios už 
Lietuvos pabėgėlius, o vakare 
puota.

Puotos garbės svečias buvo iš 
Washington© atvykęs Lietuvos 
Ministeris Povilas žadeikis, ku
ris savo kalboj nušvietė šio pa
minėjimo reikšmę ir svarbumą.

Miesto majoras McKeldin sa
vo ugninga kalba ragino visus 
vienytis ir visais galimais būdais 
dirbti savo tėvynės išlaisvini
mui. Majoras nuolat remia lietu

Vedybų sukaktis
Švč. P. Marijos Gimimo para

pijiečių būrys susirinko į Dr. J. 
Simonaičio namus pareikšti gy
dytojui ir jo žmonai Katarinai 
linkėjimus jųjų dvidešimt metų 
vedybų sukakties proga.

Darbštus lietuvis profesiona
las yra uolus mūsų labdaringų 
organizacijų veikėjas ir rėmė
jas. Jisai randa laiko dalyvauti 
mūsų organizacijose. Dr. Simo
naitis yra šv. Vardo draugijos 
vicepirmininkas; šv. Kryžiaus li
goninės štabo raštininkas, buvęs 
valdybos narys lietuvių daktarų 
draugijos Chicagoje.

Simonaičiai augina_ penkis vai
kus. Vyresnė duktė Katarina 
lanko šv. Marijos kolegiją India
noj; Leonarda lanko šv. Kazi
miero akademiją; Jonas, Jr., ir 
Onutė lanko Švč. P. Marijos Gi
mimo parapijinę mokyklą; ma
žiausias šeimos narys Juozukas 
dar yra namie.

Dr. Simonaičio brolis yra Eli
zabeth, N. J., lietuvių parapijos 
klebonas.

Šv. Ritos bernaičių aukštesnė 
mokykla pagerbė savo alumnus, 
žuvusius karo laukuose, žuvusių 
tarpe yra mūsų tautietis Lt. Ste
ponas Biežis.

Jūsų korespondento dėdė Ado
mas Stugis po sunkios operaci
jos sugrįžo į savo ūkį Monee, Ill. 
Adomas ir Julijona Stugiai buvo 
veiklūs lietuvių organizacijų vei
kėjai Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijoj Town of Lake, Chicagoj. 
Jie praleido suvirš vienus metus, 
lankydami savo tėvynę Lietuvą 
nepriklausomybės laikais.

Šv. P. Gimimo parap. klebo
nas kun. Jurgis Paškauskas su
grįžo iš Floridos suteikti mote
rystės1 sakramento savo brolia
vaikiui Jurgiui Paškauskui ir 
Antaninai Navikaitei.

Šie jaunuoliai yra pasižymėję 
savo darbuote Ateitininkų drau
govėj.

Seselė M. Ignacija, šv. Kazi- 
miero_ kongregacijos viršininkės 
padėjėja ir tarybos narė, sekma
dienį, kovo 4 d., švenčia dvide
šimt penkerių metų sukaktį savo 
apžadų profesijos.

Jubiliejinės mišios aukojamos 
šv. Kazimiero Seserų vienuoly
no koplyčioje.

Sesuo Ignacija yra pasižymė
jusi kaipo gabi pedagogė.

Jonas A. Stoškus.

Žmogaus veiksmų tikslas 
yra laimė.

Šv. Tomas Akvinietis.

Kantrybė yra geriausias 
vaistas kiekvienai sunkeny
bei. ' Plautus.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Minėjimas įvyko vasario 17 d. 
Suruošė N.J.L. Taryba.

Programą sudarė kalbos, dai
nos ir vaidinimas. N.J.L. Tary
bos pirm. Vincas Ambrazevi
čius, atidaręs minėjimą, progra
mą vesti pakvietė Simoną Gudą 
iš W. Orange.

Kalbas pasakė vietos kleb. 
kun. Ignas Kelmelis, advokatas 
C. F. Paulauskas ir BALF R. R. 
V. vedėjas Jonas Valaitis. Dai
navo Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai, kurių dainos publikai labai 
patiko, ir jie buvo iššaukti kele
tą sykių kartoti. Vaidino “Kai
mo Mokyklą” Elizabetho lietu
vių jaunuolių artistų grupė, va
dovaujama Aldonos Liutvinai- 
tės.

žmonių dalyvavo apie 300. 
Aukų surinkta $203.00. Aukas 
rinkti pagelbėjo BALF darbuo
tojas Jonas Valaitis pranešda
mas, kad Lietuvos pabėgėlių Eu-

ropoję mokykloms reikalingas 
popieris ir paišeliai. Aukas su
rinko komisija: Antanas Masan- 
dukas, Teklė Grybaitė, Kazys 
Krumėnas ir Ona Lukošiunienė. 
Visos aukos perduotos N.J.L. 
Tarybos iždininkui Valintui Va- 
lickui, kuris išmokėjęs rengimo 
išlaidas $100.00 skubiai perdavė 
BALF vietos skyriaus valdybai 
Europos lietuvių mokyklos reik
menims nupirkti.

Kitos visos aukos bus sunau
dotos Lietuvos laisvinimo reika
lams.

10 dolerių auką davė P. Vilec- 
kis, po 6 dolerius—A. Laukže- 
mytė, V. Dambrauskas ir A. S. 
Trečiokas. Septyniolika asmenų 
aukojo po penkis doleris. Tai J. 
Liudvinaitis, E. Petrauskas, S. 
Gudas, V. Boreika, V. Bičkaus
kas, K. Jasaitis, J. Čepreckis, VI. 
Dilis, V. Valickas, Ad. Paulaitis, 
Ag. Pranienė, O. Raliūnienė, A. 
Masandukas, J. Škėmė, kun. Ig. 
Kelmelis, Pr. Pūkas, L Trečio
kienė. 

Kitų aukos buvo po tris, du 
ar vieną dolerį.

A. S. Trečiokas, sekr.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Brooldyno Lietuviai Oratoriai
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is® savo

PERGALES VAJUJE

PROTESTE

susi-Vardo draugijos

S.

Maspetho Žinios

Šv. Jurgio Parapija

RENGĖJAI.

penktade

;^i to pri-

ikitą perai-

SPAUDOS KLUBAS IŠRIN
KO NAUJĄ VALDYBĄ

ateiti 
orga- 
savo

siietanžto 
jnroištrė-

®pi- 
feijonie-

Amerikos Valf 
torius Byrnes 1 
siuntė raštą, k 
nėra paskelbtas 
ma, kad tai yi

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Kazys ir Ona Petrulioniai 
dėkoja sąjungietėms 24 kp. 
narėms už juodviem sureng
tą “Surprise Party.”

para-
17 d.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus kovo 4 d., pirmadienį, 8 
vai. vak. parap. salėje.

fiitriai ir 
i&tiip gar- 
rėššanktis į 
ibtoo jų

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF COMMERCE
Room 51 B, 112 State Street, Albany 7, New York.
Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygute, duodančią 
žinias apie pagelbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos 
Smulkiajam Bizniui Didinti.

Vardas
Adresas
Miestas

GRAŽIAI PASIRODĖ 
ŠOKIUOSE

V 
trečiadienį,

d-Class matter 
N. Y.

Mot. S-gos svarbus susi
rinkimas bus kovo 5 d., an
tradienio vakare.

Dabar B. M. Dulkė įstojo 
į Pijaus X vardo kolegiją mo
kytis muzikos.

saai ir ba- 
laineri- 
soupę, kaip

a#<Lomeninio 
gyvenim

'toifuj? Mumsdikt 
tatorius, neži 

d te* tų baltas ar 
to k das ar žali; 
^.koks tik nori 

^reikia

to t. ■ j

protestas dėl I
Ji™]6 traukimo iš Irai 

Paskutinėmis 
aiškėjo, kad Ma

•t

Ii v foiauau
į u JT1 ii iš! kodėl užaimi 
&T įkaita Krei 

tikta- džiavosi

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 joMo mokesčio.

RENGĖJAI

Kovo -

LIET. KATALIKŲ DR-JOMS 
IR VEIKĖJAMS

Kovo mėn. 24 d., sekmadie
nį, 1 vai. po pietų Atsimainy
mo parapijos salėje, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y., 
įvyks New Yorko ir jo apy
linkės lietuvių katalikų sei
melis, į kurį daugumas vie
tinių lietuvių katalikiškų 
draugijų turi jau iš anksto 
išrinkę savo atstovus, ir ren
giasi jos gan rimtai seime
lyje dalyvauti, kur paskaitas 
skaitys lietuvių katalikų vi
suomenės žymūs vadai ir vei
kėjai.

Seimelyje bus peržvelgta 
pereitų metų lietuvių visuo
menės katalikiška veikla, bus 
nustatomos tai veiklai šiems 
metams naujos gairės, ir bus 
plačiai apsvarstyti svarbūs 
šių dienų lietuvių klausimai 
ir reikalai.

Tad prašome visas šios 
apylinkės lietuvių katalikų 
draugijas, kurios dar neturi 
į šį seimelį savo atstovų iš
rinkusios, tuojau savo atsto
vus išrinkti, aprūpinti juos 
reikalingais draugijos įgalio
jimais ir į seimelį atsiųsti.

Draugijų atstovai ir sve
čiai prašomi laiku seimelin 
atvykti ir nesi vėlinti, nes sei
melis prasidės skelbiamuoju 
laiku.

Su gilia pagarba,
KAT. SELM. RENG. KOM.: 
Petras Montvila, Simanas 
Cerebiejus, Stasys Lukoše
vičius, Antanina Pažerec- 
kienė ir Pranė Ražickienė.

KLAUSYKITĖS SVARBIŲ 
KALBŲ PER RADIJĄ

World Bill of Rights Ass’n. 
kovo 3 d. rengiamo mitingo 
kalbų dalis bus transliuoja
ma per radiją.

WINS stotis nuo 3:30 vai. 
ligi 4:00 vai. perduos kon- 
gresmano O’Konski ir Kata
likų Veteranų vado McCaff
rey kalbas, o nuo 4:30 ligi 
5:00 vai. iš WHOM bus trans-

liuojama senatoriaus K. S. 
Wherry kalba.

Mitingas, kuriame daly
vauja lietuvių latvių, estų, 
graikų kinų ir eilė kitų tau
tybių, pradedamas 2:30 vai. 
Manhattan Center, W. 34th 
St., prie 8th Avė.

Visi lietuviai dalyvaukite 
šiame mitinge ir užstokite 
mažųjų tautų teises.

• L. Šimutis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas ir “Draugo” redaktorius, 
buvo atvykęs šią savaitę 
New Yorkan organizacijų 
reikalais.

• Kun. P. Juras lankėsi 
New Yorke dalyvauti įvai
riuose posėdžiuose.

• Bronė Budreikaitė, odon
tologijos studentė, vasario 
22 d. atvyko iš Paryžiaus. 
Kelias dienas viešėjo New 
Yorke ir išvyko Bostonan, 
kur gyvena ją atsikvietęs dė
dė, Miškinis.

® Izabelė ir Karolina Ko
vaitės iš Rochesterio buvo 
atvykusios New Yorko apy- 
linkėn paviešėti. Karolina 
yra Michigan universiteto 
odontologijos studentė.

• Adv. Nadas Rastenis, 
BALE reikalais buvo atvy
kęs iš Baltimorės New Yor
kan. Jis dabar eina BALE 
pirmininko pareigas.

• Lietuvos Vyčių apskri
ties metinė komunija bus ko
vo 10 d. Elizabeth.

• Stud. Algis Grinius, pulk. 
Griniaus sūnus, šiomis dieno
mis išeina į kariuomenę.

• Jurgis Savaitis trečiadie
nį lėktuvu atskrido iš Švedi
jos.

Tiems, Kurie Nori Pradėt ar Didint Smulkųjį Biznį!

Gaukite Biznio Pagalbą Dovanai 
per NEW YORKO VALSTIJĄ!

štai proga gauti—dovanai—pamatinių 
biznio žinių, svarbių sėkmingam biznio 
vedimui! Teikiama jums per New Yorko 
Valstijos Planą Smulkiajam Bizniui Di
dinti—planą, siekiantį kiekvienam patar
naut šioj Valstijoj! Pasako, kaip gaut 
naudingas knygutes, nurodymus, patari
mus nuo sėkmingų vietinių biznio žmo
nių! Reikalaukite dovanai knygutes, kuri 
duoda smulkmeniškas žinias! Vengkite 
brangių klaidų!Negaišuokite.šiandien iš- 
pildykite šį kuponą žemiau ir pasiųskite!

DOVANAI! IŠKIRPK—PASIŲSK ŠIANDIE!

BIG AIDS 
for Building 

Small 
Business

pilnas | 
Planą

Angelų Karalienės 
Parapija

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitariu

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS VEIKIMO

29

Vasario 20 d. įvyko susi
rinkimas.

Išduoti raportai iš metinio 
susirinkimo sausio 17 d.

Paaukota dėl nukentėjusių 
nuo karo lietuvių kenuoto 
maisto 85 svarai. Paaukota 
$10 karo fondui.

Išduotas raportas iš Kata
likų Federacijos apskrities 
ir išrinktos šios delegatės į 
Katalikų Seimelį: M. Šertvi- 
tienė, O. Ragelienė, T. Kubi
lienė, R. Diržienė ir O. Rai
nienė.

Kovo 3 d., įvyks “bunco” 
parapijos naudai Apreiški
mo par. salėje 4 vai. popiet.

Prašome, kam tik laikas 
leis, atsilankyti.

Yra susirgusios narės Hof- 
manienė, Jenkevičienė, Barb- 
šienė, Janulienė ir Arba
čiauskienė. Kurioms yra pa
žįstamos, prašome aplanky
ti. T. K.

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.

New Yorke per Pergalės 
vajų, kuris ėjo nuo sausio 7 
d. ligi vasario 16 d., buvo su
rinkta 3 milijonai svarų dra
bužių, avalynės ir patalynės.

Tie dalykai išsiunčiami 
nuo karo nukentėjusiems 
žmonėms.

Vargonininko Prano ir Ma
rijonos Dulkių vyriausias sū
nus Bernardas M. Dulkė va
sario 4 d. grįžo namo, gar
bingai paleistas iš tarnybos.
Jis ištarnavo dvejus metus ir 
9 mėnesius. Pacifike išbuvo 2 
metus ir 2 mėn. Anksčiau p. 
Dulkė Bernardą ir kitus du 
sūnus, Povilą ir Silvestrą, 
leido į Brooklyn© vyskupijos 
chorą mokytis bažnytinio 
giedojimo. Vėliau Bernardas 
užėmė vargonininko vietą šv. 
Trejybės lietuvių parapijoj 
Newarke, kur išbuvo pusę 
metų, kol turėjo išeiti į laivy
ną.

NAŠLIŲ ARBATĖLĖ

Šv. Monikos Moterų Našlių 
draugijos arbatėlė su pamar- 
ginimais bus šį penktadienį, 
kovo 1 d., po vakarinių pa
maldų, Apreiškimo parapijos 
salėje.

Rengėjos deda pastangas, 
kad viskas būtų kuo geriau
sia ir kviečia visus gausiai 
dalyvauti.

Rengimo komisija.

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

Lietuviy 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 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 68«J
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias p 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

l#t it &
girtai!

Apreiškimo 
Parapija

šv.
rinkimas įvyks kovo 3 d., 
tuojau po sumos, parapijos 
salėje.

Prašomi visi nariai daly
vauti susirinkime. Turime 
daug svarbių reikalų. Bus 
renkami atstovai į Katalikų 
Seimelį, tad prašome gausiai 
dalyvauti, kad būtų galima 
išrinkti tinkamus atstovus.

Kovo 10 d., sekmadienį, šv. 
Vardo draugijos bendra ko
munija 8 vai. mišių metu.

Prašomi visi nariai daly
vauti.

Pereitame Spaudos klubo 
susirinkime nariai gausiai 
atsilankė ir nutarė šių metų 
veikimo tvarką.

Ta proga ir įvyko metinis 
valdybos rinkimas.

Naują valdybą sudaro pir
mininkas Alb. Trečiokas, vi- 
cepirm. J. Valaitis, sekr. V. 
Bukšnaitis, ižd. M. L. Vasi- 
lius, finansų sekr. V. Tyslia- 
vienė ir knygius K. Baltra- 
maitis. Kitas susirinkimas 
įvyks vasario 28 d., 307 West 
30th Street. New Yorke.

Vasario 12 d. lietuvių J. 
Stuko “Rūtos” šokėjų grupė 
gražiai pasirodė Waldorf-As
toria viešbuty New Yorke.

Programoj dalyvavo uk
rainiečiai, lietuviai, estai, 
švedai, norvegai, suomiai, 
škotai ir lenkai.

Lietuviai šoko po ukrainie
čių ir lenkų.

J. Stuko “Rūtos” šokėjų 
grupė šoko gerai, šokiams 
vadovavo Stilsonaitė - Anta
navičienė.

Po programos tautinių šo
kių žinovai grupės vedėją 
sveikino už gražų pasirody
mą. N.

Rožančiaus draugijos me
tinis Užgavėnių balius įvyks 
šį sekmadienį.

Pradžia 6 vai. vakare.
Rengimo komitetas kviečia 

visus atsilankyti į šį parengi
mą ir gražiai laiką praleisti 
prie gero orkestro.

Krutami paveikslai 
pi jos salėje bus kovo 
Bus rodoma šv. Bernadeta. 
Tretininkų draugija prašo 
atsilankyti visus.

Pradžia 7 vai. vakare.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
RENGIA ŠVENTO VARDO DRAUGIJA

Penktadienį, Kovo-March 1, 1946
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE

So. 4th ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 vai. vak. Bilietas — 50 centų
Kurie norite smagiai praleisti laiką, pasilinksminti, pašokti 
lietuviškų šokių, ir pasiklausyti dainų, ateikite į šį Balių. 
Nesigailėsite!

Švento Vardo D-jos Balius
Šių metų kovo mėnesio pir

mą dieną, penktadienio vaka
re 8 valandą, Karalienės An
gelų parapijos salėje šv. Var
do draugija rengia šaunų ir 
linksmą Užgavėnių balių su 
muzika ir šokiais.

Į balių įžanga suaugusiems 
50 centų, o vaikams veltui. 
Baliuje užkandžiai bus duo
dami dykai.

Visi, kurie mėgstate polku
tes smagiai patrepsėti ir val- 
cą bei kitus lietuviškus šo
kius pašokti, nepamirškite 
tą vakarą į šv. Vardo drau
gijos rengiamą balių ateiti ir 
linksmai su savo senais pa
žįstamais bei draugais vaka
rą naudingai praleisti.

Kviečia baliaus rengėjai.

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.
Gyvojo Rožančiaus draugi

jos bendra komunija bus šį 
sekmadienį, kovo 3 d., 9 vai. 
mišių metu.

Vakare, po mišparų, bus 
procesija ir po to—susirinki
mas parap. salėje.

Narės prašomos dalyvauti.
LRKSA 134 kuopos mėne

sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, kovo 3 d., tuojau 
po sumos parapijos salėje.

Nariai kviečiami dalyvau
ti. Nenariai kviečiami 
ir prisirašyti prie šios 
nizaci j os—apsidrausti 
gyvybę ir sveikatą.

Bertuliams širdies žaizdos 
dar neužgijo, nes vienintelis 
jų sūnus daktaras, vos tik 
baigęs medicinos mokslus, 
žuvo Prancūzijoj karo fron
te 1944 m., palikdamas jau
ną lietuvaitę žmoną, su ku
ria tik 18 mėn. gyveno.

Bertuliu giminaitis St. Ru
ginis—karys, kuris dabar 
yra Vokietijoj, nuvyko į 
Prancūziją — į karių kapus, 
uždėjo ant Dr. Bertulio kapo 
vainiką,
prisiuntė Bertuliams.

Tad iš to paveiksliuko tė
vai mato, kur jų sūnus am
žinai ilsisi.

Parengimas
Šį sekmadienį 6 vai. vaka

re yra parengimėlis, kurį ruo
šia sesutės su mokyklos vai
kučiais pagerbti šv. Kazimie
rui.

nufotografavo ir

Susirinkimas
Šv. Vardo dr-ja sekmadie

nį turėjo susirinkimą.
Buvo nutarta prisidėti prie 

visų parapijos draugijų ba
liaus, ruošiamo grįžusiems 
kareiviams priimti. Balius 
bus rudenį.

Naujon valdybon išrinkta 
B. Borus pirm., K.Kavaliaus
kas sekr. ir Maksvytis ižd.

Draugija paskyrė 10 dol. 
Al. Smith ligoninės fondan.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL, ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -189G

Sekmadienį įvyko 
čiaus dr-jos susirinki

Naujon valdybon i 
O. Sveikatienė pirm., 
lackienė vicepirm., E. 
liauskiene sekr. ir K 
rupskienė iždin.

Iš Aušros Vartų b 
buvo palaidota Kaz. 
vičius ir G. Kacalaus

Ad. Horvath susitu 
EI. Nogoraite ir Fr. Sffl 
Am. Juozaityte.

Vinco Jakaičio šei 
laukė dukters, kuri 
tyta Janice Carol v

Ant. Vaikšnio d 
krikštyta Donna Sue

Arth. Arehart še! 
laukė dukters, kuri 
krikštą duotas Joan 
vardas.

Elmer Dane perėjo j 
likų tikėjimą ir buvo 
bažnyčioje pakrikšt

Vasaros pradžioj ji 
tuoks su M. Palubį

PARDUOD
Geri, pigūs, patogūs 

Gerose vietose. Pa 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
prašo. Apdraudžia (i 
žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastui
Real Estate 

496 Grand St., Brook!
Tel. EVergreen 7-1

>^2$

grisias iš 
'trie savo 
Ridėjo dar

a Bažnyčiai

5,33 dalis

iąsdoda-

I
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir Sfl 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų
lyginimą, plasteriavimų, 
vių cementavimą ir kt 

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N.

Washington's. ■ 
tinėje padangėje J 
sjį susirinko dvif 
se.

Tai Iranas ir Y 
Pagal 1942 mel 

mą, sąjungininką 
turėjo pasitrauk 

i metų kovo 2 d. Ai 
• riuomenė jau seni 

ėjus.
Bet rusai savo 

silaikė ir pasilik 
Irano dalyje, kol 
aiškūs,” — pači< 
žodžiais tariant

Rusai pareik 
Azerbaidžane j 

. duota visokių nu 
Važioję, prižiūrėti tos sr 
ginsime- menę.

tykios ir 
Q čia uzleisi 

viso

Susituokė
Vasario 16 d. susituokė 

Ona šarkaitė iš Maspetho su 
Heron, ir Petronėlė Spaičytė 
su Weick. Ji yra ALRKS vie
tos kuopos pirmininko A. 
Spaičio duktė, šliūbą teikė 
vietos klebonas. Per abejas 
vestuves buvo giedama solo.

Gaila, kad mūsų lietuvai
tės tenka svetimtaučiams.

Jaunimas turėtų daugiau 
dalyvauti įvairiuose lietuvių 
parengimuose, tai būtų pro
gos vieniems su kitais pažin
tis užmegzti.

Siurprizo puota
Vasario 17 d. Kaziui ir Ja

ninai Bertuliams buvo su
rengta jų 30 metų vedybinio 
gyvenimo siurprizo puota, 
kurią surengė Bertulienės se
suo Aleksandra Juodaitienė 
savo namuose 338 17th St., 
So. Brooklyn.

Pagerbti Bertulius susirin
ko gražus būrys artimųjų 
giminių ir draugų.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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. Jus patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

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

Dešimties metų garantija.

Clement A. Vo(VOKETAITIS)
Advokatas

41.40 — 74fhStl
Jackson Heights, 1

NEwtown 9 ■ 5

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Čia Galima Gauti 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjii
Su MOTE

DIDELIS P 
visokių gėrimų

JUOZAS ZEID
411 Grand Str 

Brooklyn( N. t

HAvemeyer 8-0233

RALPH KRV

FOTOGRAF
65 - 23 GRAM) A

Maspeth, N. Y.

^laffljpra-

MASKVA Į
' tik-1

| reikšmingu vale 
ria asmenybe.

temti- Taip pat suti 
i ankš- Į diktatorius ir

.. . j reikia valdytu 
Mdė-kai.

|indi I mes nes 
ciniškos veidm

ir jį. rius, krūviniai 
patys na.’|saulis yra regi 

.M įvairių1®
tm^|triukšmo dėl i 

tūros?
Jeigu Frau 

į. .71 gan. nors palanku

taihi A Kremliau 
-J su 1 

kraujo brolys
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