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Šiame numeryje praneša
ma, kad šalpos Fondo Vajus 
iškilmingai atidaromas sau
sio 24 d.

Tos iškilmės įvyksta New 
Yorke, ir lietuviams tikra 
garbė, kad jų žygį įvertina ir 
remia toki aukšti vyrai, kaip 
kardinolas Francis Spellma- 
nas, buvęs Pašto sekretorius 
J. Farley ir ambasadorius 
Myron Taylor.

Reikia tik linkėti, kad lie
tuviai ištesėtų šiame svar
biame darbe, pasiektų skir
tas sumas ir suteiktų taip 
reikalingos paramos varg
stantiems mūsų broliams ir 
seserims.

Lygiai svarbus yra dabar 
varomas Lietuvai Gelbėti 
Vajus, kurio tikslas yra su
kelti lėšų, kad būtų sustip
rinta Lietuvos išlaisvinimo 
kova.

Iš Europos šio vajaus rei
kalavo visos lietuvių grupės: 
katalikai, tautininkai, liaudi
ninkai, socialistai ir kiti.

Tik nesusipratėliai ir blo
gos valios žmonės gali šių 
dviejų vajų svarbos nesu
prasti ir jų neremti.

Stalino rojaus atsižadėjęs 
Aleksiejevas, rusų ambasa
dos Meksikoje pareigūnas, 
praneša, kad Sovietų Sąjun
gos atstovas Jungtinių Tau
tų atominėje komisijoje pro
fesorius Aleksandrovas yra 
slaptosios policijos NKVD 
agentas.

Tas pats profesorius Alek
sandrovas 1936 m. buvo vy
riausias koncentracijų sto
vyklų inžinierius;— tų pačių 
stovyklų, ■ į kurias tūkstan
čiais suvalyti lietuviai ir ki
tų tautų žmonės.

Aleksiejevas pastebi, kad 
visa Stalino Rusija yra dide
lė koncentracijos stovykla.

• * •
“Kalifornijos lietuvio” pa

skutinis numeris—didele da
limi angliškas.

Ir tuos angliškus daiktus 
rašo daugiausia “grinoriai.”

Jei juos rašytų Amerikoje 
gimę lietuviai, būtų supran
tama, bet kad iš Lietuvos 
atvykęs turi sau rašytis ang
liškai, tai jau keistoka.

Kitas reikalas būtų, jeigu 
jie rašytų angliškai ameri
kiečių spaudoje.

Paskutinis “Lithuanian 
Bulletin” numeris turi įdo
mios ir vertingos medžiagos.

Sykiu ir skaudi toji me
džiaga, nes liečia lietuvių są
lygas vergų stovyklose Rusi
joje ir pateikia eilę doku
mentų, susijusių su Lietuvos 
nelaimėmis.

Visiems patariama susipa
žinti su šiuo numeriu ir gerai 
įsidėmėti straipsnį “Slave 
Camps in Russia.”

Kad demokratijos paken
čia dideles komedijas, maty
ti iš nesenų rinkimų Rumu
nijoje.

Laikraščiai rašo, kad ten 
valdžia rinkimų metu sumu
šė visus klastojimo ir žuli- 
kystės rekordus.

Buvo paskelbta paveikslų, 
kuriuose matyti, kaip civiliai 
valdžios šalininkai su šautu
vais daro “tvarką.”

bežiūrint to, už Maskvos 
pastatytą vyriausybę balsavo 
visai nedidelis procentas. Bet 
komunistų bernai pasiskelbė 
laimėjų didele dauguma.

Amerika ir Anglija siuntė 
protestus, bet daugiau nieko 
nepadarė, kad rinkimai būtų 
laisvi.

Dabar Amerika ir Anglija 
siunčia protestus į Lenkiją, 
kur netrukus bus rinkimai ir 
kur eina smarkus smurtas, 
varomas komunistų.

Iš visa ko matyti, kad Len-

JAMES FARLEY ŠALPOS VAJAUS 
GARBĖS PIRMININKAS

vietoje sumosiant parengi
mą.

Šalpos Fondo pirmininkas 
yra kun. Dr. J. B. Končius. 
Tarp fondo garbės narių yra 
nemaža žymių amerikiečių.

Rusai Užsimanė 
Baziy

Londonas. — čia patirta, 
kad Rusija reikalauja sau 
bazių Špicbergeno saloje, 
šiaurės poliaus srityje.

Toji sala priklauso norve
gams, ir yra pusdykė, sniego 
apklota sritis. Bet jos svarba 
didėja, kadangi oro susisie
kimo amžiuje daugelis kelių 
lėktuvams yra tiesiausi pro 
šiaurės poliaus plotus.

Sovietai toje saloje norėtų 
turėti militarines bazes.

Kitos šalys, ypač Anglija, 
tokiam rusų įgeidžiui prieši
nasi.

Bet tai būtų lyg to vilko 
kojos įkėlimas į roges: ne
trukus visas jis ten susi- 
kraustytų.

Neseni patyrimai primena, 
kaip rusai įlindo su bazėmis į 
Baltijos kraštus ir kaip juos 
paskui visai okupavo.

New Yorkas. — Buvęs 
Amerikos pašto sekretorius 
James Farley sutiko būti 
BALF vajaus garbės pirmi
ninku.

Iškilmingas šio vajaus ati
darymas įvyks sausio 24 d. 
1 vai. po pietų Waldorf Asto
ria viešbutyje New Yorke.

Atidarymas bus filmuoja
mas.

Tarp garbės svečių taip 
pat bus kardinolas Francis 
Spellmanas ir ambasadorius 
Myron Taylor.

James Farley yra buvęs 
demokratų partijos pirmi
ninkas ir yra vienas įtakin
giausių asmenų šios šalies 
politikoje.

Šalpos vajaus tikslas yra 
sukelti reikalingas sumas 
paremti lietuviams, nukentė- 
jusiems nuo karo ir išblaš
kytiems po įvairius kraštus.

Visoje šalyje numatyta su
rinkti daugiau kaip pusę mi
lijono dolerių.

BALF neseniai yra krei
pęsis į visas lietuvių koloni
jas, kad pirmas bendras šal
pos žygis šiame vajuje būtų 
padarytas kovo 2 dieną, kiek
vienoje lietuvių gyvenamoje

RUOŠIA SUTARTĮ VOKIETIJAI
Londonas. — Antradienį 

Anglijos sostinėje susirinko 
keturių didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministerių 
atstovai.

Jų tikslas yra paruošti tai
kos sutartis Vokietijai ir 
Austrijai.

Rusų atstovas Gusevas 
siūlė, kad pirmiau būtų susi
dorota su Vokietijos sutarti
mi, o paskui prieiti prie Aus
trijos.

Prancūzijos, Anglijos ir- 
Amerikos atstovai manė, kad 
tas sutartis galima ruošti pa
eiliui, ir galutinai nubalsavo, 
kad ketvirtadienį ims svars
tyti Austrijos reikalus.

Atstovai paruoš sutarčių 
projektus ministerių konfe
rencijai, kuri susirenka ko
vo 10 d. Maskvoje.

Jungtinėms Valstybėms 
toje konferencijoje atsto
vaus naujasis Valstybės sek
retorius generolas G. Mar
shall.

Posėdžius Londone atidarė 
Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Bevinas.

LENKIJOJE SIAUČIA TERORAS
Varšuva. — Lenkijos val

džia buvo pareiškusi, kad ten 
nėra žiaurių veiksmų prieš 
opoziciją.

Bet laikraščių korespon
dentai praneša iš Lenkijos 
sostinės faktus, kurie aiškiai 
paliudija, kaip komunistų 
kontroliuojama valdžia per
sekioja kitokio nusistatymo 
politikos veikėjus.

Šiomis dienomis vienas 
opozicinės kaimiečių partijos 
kandidatas buvo namuose 

kijoje rinkimų laisvės nebus 
ir kad ten vėl bus paskelbtas 
didžiulis komunistų laimėji
mas, nors visi sutinka, kad 
laisvuose rinkimuose apie 80 
procentų balsų gautų demo
kratinė Mikolaičiko partija.

Taip Jungtinėms Valsty
bėms ir Britanijai pasitenki
nant tik nedrąsiais protes
tais, Maskvos įstatyti bernai 
kelia galvas, tyčiojasi iš lais
vės ir mindo po kojomis žmo
nių valią.

. Antradienį pirmininkavo 
britų atstovas Stang.

Amerikiečių atstovas Vo
kietijos sutarčiai yra R., D, 
Murphy ir~  ̂Austrijos sutar
čiai generolas Mark Clark.

Anglija taip pat turi du at
stovu, o Rusija ir Prancūzija 
tik vieną.

Britai Palankesni 
Rusams

Londonas. — Paskutiniuo
se britų vyriausybės posė
džiuose ilgus pranešimus da
rė užsienių reikalų ministe
ris Bevinas.

Tarptautinės politikos ste
bėtojai nurodo, kad Anglijos 
užsienių politika pradeda la
biau suktis į Rusiją, su kuria 
šiuo metu santykiai yra žy
miai pagerėję.

Neseniai darbo partijos ei
lėse buvo tikras sukilimas 
reikalaujant, kad Bevinas 
pradėtų rusams palankią po
litiką.

užpultas, sumuštas geležinė
mis lazdomis ir apspardytas.

Užpuolikai išeidami pasa
kė: “Tai atsiėmei nuo komu
nistų partijos.”

Netoli Varšuvos vienas 
kaimiečių partijos veikėjas 
buvo geležinėmis lazdomis 
primuštas už tai, kad nepa
klausė slaptosios policijos į- 
sakymo uždaryti tos partijos 
skyrių.

Yra vietų, kur kaimiečių 
partijos žmonės buvo užmuš
ti, ir jų lavonai buvo rasti 
lauke išmesti.

Paties tos partijos pirmi
ninko Mikolaičiko gyvybė 
yra nuolatiniame pavojuje, 
nors jis valdžioje yra minis
terių vicepirmininkas. Būda
mas nekomunistas, jis vy
riausybėje negali turėti jo
kios įtakos.

Taip Lenkijoje komunis
tai ruošia rinkimus, kurie į- 
vyksta šį sekmadienį sausio 
19 d.

Lietuvos Ministeris 
Pas PopiežiŲ

Roma. — Kalėdų švenčių 
ir Naujų Metų proga Lietu
vos ministers Stasys Gird
vainis buvo priimtas auden- 
cijoje pas Šventąją Tėvą. *

Romoje gyvena ir buvęs 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisteris Stasys Lozoraitis.

Lietuvos Diplomatai 
Prezidento Priimti

Washingtonas. — Sausio 7 
dieną sena tvarka ir papro
čiu Baltosiuose Rūmuose į- 
vyko diplomatinis priėmi
mas.

Prezidentas H. Trumanas 
sveikinosi su 63 diplomatinių 
misijų nariais.

Priėmime -dalyvavo ir Lie
tuvos pasiuntinybės persona
las.

Lietuviu Tarybos 
Posėdis

New Yorkas. — Sausio 18 
d. šiame mieste įvyksta Ame
rikos Lietuvių Tarybos posė
dis.

Ta proga į New Yorką at
važiuoja tarybos pirminin
kas L. šimutis, sekretorius 
P. Grigaitis, iždin. M. Vaidy- 
la ir kiti nariai.

Darbų tvarkoje numatyta 
eilė svarbių klausimų.

Naciai Pradeda 
Atsigauti

New Yorkas. — Amerikos 
laikraščiai iš Europos prane- 
ša, kad Vokietijoje naciai ne 
tik kad nenyksta, bet dar
mėgina atsigriebti, ir tai 
jiems sekasi.

Tas nacių atsigavimas iš
keliamas pranešime, kurį pa
sirašė eilė žymių asmenų, 
tarp jų—Herriot, buvęs Da
nijos užsienių ministeris 
Moeller, garsus prancūzų ra
šytojas Paul Claudel, buvęs 
Anglijos ministeris Braba- 
son ir kiti.

MIRĖ TEISĖJAS JUOZAS GRIGAITIS
Sausio 9 d. Dorothy, N. J., 

mirė teisėjas Juozas Grigai
tis, sulaukęs 66 metų am
žiaus.

Į Jungtines Valstybes jis 
buvo atvykęs pernai vasarą 
su šeima. Jo žmona yra garsi 
dainininkė, nuo pat pirmų 
laisvės dienų dalyvavusi Lie
tuvos operoje.

Teisėjas J. Grigaitis mirė 
generalinio konsulo J. Bud
rio ūkyje. V. Grigaitienė yra 
konsulo sesuo.

Velionis, baigęs juridinį 
fakultetą Petrapilyje, tarna
vo kariuomenėje ir ano karo 
laiku užėmė aukštą vietą in- 
tendatūroje.

Vitebske esantieji lietu
viai jį buvo išrinkę atstovu 
į "Lietuvių Seimą Petrapilyje.

Grįžęs į Lietuvą, jis dirbo 
karinėje intendantūroje bei 
kariuomenės teisme ir iš ka
rinės tarnybos pasitraukė 
generolo laipsniu.

Tada J. Grigaitis buvo pa
skirtas į apygardos teismą ir 
vėliau į tribunolą, kur buvo 
civilinio skyriaus pirminin
kas.

J. Grigaitis yra dėstęs 
aukštuosiuose karininkų 
kursuose ir teisiniais klausi
mais rašydavo “Mūsų Žiny
ne.”

Atvykęs į Ameriką, J. Gri
gaitis pirmininkavo BALF 
skyriui Dorothy, N. J. Bet

Atvyksta Dr. Kaz. Grinius
New Yorkas. — Laivu 

“Marine Marlin” į New Yor
ką atplaukia buvęs Lietuvos 
trečiasis prezidentas Dr. Ka
zys Grinius.

Laivas uostą turėtų pa
siekti sausio 19 d., šį sek
madienį, bet greičiausia ke
lias dienas pavėluos dėl aud
rų.

Drauge atplaukia Dr. Ka
zio Griniaus žmona ir sūnus.

Buvęs Lietuvos preziden
tas neseniai minėjo savo 80 
metų amžiaus sukaktį. Jis 
gimė 1866 m. gruodžio 17 d. 
Marijampolės apskrityje.

Dar spaudos draudimo lai
kais jisai uoliai dalyvavo lie
tuviškajame veikime ir slap
toje spaudoje. Jis buvo vie
nas iš artimų žmonių “Var
pui,” kurį redagavo Lietuvos 
himno autorius Dr. Vincas 
Kudirka.

Paskelbus Lietuvos nepri-

Prancūzijoj Rinks 
Prezidentą

Paryžius. — šiomis dieno
mis prancūzai renkasi savo 
prezidentą.

Kalbama tai vietai apie so- 
cialistą Auriol, radikalą Her- 
riot ir dar vieną kitą.

V. Auriol buvo perrinktas 
parlamento pirmininku prieš
komunistų kandidatą.

Respublikos Tarybos pir
mininku taip pat perrinktas 

lublikonasCham-liaudies respublikonas Cham- 
petier de l&bes, pralaimint
komunistui.

Rinkimai Brazilijoj
Rio de Janeiro. — šį sek

madienį Brazilijoje įvyksta 
svarbūs rinkimai.

Prezidentas Dutra pasmer
kė komunistų partijos kan
didatus ir ragino už juos ne
balsuoti.

— Lėktuvo katastrofoje 
Virginijoje žuvo 18 žmonių.

neilgai laukus jį paguldė li
ga, iš kurios jis ir nesikėlė.

Palaidotas buvo bažnyti
nėmis apeigomis sausio 12 d.

Į laidotuves buvo atvyku
sios dvi velionies seserys ir 
būrys ne tik vietos lietuvių, 
bet ir iš New Yorko, Eliza
beth© ir kitų vietų.

Komunistai Stipri
nasi Vengrijoje

Budapeštas. — Vidaus rei
kalų ministerio komunisto į- 
sakymu, Vengrijoje vykdo
ma eilė areštų, net ir tarp 
aukštų pareigūnų.

Toje šalyje komunistai per 
rinkimus tegavo vos keletą 
atstovų, bet, atsidūrę Vidaus 
reikalų ministerijos kontro
lėj, jie gali suiminėti sau ne
palankius asmenis ir taip 
Vengriją ruošti raudonajai 
įtakai.

Laikraščiai praneša, kad 
areštus padeda vykdyti ir 
okupacinė rusų kariuomenė.

Buvo suimtas net ministe
rio pirmininko patarėjas.

Rusams rūpi kuo labiau į- 
stiprinti komunistus Vengri
joje, kol ten yra sovietinė ka
riuomenė, kuri turės pasi
traukti, įsigaliojus taikos su
tartims.

DR. KAZYS GRINIUS 
su žmona ir sūnum

klausomybę, Dr. Kazys Gri
nius artimai dalyvavo politi
niame darbe, priklausyda
mas liaudininkų partijai.

Kaip ministeris pirminin
kas, jisai sėkmingai vadova
vo kabinetui, kurio priešaky
je jis išbuvo nuo 1920 m. bir
želio pradžios ligi 1922 m. 
vasario 2 d.

Jo kabinete vidaus reikalų 
ministeris buvo R. Skipitis, 
kuris dabar taip pat yra 
Jungtinėse Valstybėse.

1926 metais vasarą Dr. K.

SUSKILO ITALIJOS SOCIALISTAI
Roma. — Čia įvyko Itali

jos socialistų kongresas, pra
ėjęs triukšmingai ir pasibai
gęs partijos skilimu į dvi 
grupes,

„ ~ " * "V. •

Italijos socialistų partijos 
krizė įvyko dėl to, kad vie
nas jų sparnas, vadovauja
mas užsienių reikalų minis- 
terio Nenni, pasisakė už so
cialistų susiliejimą su ko
munistais.

Prieš tai kilo partijoje 
griežta opozicija, kuriai va
dovauja steigiamojo seimo 
pirmininkas Saragat.

Iš socialistų seimo atstovų 
apie 40 pasiliko su Nenni ir 
apie tiek pat nuėjo su Sara
gat, kuris nenori vienybės su 
komunistais. 35 socialistų 
atstovai dar neapsisprendė, į 
katrą pusę nusvirti.

Šis partijos skilimas kelia 
krizę pačioje Italijos vyriau
sybėje. Saragat įteikė atsi
statydinimą iš seimo pirmi
ninko pareigų.

Ministeris pirmininkas A. 
de Gasperi, kuris dabar yra

DR. KAZIO GRINIAUS IŠLEISTUVĖS
Gruodžio 27 d. Hanau lie

tuviai gydytojai suruošė Dr. 
K. Griniui išleistuves ir jo 80 
metų amžiaus sukakties mi
nėjimą.

Dalyvavo apie 100 žmonių.
Dr. V. Tercijonas skaitė 

paskaitą apie Dr. K. Grinių 
kaip gydytoją.- Dr. Mickus 
sveikino jį Lietuvių Tremti
nių Gydytojų Sąjungos var
du, prof. Zubkus—nepriklau
somos Lietuvos universitetų 
vardu, Mačiuikienė —- Lietu
vių Tremtinių Dantų Gydy
tojų Sąjungos vardu, prov. 
Makauskis—Lietuvių Trem
tinių Vaistininkų vardu, A. 
Merkelis — Lietuviu Tremti
nių Žurnalistų Sąjungos var
du, iškeldamas jo didelius 
nuopelnus lietuvių spaudai.

Be to, dar sveikino studen
tai medikai, gailestingosios 
seserys, Mažosios Lietuvos 
atstovas J. Grigolaitis ir kiti.

Visi kalbėtojai linkėjo, 
kad Dr. K. Grinius laisvės 
šalyje Amerikoje galėtų sėk

Grinius buvo išrinktas Lie
tuvos prezidentu.

Tų pat metų gale po per
versmo Dr. K. Grinius turė
jo pasitraukti iš prezidento 
vietos.

Vokiečių laikais jis su kun. 
M. Krupavičium ir buvusiu 
žemės ūkio ministerių J. 
Aleksa buvo areštuotas už 
priešinimąsi nacių politikai.

Atsidūręs Vokietijoje, Dr. 
K. Grinius didesnę laiko dalį 
skyrė savo atsiminimams ra
šyti.

Nors sulaukęs žilos senat
vės, Dr. K. Grinius jaučiasi 
turįs jėgų dirbti. Tik jo akys 
yra taip nusilpusios, kad jis 
mažai beįmato.

Buvęs Lietuvos preziden
tas gyvens Philadelphijoje, 
kur yra jo brolis J. Grinius. 
Jo sūnus pulkininkas Kazys 
Grinius jau seniau, karo pra
džioje, yra atvykęs į šią šalį.

Pernai suruoštame atsi
sveikinimo vakare lietuvių 
tremtinių stovykloje Dr. K. 
Grinius savo žodyje pasakė 
visiems lietuviams aktualų 
šūkį:

— Paskelbkime vieni ki
tiems amnestiją.

Amerikoje, grįžęs susidurs 
su aiškia vyriausybės krize.

Italai Palieka Polos

Pola. — Šis miestas numa
tytas priskirti Jugoslavijai.

Bemaž visi gyventojai, ku
rių Poloje yra 32,000, užsi
rašė persikelti į italams pa
liekamas žemes.

Poloje pasilieka tik 4,000.
Italai jau dabar kraustosi, 

ieškodamies sau saugesnių 
buveinių.

Patvirtino Marshall
Paskyrimą

Washingtonas. — Ameri
kos Senatas visais balsais 
patvirtino generolo G. Mar
shall paskyrimą Valstybės 
sekretorium.

Naujasis Valstybės sekre
torius iš Havajų salų netru
kus grįžta į sostinę perimti 
pareigų.

mingai darbuotis savo tautos 
laisvei ir galėtų sugrįžti į 
laisvąją Lietuvą.

Dr. K. Grinius savo kalbo
je pažymėjo, kad jis nuvykęs 
į Ameriką dirbsiąs tiek savo 
tautos laisvei, kiek ten sąly
gos leisiančios.

Baigdamas jis pareiškė sa
vo tvirtą įsitikinimą dar 
grįžti į laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Rusijoj Trūksta 
Maisto

Maskva. — Nuo karo la
biausiai nukentėjusiose Ru
sijos dalyse, Ukrainoje ir Gu
dijoje, šiais metais jaučia
mas žymus maisto trūkumas.

Skaudžiausiai nukentėję 
ruožai yra apie Vitebską, 
Gomelį, Polocką, Bobruiską 
ir Mohilevą.

Pernai ten paramos davė 
UNRRA, bet šiemet ji nusto
ja veikusi.
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LIETUVIAI DARBO VERGAI

Kur beveik vasaros nėra ir kur žiemomis siaučia tokios 
žiaurios pūgos, kad žmogus jose kaip matai paklysta,—ten 
gyvena, kenčia ir miršta moderniųjų laikų darbo vergai, 
lietuvių tautos sūnūs ir dukterys su milijonais lenkų, gu
dų, ukrainiečių, totorių ir kitų.

Dideli ir šalti Sibiro plotai, bet vargas, priespauda, 
kančia ir neteisybė ten dar didesni.

Į tas baisias žemes Maskvos valdovai nesiliauja kas
dien vežę darbo vergus,—žmones be jokių teisių, be vilčių, 
be užtarimo, be jokio šviesesnio progiedrio.

Amerikos Kongreso apskaitymu, tokių darbo vergų 
Rusijoje esama apie penkiolika milijonų.

Diena iš dienos ir lietuviai siunčiami į žiauriausias Si
biro vietas.

Daug jų yra nuvežta į Varkutos anglies kasyklas, ne
seniai pradėtas naudoti. Jas parengiant, šimtai tūkstančių 
žmonių žuvo nuo sunkaus gyvenimo, bado ir priespaudos. 
Dabar ten esama apie pusantro milijono darbo vergų, kurių 
tarpe apie šimtas tūkstančių lietuvių, ir jų skaičius kasdien 
didėja.

Ten jų darbo ir gyvenimo sąlygos tokios skurdžios, 
kad kasmet jų išmiršta apie trisdešimt penki procentai. 
Taip per trejus metus tose kasyklose atsiranda jau visai 
nauji darbo vergai.

O tų mirusiųjų milijonų lavonus išmeta už stovyklų, 
kad juos vilkai ir meškos sudraskytų.

Ar tai būtų Varkutos, ar Bykovmyso ar kitos vergų 
stovyklos Sibire,—visos jos kalba apie tą baisią gėdą, ku
rią Rusijos diktatoriai yra užtraukę žmonijai, ir apie tą 
kruviną skriaudą, kurią Maskva daro lietuvių tautai, iš
tremdama, naikindama, žiauriausion vergijon ir tikriausion 
mirtin varydama taurius lietuvių tautos sūnus ir dukteris.

Aukštieji valstybių vyrai šiandien dažnai nukalba apie 
žmonių teises, laisvę, humaniškumą, globą, geresnę ateitį.

Bet štai maskviniai žmogžudžiai naikina lietuvių tau
tą, jos vaikus siunčia į vergiją, kur niekas neturi mažiau
sių teisių, kur kiekvieną gali k>et kurią akimirką užmušti, 
kur sargybiniai žagina darbo verges moteris, kur nė miru
siam nėra atilsio vietos,—ir jokios Jungtinės Tautos, jo
kia UNRRA, joks Raudonasis Kryžius, joks prezidentas, jo
kia valstybė jų neužtaria, jais nesirūpina, jų negelbsti ir ne- 
sišaukia į pasaulį dėl šios juodžiausios visų amžių gėdos.

Yra tai mūsų amžiaus dėmė, skaudi ir biauri kaip 
šlykščiausią votis, kad valstybių vyrai, mokslininkai, ra
šytojai ir ištisos tautos bei organizacijos tyli, nė piršto ne
pajudina, kad šioji žaizda būtų atidengta ir kad milijonai 
būtų išvaduoti iš vergijos ir iš tikrių tikriausios, greitos 
mirties.

Užuitų, niekinamų, beteisių, alkanų, mirtinai išvargu
sių vergų akyse, jų iškankintose širdyse suplazda tose Si
biro pūgose, tuose pavojinguose kasyklų urvuose ugnies ki
birkštėlė—savo žemės, savo žmonių ilgesys.

Šaltose Sibiro naktyse jiems pasivaidena gražus, ža
vintis vaizdas—mėlyna Nemuno juosta, pašešupių dainos, 
išsivingiavęs kelias per tėviškės girias.

Pasivaidena ir po akimirkos išnyksta.
Lieka tik žiauri tikrovė—kad jie yra vergai, žmonės 

atvaryti negirdėtai kančiai ir žiauriai mirčiai.
Ir didžiausias tų vergų pirklys, kurio istorija dar nė

ra mačiusi ir girdėjusi, biauriausias šašas ant visos žmo
nijos sąžinės, tautų ir paskirų asmenų skerdikas yra “tau
tų saulė ir mokytojas bei tėvas, didysis, gerasis, išmintinga- 
gasis Stalinas.” R.

B. BRAZDŽIONIUI
Aš nešaukiu tautos į kelią, 
Aš tautai duodu dovanų, 
Kad būt lengviau jai nešt kryželį 
Svečiuos tarp svetimų kalnų.
Aš nešaukiu tautos kur eiti:
Ji žino kryptį ir kelius, 
Aš savo širdį jai kaip kraitį 
Aukom sudeginti galiu.
Esu budėtojas prie rūmų
Ir žvaigždes krentančias skaitau, 
O žvaigždžių mirgančių per dūmą 
Takus ir šilimą juntu.
Bijau tuščiais sapnais vilioti, 
Bet realybė su mumis!
Jei žirgas žvengia, reikia joti, 
Kad skeltų pasagos ugnis.
Nenusiminki, mano broli, 
Banguoja amžiai sielomis, 
Visur, visi pasaulio toliai 
Gyvi palieka su mumis.
Mes esam amžinumo vaisiai 
Ir brandžios kekės ant šakų.
Nors tu kenti šiandieną baisiai, 
Palaima vainikuos laiku.
O mano sieloj arfų stygos

* Slapčiausias prikelia gaidas, 
Bet chore mes vienodai lygūs 
Kartojam tas pačias maldas.

Faustas Kirša.

PRANAS DIELININKAITIS
Rašo Juozas Trakas

Kun. M. Krupavičius pa
stebėjo viename jaunimo su
sirinkime jauną mokytoją. 
Jam krito į akis tai, kad tas 
mokytojas buvo ne toks kaip 
visi. Susipažino ir, patyręs 
jo pasiryžimą toliau moky
tis, pasvyravęs jam pasakė:

—. Tu, broli, neik į pedago
gus. Tau pritiktų politika.

O iš tikrųjų tas jaunas 
vaikinas buvo pasišovęs į pe
dagogus. *Jį buvo pastebėjęs 
ir į mokytojo darbą pastū
mėjęs, paskui ir į mokslus 
leidęs senas pedagogas, Ma
rijampolės mokytojų semi
narijos direktorius kun. 
Dambrauskas. Baigęs dvejų 
metų mokytojų kursus, dve
jus metus buvęs mokytoju, 
baigęs Marijampolės moky
tojų seminariją, mokytojavo 
jau gimnazijoje tuo metu, 
kai sutiko kun. M. Krupavi
čių.

Tas jaunas mokytojas — 
Pranas Dielininkaitis.

Gal kiek prisidėjo ir tas

naujas paskatinimas, kad at
vykęs 1924 m. į Kauno uni
versitetą, Dielininkaitis ėmė
si studijuoti ne pedagogiką, 
bet sociologiją. Baigęs Kau
no universitetą, tas uolus 
Šalkauskio, Maliauskio, Ku
raičio mokinys išvyko į Pa
ryžių savo specialybės gilin
ti ir garsiojoj Sorbonoj pra
leido 5 metus.

Grįžo namo 1933 m., parsi
veždamas daktaro laipsnį už 
veikalą “Valstybė ir mokyk
la.”

Mokytojo darbe
Lietuvoje nuo mokytojo 

darbo jis visai neatitrūko. 
Viena koja įžengė į aukštąją 
mokyklą—buvo pakviestas į 
universitetą sociologijos ir 
valstybės mokslų dėstyti. Jis 
buvo čia vienas ir vieninte
lis diplomuotas sociologas ne 
tik Lietuvoje, bet ir Pabalty- 
je. Antra koja dar stipriau 
atsirėmė į visuomeninį dar
bą.

Visuomeninėje srityje
Visuomeninis darbas buvo 

jo mėgstamas nuo pat mo
kyklos. Mėgo vadovauti. Pir
mininkavo moksleiviams 
ateitininkams mokytojų se
minarijoje. Buvo išrinktas 
Lietuvos studentų ateitinin
kų S-gos pirmininku. Kaip 
jos atstovas, važinėjo į tarp
tautinius Pax Romana kon
gresus. 1938 m. buvo išrink
tas Pax Romana pirmuoju 
vicepirmininku. Važinėjo į 
tarptautinio darbo biuro su
važiavimus kaip ekspertas. 
O namie . , . namie jis gero
kai pasinešė ir į žurnalistiką.

1936 m. sykiu su kitais 
jaunais katalikų entuzias
tais, tarp jų dabar esančiais 
Amerikoje kun. Dr. Pruns- 
kiu, kun. Barausku, rašytoju 
A. Vaičiulaičiu, išleido dien
raštį “XX Amžių.” Tas dien
raštis pakeitė cenzūros už
darytą katalikų dienraštį 
“Rytą” ir gautą iš “Ryto” 
palikimo skaitytojų kiekį pa
kėlė iki 1500%,po kelerių me
tų įtempto ir sumanaus dar
bo nukonkuravo tiražu visus 
kitus dienraščius.

Dielininkaitis laikraštyje 
nebuvo plunksnos pelė. Jis 
nebuvo toks laikraštininkas 
kaip Pr. Dovydaitis, kuris 
mokėjo laikraštį vienas pri
prašyti. Jis nebuvo tokis 
kaip kun. J. Prunskis, kuris 
mokėjo į savo laikraštį visus 
kitus už skvernų sutraukti ir 
prikalbinti, kad tik jam ra
šytų. Jis nebuvo toks nei 
kaip Dr. I. Skrupskelis, ku
ris rūpestingai kas antra tre
čia diena pats tardavo savo 
žodį, aktualiuosius įvykius į- 
vertindamas.

Dielininkaitis buvo stam
bioji žurnalistikos artilerija. 
Jis retai, protarpiais duoda
vo straipsnių, bet pagrindi
nių, principinių. Tokis buvo 
kaip Dr. A. Maceina, kaip 
kun. Yla, kaip A. Vaičiulai
tis kiekvienas savo specialy
bėje.

Ir kai lenkai 1939 m. pa
kvietė Lietuvos žurnalistus 
dviejų savaičių ekskursijai, 
Dielininkaitis buvo išrinktas 
tos ekskursijos vadu, čia 
jam kaip ekskursijos vadui 
buvo mieliau žodis tarti ne
kaip plunksna rašyti—žodis 
sąmojingas, linksmas, galan
tiškai mandagus ar energin
gai monumentalus. Ir jis 
versdavo klausytoją links
mai nusiteikti, susidomėjus 
klausyti.

Organizacijon
Mielesnis Dielininkaičiui 

darbas buvo organizacijose.
Iš užsienio grįžęs, ypačiai 

įkibo į darbininkus. Darbi
ninkų masę jau komunistai 
buvo gerokai apsėdę.

Savo laiku stiprias pozici
jas lietuvių darbo masėse tu
rėjusi Darbo Federacija 
tautininkų režimo buvo ge
rokai susilpninta. P. Dieli
ninkaitis su prof. Dovydaičiu 
pasiryžo duoti naują impul
są liet, krikščionių darbinin
kų sąjūdžiui. Ir davė.

1934 m. balandžio 8-9 d.d. 
įvykęs reorganizacinis Dar
bo Federacijos suvažiavimas 
Dielininkaitį pastatė krikšč. 
darbininkų sąjūdžio priekyj. 
Darbo visuomenėje P. Dieli
ninkaitis pasijuto kaip žuvis 
vandenyje. Metalistai, šofe
riai, kiemsargiai, žemės ūkio 
darbininkai, miesto tarnai
tės, darbininkų jaunimas— 
tai tie vandenis, kuriuose jis 
nenuilstamai nardė. Susirin
kimai, suvažiavimai, prane
šimai, paskaitos, iškylos, 
stovyklos — kasdieninė duo
na.

Pažaislio miške—darbinin
kų jaunimo stovykla. Turi 
būti Dielininkaičio paskaita. 
Ateina iš Kauno autobusas— 
Dielininkaičio nėra. Sumiši
mas ir vadovybės susirūpini
mas, kas spragą užkiš. Po 
kokių 20 minučių, truputį 
pavėlavęs, prakaitu varvąs 
pėkščias per mišką pasirodo 
Dielininkaitis.

— Pasivėlinau į autobusą, 
tad pėkščias atidūmiau,—pa
aiškino. Tuo savo atsidėjimu 
ir entuziazmu užkrėsdavo vi
są aplinką.

P. Dielininkaitis krikščio
nių darbininkų sąjūdžiui va
dovavo visą laiką, kol 1940 
m. birželio 15 d. užgriuvusios 
Lietuvą raudonųjų aziatų 
bangos nušlavė viską, o pa
čiam Dielininkaičiui NKVD 
liepos 11 d. uždėjo pančius.

Dar labiau išplėtojo ener
giją, kai sovietai privertė 
Lietuvą įsileisti įgulas. Su į- 
gulom plūstelėjo ir komuniz
mo agentų armija. Jie verba
vo ir kurstė Lietuvos darbi
ninkus. Į jų tinklą pakliuvu
sius ir paskui juos pametu
sius net žudė.

Dielininkaitis tada ėmė 
rengti masinius darbininkų 
mitingus ir rungėsi juose su 
komunistų agitatoriais. Ne
buvo tokio mitingo, kur Die
lininkaitis būtų pralaimėjęs. 
Darbininkų susipratimas ir 
nusiteikimai prieš komuniz
mą tiek pakilo, kad Šančiuo
se, Vilijampolėje, pačiuose 
pramoningiausiuose Kauno 
priemiesčiuose, komunistų 
agentus, kurie mėgindavo 
sukelti triukšmą ir mitingus 
išardyti, patys darbininkai 
sutvarkydavo.

Tai vis dar visuomeninis 
darbas—ne politinis, kurį 
jam pranašavo kun. M. Kru
pavičius. Bet priėjo eilė ir 
politiniam darbui.

Politinėje dirvoje
Politinės partijos nuo 1927 

m. buvo panaikintos. Teveikė 
viena tautininkų sąjunga.

Tačiau partijų vadai ir 
žmonės nebuvo sulikviduoti, 
kaip tai buvo daroma nacio
nalsocialistų ar tebedaroma 
bolševikų. Jie darė tai, kas 
draudimo metu buvo galima 
padaryti. Dviem kryptim ta
da politinis darbas reiškėsi: 
studijine ir praktine.

Nepriklausomoje Lietuvo
je išaugęs katalikų akademi
nis jaunimas jautė labai gy
vai asmeniui ir organizacijai 
varžtus, kuriuos davė padė
tis Smetonos laikais. Mažuo
se būreliuose ar moksliniuo
se suvažiavimuose diskutavo 
naujų valstybės formų reika
lą.

Iš tokių diskusijų išaugo 
1938 m. didelio sujudimo su
kėlusi dekliaracija, pavadin
ta “Į organiškos valstybės 
kūrybą.” Dekliaraciją pasi
rašė 16 žmonių. Tarp jų ir 
Dielininkaitis. Jis buvo vie
nas iš aktyvių jos autorių ir 
uoliausių jos propagandistų 
paskiau, atskiromis paskai
tomis ir pranešimais.

Tokios diskusijos, o juo la
biau dekliaracija kėlė nepa
sitenkinimą esama padėtimi, 
skatino ieškoti naujų kelių. 
Gyvas minties judėjimas da
rė įtaką ir valdančiai parti
jai. Negalėdama ideologiškai 
apsiginti, ji griebėsi polici
nių priemonių, ir eilė katali
kų veikėjų atsidūrė kalėji
muose ar koncentracijos la
geriuose. Tarp suimtųjų at
sidūrė ir Dielininkaitis. Bet 
jį nuo koncentracijos lagerio 
išgelbėjo jo dukrelė: ji tik 
prieš kelias dienas buvo gi
musi, ir atimti jai tėvą atro
dė per daug barbariška.

Moterų protestai paveikė 
vidaus reikalų ministerį, ir 
jis Dielininkaitį po kelių die
nų paleido. Šiuokart pigiai 
atsipirko nuo kalėjimo, nors 
žinojo: kas eina į politiką, 
turi būti pasiryžęs atsisėsti 
ne tik kalėjime, bet ir galvos 
netekti . . .

Užsieniniai smūgiais—Len
kijos ultimatumas, kitais 
metais Klaipėdos atplėšimas 
—ir netinkamai paruoštas tų 
smūgių priėmimas supurtė 
patį režimą.

Ir opozicijoj atsidūrusios 
demokratinės partijos, nors 
jos ir buvo uždarytos, spau
dė savo pareiškimais vyriau
sybę. Smetona pagaliau vie
nu laipsniuku nusileido. Su
tiko, kad būtų sudaryta vy
riausybėj kurią įeitų žmonių 
ir iš demokratinių partijų. 
Gimė lietuviuose pažįstama 
darbo vyriausybė. Pasitari
muose dėl jos sudėties su 
liaudininkais ir tautininkais 
Dielininkaitis gyvai dalyva
vo ir jiems faktiškai vadova
vo iš katalikų pusės. Čia bu
vo jo sėkmingas debiutas 
grynai politinėje valstybinė
je plotmėje. Pradžia gera, 
geros viltys ateičiai.

Raudonajam antplūdy
Bet jas staiga nutraukė 

sovietų invazija.
Buvo 1940 m. liepos 12 d. 

vakaras. Pats vidunaktis. 
Akimis nulydėję mitinguo
jantį nelietuvišką gaivalą, 
šūkaujantį sveikinimus tėvų 
tėvui ir raudonajai vaduoto
jai padavėm vienas kitam 
rankas su viltimi:

— Gal dar rytoj susitik
sim .. .

Nebesusitikom. Tą nak
tį Dielininkaitis ir šimtai ki
tų jau atsidūrė NKVD kalė
jime.

Tardymai. Naktimis pake
lia iš miego pačiame įmigyje. 
Gabena į NKVD ir tardo iki 
ryto. Parvežę įverčia atgal į 
kamerą ir pro vilkelį, pro du
rų langelį, sargybinis saugo, 
kad dieną nieks nedrįstų at
sigulti ar snausti. Prižiūrėto
jais paskirti seni kriminalis
tai. Jiems malonu parodyt 
savo valdžią ir kalinius ap
daužyti. Ir tada pasigirsdavo 
trankus Dielininkaičio bal

sas, už visus protestuojantis, I 
skundais grasinantis ir to
kia kalinio “įžūlia” drąsa ap
stulbinantis neprityrusius 
prižiūrėtojus. Pietų sriubą 
valgydamas ir radęs kartais 
didelį laimikį, neluptą ne
plautą sušalusią bulvę—bet 
vis dėlto bulvę—dalinasi ją 
Dielininkaitis su savo nelai
mės draugu kapitonu Venc
lova.

O vakare, kišdamas galvą 
po antklode, prie kasdienės 
maldos dar sušnabžda:

— Labanakt, miela žmone
le! Labanakt, dukryte!

Bet nei žmona, nei dukry
te, nei niekas iš laisvės nega
lėjo jo pasiekti. Nei laišku, 
nei siuntinėliu, nei žodžiu.

Į laisvę
Teismas. Be teisiamojo. 

Enkavedistų teismams tei
siamasis nereikalingas. Vis
kas už akių. Už tai, kad pri
klausei prie partijų ar prie 
organizacijų, kitokių nei ko
munistų partija, jau varei 
kontrevoliuciją, ir dėl to pa
skyrė Dielininkaičiui 8 me
tus sunkiųjų darbų Vladivos
toke.

Tik nespėjo. 1941 m. birže
lio 22 d. pratrukus karui, 
sargyba nespėjo nei išvežti 
Dielininkaičio kalėjimo nei 
kalinių sunaikinti.

Ir Dielininkaitis, it senas 
kavalerijos žirgas, karo mu
ziką išgirdęs, tiesiai iš kalė
jimo nusvyravo ne namo, 
kur galėjo tikėtis rasiąs pa- 
siilgstąsias žmonelę ir duk
rytę, bet į laikinosios vyriau
sybės būstinę. Nespėjo net 
su rastaisiais draugais apsi
kabinti, buvo padarytas re
daktorium. Reikėjo užbėgti 
vokiečiams už akių ir išleisti 
laikraštį, dar jiems nepasiro
džius.
Grįžta prie didžiojo veikimo

Per pora dienų nepasirodė 
paskelbtasis darbo ministe- 
ris. Jis, mat, tebebuvo dar 
sovietų okupuotoje Lietuvos 
dalyje. Dielininkaitis pada
romas tada laikinai darbo 
ministeriu, kad galėtų per
imti įstaigas ir jas saugoti 
nuo vokiečių pasikėsinimo. 
Ir Dielininkaitis, tebesvyruo- 
damas nuo kančios dienų ka
lėjime, imasi ministerio dar
bo, nes reikia. Malonu ar ne
malonu—nesvarbu. Svarbu, 
kad reikia. Kai po poros sa
vaičių pasirodė tas, kurio 
vardas per radiją buvo pa
skelbtas, Dielininkaitis mi
nisterio postą palieka.

Jis grįžta į šeimą.
Karui nusistūmus toliau į 

rytus, grįžta į mokslą, uni
versitete dėstydamas savo 
specialybę.

Jei anksčiau, prieš kalėji
mą, Dielininkaitis buvo tvir
tų principų, neišsenkamos 
energijos ir kovos vyras, di
delis sporto mėgėjas, ypačiai 
žavėjęsis bokso rungtynėmis 
ir pasaulio boksininkais; jei
gu anksčiau buvo jau socia
lus, sąmojingas, visiems pri
imtinas, bendramaniams ir 
kitamaniams, mokąs suras
ti praktiškų kompromisų,— 
tai po kalėjimo gyvenime jis 
pasirodė dar labiau nuskaid- 
rėjęs, šviesus, giedrus, anek
dotais ir nuotykiais kitus be
vaišinąs—tiesiog visiems šil
tas žmogus. O šeimai ... sa
vo šilumos šeimai jis negalė
jo ir nenorėjo paslėpti ir nuo 
kitų. Su švytinčiu veidu ir 
juoku lūpose jis mėgo pasa
koti, kad dar esąs vienas 
žmogus, kuriam patinka ir jo 
plaukai, ševeliūra iš penkių 
plaukų ir dar nepilnų pakau
šyje. Tai jo dukrytė, kuri su 
pasitenkinimu kartodavo 
braukdama per tėvo galvą: 
— Tai glazūs tėtyčio plauke
liai . . .

Netikėta mirtis
Taurius žmones kalėjimas 

nuskaidrina kaip liepsnos 
auksą. Bloguosius sudegina 
kaip rūdis. Visokių iš kalėji
mo matėm išėjusių. Dielinin
kaitis buvo tas aukso vyraę.

Buvo tikra, kad dabar Die
lininkaitis galės sukti didelį 
Lietuvos gyvenimo ratą, 
kaip ramios upės pakilę van
denys. Tačiau naujas visai 
netikėtas smūgis — 1942 m. 
Velykoms vyko į Šiaulius, 
kur gyveno jo šeima, persi
šaldė, ir po penkių dienų Pra
no nebeliko.

Nebeliko žiedo, dar nesu- 
spėjusio visiškai atsiskleisti, 
bet jau parodžiusio savo pui
kias spalvas.

Nebeliko žmogaus, kuris 
buvo beužimąs tokią vietą 
visuomenėje ir taip kovojo 
už demokratybės ir kataliky
bės idealus demokratinio pri- 
temimo laikais Lietuvoje, 
kaip Krupavičius demokrati
nio švystelėjimo metais.

Dielininkaitis tik 40 metų 
amžiaus (1902-42) atgulė 
Šiaulių kapuose šalia savo 
didžiojo mokytojo Stasio Šal
kauskio.

O kas jį pavaduos? Tokio 
dar neturim.

Lietuviu Kunigu
Suvažiavimas

1946 m. lapkričio mėn. 6-7 
d.d. Vokietijoj britų srityje, 
Seedorfo stovykloje, įvyko 
britų srities lietuvių tremti
nių kunigų ir katalikų akci
jos atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo šv. Sosto 
delegatas kan. F. Kapočius.

Paskaitas skaitė: prof. St. 
Yla, kun. Dr. J. Gutauskas, 
kun. Paulauskas ir prof. Z. 
Ivinskis.

Buvo tariamasi įvairiais 
katalikų akcijos klausimais, 
pabrėžiant, kad pasaulin re
liginio atgimimo šviesą turi 
padėti nešti ir patys pasau
liečiai.

Pakelti tremtinių dvasiai 
ir sėkmingiau kovoti su kai 
kuriais nenormalumais, pri
imta eilė rezoliucijų.

Suvažiavimą sveikino dau
gelis tremtinių bendruome
nių atstovų ir pavienių asme
nų. Pabaigoje šv. Sosto dele
gatas kan. F. Kapočius pasa
kė išsamią atsisveikinimo 
kalbą. Stovyklos “Aušrinės” 
choras, vadovaujamas M. 
Liuberskio, pagiedojo keletą 
giesmių ir liaudies dainelių.

Rytojaus dieną šv. Sosto 
delegatas lankė stovyklos 
lietuvių mokslo įstaigas: 
gimnaziją, mokytojų kursus, 
pradžios mokyklą. Po pietų 
oficialiai vizitavo vietinę sto
vyklos katalikų bažnyčią, 
kur gausiai susirinkusiems 
tikintiesiems pasakė pa
mokslą, skatindamas mylėti, 
niekados neapleisti savo iš 
tėvelių išsinešto tikėjimo ir 
tėvų žemės.

Iš Seedorfo šv. Sosto dele
gatas išvyko vizituoti kitų 
kietuvių tremtinių stovyklų 
britų Vokietijos srityje.

Minėjo Lietuvos 
Kariuomenę

Lapkričio 23 d. Seedorfo 
britų zonoje stovykla minėjo 
Lietuvos kariuomenės šven
tę.

Iš vakaro stovyklos bažny
čioje buvo atlaikytos pamal
dos, po kurių susirinko visi 
lietuviai į stovyklos kryžių 
aikštę, kurioje gražiai buvo 
imituotas kritusioms už Lie
tuvos laisvę Kauno muzie
jaus paminklas ir apšviestas 
šviesomis.

Čia už kritusius dėl Lietu
vos laisvės stovyklos choras 
sugiedojo Libera, stovyklos 
klebonas ir visuomenės at
stovas pasakė kalbas.

Prie kryžių ir simbolingo- 
jo paminklo, kuriame švitėjo 
prasmingi žodžiai: “Mes žū
vame, kad jūs gyventumėte,” 
padėti gėlių vainikai.

Lapkričio 24 d. bažnyčioje 
atlaikytos iškilmingos pa
maldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės.

Vakare buvo suvaidinta 
Vaitkevičiaus parašytas vei
kalas “Pilėnų kunigaikštis.”
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Už Spygliuotų Vielų 
<fr—..............

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
—-------————— Rašo A. Gervydas —

(Tęsinys)
Daktarą pamatę, džiaugė
mės, kad mūsų ligoniai bus 
išgelbėti iš mirties nagų.

Nakvynė bažnyčioje
Tą dieną ėjome iki vėlybo 

vakaro. Sutemus varė grei
čiau, tad ir šūviai užpakaly 
kolonos pasigirsdavo daž
niau. Pagaliau atsidūrėme 
kažkokiame bažnytkaimyje.

Mums liepė sustoti ir pasi
traukti į šalį. Kaliniai pama
žu slinko į bažnyčią, grūdosi 
ties durimis ir stumdėsi. Pri
bėgęs prie ^mūsų vienas SS 
vyras piktai ėmė koliotis, ko 
mes čia stovime. Tad ir mes 
tuojau pradėjome spraustis 
į tirštą kalinių būrį.

Bažnyčioje šalčiau negu 
lauke. Susigrūdimas nepa
prastas. Nėra vietos net at
sistoti, o besigrūdanti kali
nių minia nuolatos siūbuoja. 
Kai kurie prominentai atsi
nešė šiaudų, kuriuos vilko 
ant vargonų. Keiksmai ir rū
kančių dūmai ėmė sklisti 
Dievo namuose, kurie buvo 
pratę girdėti tik atodūsius ir 
tylios maldos žodžius.

Stoviu prie durų įsikibęs į 
akmeninę šlakštinyčią. Švęs
tas vanduo sušalęs į ledą. 
Pro mane grūdasi kaliniai ir 
keikiasi. Kai kurie mėgina 
išstumti iš saugios pozicijos. 
Nepasiduodu, Prislenka kaž
koks vienplaukis senukas.

— Nusiimkite kepures, 
matote, čia Dievo namai, — 
taria jis lenkiškai.

— Dievas mato, kad nega
lime pajudėti, tai nepyks,— 
ramiai jam atsakiau.

Tuojau man įbruko keletą 
buterbrodų (sandvičių) ir 
vis bailiai dairydamasis ta
rė:

— Prieš dvi savaites nak
tį suėmė kunigą. Švenčiau
sias liko altoriuje, bet žmo
nių į bažnyčią vokiečiai ne
leidžia. Aš esu zakristijonas. 
Vargšai jūs, kiek jūs kenčia
te, te Dievas jums padeda ...

Netrukus čia įsispraudė 
kažkokia moteriškė. Ji man 
davė duonos ir dešros ir lie
pė pasidalinti su kitais.

-Kai visa pradėjo aprimti, 
iš kažkur atsiradęs mūsų va
dovas liepė visiems mūsų 
grupės žmonėms išeiti. Gat
vėje mus sutvarkė ir suskai
čiavo. Tuojau rogutėmis at
vežė karštos sriubos. Tai bu
vo tiršta žirnienė su mėsos 
gabalais.

Garuojančios sriubos in
dus gabeno iš visų miestelio 

pusių. Buvo pavalgydinti visi 
kaliniai. Tai buvo pirmas 
maitinimas po šešių dienų 
žygio. Ar tai padarė vietiniai 
gyventojai, daugiausia len
kai, savo iniciatyva, ar tai 
jiems buvo policijos įsakyta, 
—sužinoti nepavyko. Aišku 
tik tiek, kad jie tai darė iš 
širdies, nes sriuba buvo tik
rai puiki. Lageryje panašios 
niekados nebuvome valgę.

Dauguma kalinių nakvojo 
bažnyčioje, kiti daržinėje, o 
mes — miestelio karčiamos 
salėje. Nekūrenta, nebuvo 
kur išdžiovinti permirkusių 
autų ir batų, bet vis tik ge
riau negu daržinėje.

— Kaip jums sekėsi baž
nyčioje? — paklausiau vieną 
pažįstamą, kuris ten pralei
do naktį.

— Iš pradžių buvo didelis 
triukšmas. Kaliniai barėsi, 
stumdėsi, keikė ir mušėsi dėl 
vietos. Paskui kažkas pradė
jo groti vargonais. Pasigirdo 
vienas kitas giedančiojo gar
sas. Prie jo jungėsi kiti. Ant 
altoriaus patys kaliniai su
žiebė žvakes. Netrukus gies
mių garsai veržėsi iš kiekvie
nos krūtinės. Giedojo vieną 
giesmę po kitos, tarė jų pos
mus su ašaromis, paskui vėl 
kartojo tas pačias. Tai truko 
kokias tris valandas. Tokio 
galingo ir nuoširdaus giedo
jimo dar nebuvau girdėjęs. 
Kai giesmės nutilo, užviešpa
tavo rimtis, ir niekas nedrį
so sudrumsti tos šventos ty
los .. .

Per pušynus ir balas
Diena iš dienos klaidžiojo

me didžiais ir mažais keliais. 
Po speigių šalčių užėjo snie
go pūgos ir palaidiniai. Kil
davo toki, smarkūs pustynai, 
kad net kvapą užimdavo. Iš 
toliau negalima būdavo žmo
gų pažinti. O mes vis ėjom ir 
ėjom, kopdami per pusnių 
kalnus ir kniubdami grio
viuose. Kas nepajėgia ir at
silieka,  -r-tam kulka į galvą.

Kai pasitaikydavo eiti to
kiu keliu, kur neseniai buvo 
pražygiavusi kita kuri mūsų 
lagerio kalinių kolona, pake
lėse matydavom kalinių la
vonus. Vieni jų sukniubę vei
du į baltą sniegą, kiti išvirtę 
aukštielninki klaikiai pra
merktomis akimis, šalia guli 
nukritęs skurdus ryšulėlis, 
antklodė bei skardinis bliū- 
delis. Prie galvos sniege ke
lios raudonos dėmės.

Jie baigė skausmingą ir 
beprasmišką savo kelionę. O 
kurį pagriovį nudažys mano 

kraujas, — vis perbėgdavo 
per galvą mintis.

•Po pustymų prapliupo lie
tus. Kaliniai slenka kaip 
klaikūs šešėliai, galvas apsi
supę antklodėmis. Netvirto 
žingsnio koja pasineria snie
gu pridengtoje duobėje. Pa
linkęs išvargintas kūnas ne
atlaiko pusiausvyros ir krin
ta į balą. Permirkusios kojos 
šliuksi klumpėse ar kiauruo
se batuose.

Jau pailso ir piktieji SS 
vyrai, kurie pirmiau nuola
tos šaukdavo: “los, los . . . 
schneller . . .” (greičiau). Ir 
jie drauge su kaliniais šoki
nėdavo nuo vieno kupsto ant 
kito, ieškodami sausesnės 
vietos. Tik vienas iš jų, uk
rainietis, dar nesiliovė ragi
nęs kalinius, baksnodamas 
juos ilgu pagaliu, kaip žydas 
karves.

O kaip norėjosi jį nudėti! 
Lygiai kaip tuos jų šunis, 
kurie sutemus būdavo palei
džiami ir be paliovos zuidavo 
išilgai mūsų kolonos.

Naktys praeidavo daržinė
se, tuščiose mokyklose bei 
gyvulių tvartuose. Išdžiūti 
nebuvo kada. Daugelio kali
nių apavas suplyšo, o rūbai 
ėmė virsti skarmalais. Ky
šojo pliki keliai ar švytravo 
nuogos šlaunys.

Gerieji žmones
Kartą sustojome viename 

kaime. Kalinius išsklaidė po 
ūkininkų kluonus. Laisvi nuo 
sargybos SS vyrai savo nak
vynei pasirinko mokyklą. Ki
tame namo gale patalpino ir 
mūsų būrelį.

Vėlai vakare paprašiau, 
kad mane leistų laukan snie
ge išsiprausti. Gerai sniegu 
išsitrynęs, grįžtu į kambarį. 
Keliu eina žmogus, paskui 
save traukdamas rogutes. 
Ant rogučių dunkso kažkokį 
indai. —- A, -— pamaniau, — 
tai SS vyrams vakarienę at
vežė. Nieko nelaukdamas, 
sprunku vidun: — Nešiu aš 
čia tiem šunim vakarienę, te
gu patys įsineša, — manau 
sau. Bet alkis taip sukuteno 
širdį, kad kojos manęs ne
klausė.

Tasai žmogus mandagiai 
paprašė, kad aš palaukčiau 
ir paimčiau atvežtą maistą. 
Tuojau prisistatė ir vienas 
SS vyras.

— Čia maistas kaliniams, 
— ramiai paaiškino tas ūki
ninkas ir man padėjo įnešti 
vidun du didelius bidonus.

— Kiek jūsų čia yra? — 
paklausė. Jis buvo gražiai 
apsirėdęs ir vis kalbėjo vo
kiškai.

— Trisdešimt keturi.

— O, kaip gaila, kad čia 
pagaminta tik 30 litrų. Jums 
bus per mažai. Pusryčių ry
toj atgabensiu daugiau.

Toliau kalbėjomės lenkiš
kai ir godžiai rijome piene 
virtus miltinius kukulaičius. 
Rytojaus rytą pusryčių atve
žė net iš trijų ūkių. Negalė
jom suvalgyti, nors karšta 
sriuba vienų buvo skanesnė 
už kitų. Sausą maistą susi
krovėm kelioųei ir dėkojom 
atnešusiom pusryčių gra
žiom merginom, kurių čia iš 
trijų ūkių suėjo visos septy
nios.

Jau bežygiuojant vienas 
SS vyras, kuris prie mūsų 
naktį budėjo, ar geriau pasa
kius, smarkiai knarkė, o pa
skui su mumis skaniai pa
pusryčiavo, mums papasako
jo, kaip jo draugai keikė to 
kaimo gyventojus. Esą, kali
niams jie privirė visokios 
sriubos, o męs vos prisipra- 
šėm šilto vandens.

Tai buvo lenkų žemėje, bu
vusiame Lenkijos koridoriu
je, per kurį įvairiais keliais 
klaidžiojom ištisas septynias 
dienas. Daugely vietų pake
liui gyventojai dalino duonos 
ir mėsos. Kai juos SS sargy
biniai stumdavo nuo kelio, 
jie gabalus duonos mėtė iš 
tolo. Vienas kitas SS vyras 
grasino juos nušauti, tačiau 
šūvio paleisti nedrįso.

Kai mes gėrėjomės tų žmo
nių kilnia širdimi, vienas len
kas kalinys pasakė, kad žmo
nių, dosnumas pasibaigs su 
lenkų koridoriaus siena.

Ir iš tiesų, kai mes pali
kom vaišingą gerų kašubų 
žemę, vokiškos Pomeranijos 
žmonės subėgdavo prie kelio 
pažiūrėti keistos mūsų mirti
ninkų vilkstinės. Prašomi jie 
duodavo atsigerti vandens, 
viena kita moterėlė bėgdavo 
pirkion atnešti likusios ka
vos, bet reta kuri ranka pa
siūlydavo gabalėlį duonos.

Beeinant jąro vieną didelį 
dvarą’,' prie vartų stovi būrys 
žmonių. Visi smalsiai žiūri į 
sunkiai krypuojančią apsi- 
skarmaliavusių kalinių vilk
stinę. Vienas dailiai apsirė
dęs vokietis, tarsi nesupras
damas, kas čia žygiuoja, nai
viai užklausė:

— Kas jūs esate?
— Juokdariai ... — supy

kęs jam atsakė mano drau
gas.

(Bus daugiau)

Ateitininku 
Suvažiavimas

Gruodžio 28-29 d. Seedorfo 
lietuvių stovykloje buvo ang
lų srities ateitininkų moks
leivių atstovų suvažiavimas.

TARP BUENOS AIRES IR NEW YORKO
leiviai vilki šiltai, tačiau vi-Toks didelis ir toks mažas 

šis mūsų pasaulis! Seniau 
kelionė iš Argentinos į šiaur. 
Ameriką laivais trukdavo 
mėnesį ir net du, dabar— 
aviacijos amžiuje—nereikia 
nė dviejų dienų.

Buvo jau naktis, kai įlipo
me į Pan American NC mil
žiną. Lyg patogaus trauki
nio vagonas: ilgas, erdvus, 
su naujausiais šviesų ir ven
tiliacijos patobulinimais sa- 
lionas, kuriame gali patogiai 
sėdėti 60 keleivių. Kad ir ne- 
pirmoji oro kelionė, betgi 
lengvas nerimas širdį kute
no .. . tiesioginis skrydis 6,- 
000 mylių be nakvynės ir il
gesnio poilsio, skrydis per 
kontinentus ir vandenynus, 
per tropikus į šiaurę, šuolis 
iš pavasario į rudenį—tai vis 
dėlto ne kasdieninis įvykis 
tavo gyvenime. Nesąmonin
gai prisimeni Darių ir Girė
ną .. .

Lygiai vienuoliktą valan
dą sudreba galingi keturi 
motorai ir pakylame ant 
Buenos Aires šviesų jūros. 
Koks vaizdas! Į kurią pusę 
pažvelgsi, tik žiburiai ir ži
buriai iki neapmatomų tolių. 
Toje rausvų šviesų begalybė
je žaidžia įvairiaspalvės rek
lamos, mirga pilnos automo
bilių avenidos, verda did
miesčio gyvenimas. Bet jau 
negirdėti jo garso. Kartu nu
tolsti nuo dulkių ir dūmų.

Lėktuvas dar kartą pada
ro ratą jaučiamai į aukštį. 
Didmiesčio šviesų marios jau 
susiaurėja. Jau matyti jų ir 
ribos. Iš aukštumos Buenos' 
Aires panašus į ugniakurą. 
Matai jo gaisrą, bet nejauti 
to įvairumo, kurio aistrose 
verda tiek meilės ir neapy
kantos, tiek nostalgijos ir 
girto kvaitulio, tiek kilnumo 
ir niekšingumo . . .

Kylame dar aukščiau. Esa
me jau virš La Platos vande
nų. Apačią apgaubė tamsa, 
aukštai žvaigždės darėsi vis 
šviesesnės, vis gausesnės, vis 
šaltesnės.

Prisiminė viena naktis 
Cordobos kalnuose, Argenti
nos gilumoje. Tada buvo 
prieš Kalėdas, šilta vasaros 
naktis. Ėjau vienas kalnų ke
liu. Skraidė šv. Jono vabalė
liai. Slėniuose jų buvo tiek 
daug, fosforinėmis švieselė
mis jie taip nuostabiai mir
gėjo, kad turėjai iliuziją pa
tekęs į pasakų pasaulį, kur 
žaidė, mylėjosi ir dūzgė tūks
tančiai gyvų liepsnelių. Jau
tei tada žemės šilumą, jos al
savimą, jos kvapą.

Dabar darėsi vis šalčiau. 
Rugpiūčio pabaiga australi- 
nėj žemės pusėj dar tik per
ėjimas žiemos į pavasarį. Kę

Artėjome prie Rio de Ja
neiro, kaip sakoma, gražiau
sio miesto pasaulyje. Kalnų 
sritis, todėl lėktuvas skro
džia labai aukštai. Nuo okea
no pusės saulėtekio prošvais
tės švelniai klojasi ant leng
vų debesėlių. Dabar žemę 
nuo mūsų akių dengia viole
tinės miglos. Saulei tekant 
jos darosi baltai rausvos, o 
jai kiek pakilus—nuostabiai 
baltos, sniego ir aukso spin
dėjimas.

Įspūdingas saulėtekis kal
nuose, bet dar nuostabesnis 
jis virš debesų. Koks rožinių 
erdvių vaiskumas, kokia 
spalvų ir didžiosios ramybės 
muzika! Lėktuvas turi laips
niškai leistis. Apsirasojęs tik 
nėrė į karališką debesukų 
patalą, kai čia pat pamatėme 
mėlyną Rio įlanką ir kalnus, 
o tarp jų pasiskleidžiusią 
Brazilijos sostinę. Ryškiai 
išsiskiria šaunioji pasaulio 
milijonierių alėja—Avenida 
Atlantica. Viską dominuoja 
Kristaus statula. Prie pat į- 
lankos ant 700 metrų aukš
tumos smailios uolos iškilusi, 
kryžiaus forma rankas ištie
susi, Kristaus marmurinė fi
gūra tarsi šaukia, sutinka ir 
globoja. Panašu į New Yor- 
ko prieplaukos Laisvės sta
tulą.

Rio aerodrome radome jau 
pilną pavasarį. Dar anksty
vas rytas, o taip šilta, kad ir 
švarkus noriai nusivilktum. 
Darbininkai vaikščioja pus
nuogiai. Ši vieta vadinama 
karine sritimi. Greta Brazili
jos juodukų, kaip įprasta, 
gumą kramtydami sukinėjo
si ir jankių sargybiniai. Mū
sų viešėjimas čia buvo apri
botas tik papusryčiavimu ir 
aerodrome pastovėjimu. Po 
poros valandų vėl skiriamės 
su žeme, vėl aukštyn ir to
lyn.

Prasideda pati laukiškiau- 
sia kelionė. Turime skristi 
visą dieną, ir tik vakare nu- 
sileisime pietauti Amazonės 
žiočių miestuke Belem arba 
Para. Tik daliai Brazilijos 
perskristi reikalinga 10 va
landų, lekiant beveik 500 ki
lometrų per valandą ... ši 
sritis yra jau ekvatorinė. 
Niekur nesimato nei miestų,

sai protingai jiems pasiūlo
ma kojas apsikloti vilnonė
mis skaromis. Leidžiama nu
siimti diržus, kuriais priva
loma prisitvirtinti kiekvieną 
kartą lėktuvui pakylant ir 
nusileidžiant. Tais atvejais 
draudžiama rūkyti ir judėti. 
Dauguma keleivių, stipraus 
aukštumų oro įtraukę, ėmė 
saldžiai snausti.

nei kalnų, nei mažiausio judė
jimo. Kavinės spalvos kalnai, 
tamsūs, kaip šuliniai, tar
pekliai, tuščios daubos, kur 
ne kur vingiuoja upeliai. At
sirado ir oro duobių. Kartais 
lėktuvas, kuris šiaip jau, at
rodo, riedėtų tiesiausia auto
strada, tik niurkt žemyn. 
Širdį pakutena toks jausmas, 
lyg rogutėmis leistumeis nuo 
staigios slidžios pakriaušės. 
Kai kas neramiai dairosi, kai 
kas pabąla. Kai kurios kelei
vės nervingai žegnojasi. Tos 
tai jau tikriausiai argenti
nietės ar brazilietės.

Oro duobių vengdamas 
lėktuvas riečia vis aukščiau. 
Patenkame vėl virš debesų. 
Šį kartą jie lieka žemai. Jau 
nesimato žemės bedugnių. Po 
mumis liūliuoja tarsi vatos 
kalnai. Jų skaidrumas aki
nantis. O aplink ir aukštai 
tik krištolinis mėlynumas, 
auksinių spindulių pluoštai 
—begalinis šviesos okeanas. 
Štai akiračio tolumoje baltu
tėliai debesys iškyla fantas
tiškais kalnais, štai lyg už
kerėta pilis su neregėtais 
bokštais. Štai milžiniškas bu
rinis laivas vaivorykštės 
kaspinu persijosęs. Mūsų 
plieninis paukštis, išdidžiai 
ūždamas, kartais smogia tie
siai į tų kalnų, tų pilių, tų lai
vų užburtą ramybę. Tada jis 
susiūbuoja, apsiprausia ir 
leidžia keleivių akims atsi
gauti nuo per stiprios švie
sos.

Skrendame tarp 4-5 tūks
tančių metrų aukštybėje. Il
gesnis buvimas tokiame 
aukštyje ir stulbinančioje 
žydrynėje žmogų ima savo
tiškai veikti. Savijauta švel
nėja. Vaizduotė lakesnė. Pra
dedi užsimiršti. Miela pasva
joti. Aiškiau kaip kada nors 
gali nujausti amžinosios 
šviesos, ramybės, gerumo ir 
grožio viešpatiją. Gal niekur 
kitur taip, kaip toli nuo že
mės, anapus debesų ir arčiau 
saulės imi pergyventi gam
tos grožio " ryšį su doriniu 
grožiu . . . kartu ir norą būti 
šviesos vaiku, Apaštalo žo
džiais tariant. Arba kaip po
etas dainuojąs apie sakalus:

Ir tarė margieji: negrįšim į 
[žemę,

Kol josios pakalnės ir 
[kalnai aptemę.

Sapnai ir šešėliai padangėje 
[mums

Šviesiųjų j saulę kelių
[ nebedrums.

Bet jau tokia žmogaus šir
dis. Būdama prie žemės ji il
gisi žvaigždžių, pakilusi nuo 
jos—vėl pasigenda tos nuo
dėmingosios ir gerosios mo
tinos, kurios sultimis persi
sunkusi jo prigimtis. Žemė ir 
žmonės! . . . Prisimeni jų ge-

(Pabaiga 4 pusi.)

ŠIURPULINGA SEPTYNIŲ 
MOKSLEIVIŲ MIRTIS - - - - - - •- - - - -

Rašo J. Padaubietis

Viršum plieno, ugnies ir patrankų, 
Viršum žemės numirusio juoko, 
Pro žvaigždžių ir pro mėnesio šokį 
Kažkas tiesia kruviną ranką.

(Brazdžionis)
Sunki buvo Lietuvos mokyklos kūrimosi pradžia. Jai 

trūko pačių reikalingiausių dalykų, nebuvo mokomojo 
personalo, mokslo priemonių ir patalpų. Tačiau pa
lengva visos kliūtys buvo nugalėtos. Ir mūsų mokyk
la išaugo į moderniško krašto organizacinį vienetą, su 
gražiomis patalpomis, salėmis ir sporto aikštėmis. Be 
to, priauginta savito mokyklinio personalo ir įsigyta 
modemiškų mokymo priemonių. *

Tačiau, kas svarbiausia, kad tarp tų mokyklos sienų 
krikščioniškoje ir tautinėje dvasioje augo ir brendo 
busimieji mūsų krašto inteligentai, amatininkai, mūsų 
tautos elitas, šie jaunieji mokyklos gyventojai visuo
met sielojasi visais savo gimtojo krašto reikalais, dali
josi savo Tėvynės laimėjimais ir nepasisekimais. Jie 
buvo visu savimi įaugę į savo krašto žemę ir dvasią.

Todėl nenuostabu, kad okupavus bolševikams Lie
tuvą, šią didžiausią tautos tragediją jautriausiai pergy
veno kaip tik Lietuvos moksleivija. Ji nuo pat pir
mosios mokslo metų dienos pasirodė prieš bolševizmą 

nepalenkiama, nesugniuždoma ir nepaperkama. Ir, rei
kia pasakyti, kad pirmosios okupacijos metu iš visų 
visuomenės sluoksnių mūsų moksleivija geriausiai iš
laikė kovos egzaminą.

Ši kova buvo nelygi, baisi ir iki kraujo raudona. Be
veik nėra Lietuvoje gimnazijos arba kitos aukštesnės 
mokyklos, kuri būtų apsiėjusi be aukų. Tūkstančiai 
mūsų moksleivijos vieni arba su savo tėveliais užkal
tuose prekiniuose vagonuose “išvažiavo” į Sibirą. Daug 
jų buvo pūdomi kalėjimuose ir nemažai jų žuvo nuo 
žiaurios čekisto rankos. Vien Rainių miškelyje, 4 kilo
metrai nuo Telšių, bolševikai, bėgdami iš Lietuvos, bai
siausiu būdu nužudė 16 moksleivių, kurių tarpe buvo 
5 Telšių Amatų mokyklos ir 2 gimnazijos mokiniai.

šiuo straipsniu ir norima šių 7 moksleivių šventas 
atminimas pagerbti, paduodant bent trumpus jų gyve
nimo aprašymus.

1. Kazys Baltrimaitis.
Telšių Amatų mokyklos mokinys. Gimė 1922 m., 

Šniuraičių km., Radviliškio valse. Tėvai gelžkeliečiai. 
Keletą metų dirbo tėvų ūkyje, o paskui mokėsi Klai
pėdos, vėliau Telšių Aukšt. Amatų mokykloje. Dalyva
vo religijos būrelyje. Buvo skautas ir šaulys. Labai 
sumanus, gabus ir draugų mylimas jaunuolis.

Užėjus bolševikams, Kazys ir toliau su savo drau
gais dirbo bendrą tautos darbą. Komunistai pastebėjo, 
kadmis jaunuolis yra nepalaužiamas ir geležinės valios. 
Jie tokių kaip tik ir neapkentė. Du mėnesiu prieš su
ėmimą buvo Kazys enkavidistų sulaikytas ir įspėtas. 
Tačiau jisai neišsigando. Kazys ir toliau dirbo brangio
sios Tėvynės labui.

Pirmoje bolševikų vergijoj Vasario 16 visos tautos 
buvo atšvęsta su giliu susikaupimu ir liūdesiu. Daug 
kur buvo iškeltos tautinės vėliavos ir išmėtyta atsišau
kimų. Enkavedistai tą dieną lakstė, kaip įsiutę šunys. 

Vasario 17 dieną ir Kazys buvo areštuotas ir paso
dintas į Telšių kalėjimą. Čia jis išbuvo iki 1941 m. bir
želio 24 d. Tos pačios dienos naktį Kazį sadistišku bū
du bolševikai nukankino Rainių miškelyje, kartu su 
73-mis Telšių kalėjimo politiniais kaliniais. Jo kūnas 
čekisto peilio buvo taip baisiai sunaikintas, kad jo ne
galėjo atpažinti nė artimieji.

Baltrimaitis dabar ilsis, Telšių kapų angoje kartu su 
savo bendros kovos ir idėjos draugais.

2. Kostas Bučius
Telšių Amatų mokyklos mokinys. Gimęs 1922 m. 

Kairiškių km., Tryškių valse. Neturtingų tėvų vaikas. 
Labai norėjo mokytis. Vėliau vargais negalais pateko į 
Amatų mokyklą. Prie amato didelio patraukimo netu
rėjo. Daugiau domėjosi religija, poezija ir kitais meno 
dalykais. Pasižymėjo stipria fizine jėga, mėgo sportą, 
o ypač boksą.

Pradžioje religiniuose dalykuose buvo šaltokas. Ta
čiau, patekęs geron auklėtojų įtakon, laimingai pergy
veno savo brendimo krizę, ir tapo vienas pavyzdingiau
siu jaunuolių. Buvo labai religingas, mėgo dalyvauti 
bažnytiniame giedojime ir savo gražiu baritoniniu bal
su kėlė besimeldžiančiųjų širdis Dievop.

Kostą ir draugai mylėjo. Jis buvo tikras jų vadas ir • 
apaštalas. Jo jautri ir poetiška širdis mokėjo visus my
lėti ir suprasti. Draugų rengiamuose subuvimuose ir 
mojcyklos pasirodymuose Kostas būdavę visuomet pir
masis. Jis skaitydavo savo eilėraščius ir deklamuoda
vo. Nuoširdžiai domėjosi tautos reikalais. Buvo uolus 
šaulys.

Bolševikams užėjus, Kostas ant savo pečių pasiėmė 
visą mokyklos mokinių religinį ir tautinį veikimą. Ši 
jo veikla ir didvyriška dvasia reiškėsi nuo pirmosios 
mokslo metų dienos.

Bolševikai mokslo metų pradžioje surengė moki

niams priešreliginį mitingą. Į jį buvo suvaryti visi mo
kiniai ir mokytojai. Mokyklos salėje, kur vyko mitin
gas, dar kabojo pamirštas nukabinti kryžius.

Paskaitininkas L. Inčiūra, pradėdamas paskaitą, 
sviedė nukabinęs už spintos kryžių, sakydamas: “šalin 
šis kultūros stabdys!” Mokiniuose kilo bruzdėjimas. 
Kostas peržvelgė atsisukęs savo draugus, ir visi iš mi
tingo išėjo. Juos pasekė ir kiti mokiniai. Salėje liko 
mokytojai ir keli bolševikai. Mitingas tuo ir baigėsi.

Pirmąją karo dieną, bombarduojant Telšius, ant to 
paties Inčiūros namo krito bomba, kuri į šmotelius su
draskė jį patį, jo švogerį šaulį, bolševikų laikais buvusį 
Amatų mokyklos direktorių, jo mažytį vaiką ir sunkiai 
sužeidė Inčiūros motiną.

Kostas savo kovą prieš pavergėjus jungė su religija. 
Jisai tapo tikras savo mokyklos apaštalas. Kristus jam 
teikė jėgos ir stiprybės kovoje. Jis su savo draugais 
Telšių katedroje prieš Marijos altorių padarė priesai
ką savo idealizmo kelyje niekuomet nepalūžti, nors ir 
mirti dėl to reiktų.

Telšiškiai ir šiandien dar atsimena, su kokiu uolu
mu amatų mokyklos mokiniai sekmadieniais ir šventa
dieniais rinkdavosi bažnyčion. Kaip jie šauniai giedo
davo, eidavo gausiai sakramentų, vaikščiodavo kry
žiaus kelius.

Tai buvo Kosto ir jo bendros kančios draugų nuopel
nas.

Atėjo Vasario 16 išvakarės. Bolševikai nerviškai se
kė žmonių nuotaikas ir baimijosi.

Paprastai, tokių lietuvio širdžiai brangių švenčiu 
proga, bolševikai dar labiau mėgdavo rodyti savo bjau
rų veidą. Vasario 16 išvakarėse čiupo jie ir Kostą, ir 
šis idealus jaunuolis atsidūrė baisiame bolševikų kalė
jime Telšiuose. Jisai ir čia nenusiminė. Jo dvasios ne
įstengė niekas palaužti, nežiūrint baisiausių enkavidis-
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PRISIDĖKIME PRIE DIDELIO DARBO

ŠV. ANDRIEJAUS 
PARAPIJA

Sausio 6 dieną čia parapi
jos salėje įvyko visos Phila
delphijos šalpos atstovų su
sirinkimas.

Nutarta ruošti įvairius pa
rengimus ir jų pelną paskir
ti lietuvių benamių šelpimui. 
Tam reikalui nutarta taip 
pat rinkti aukas daiktais.

Philadelphijos lietuvių 
tarpe šalpos reikalai jau 
pradeda įgauti aktyvumo.

Laukiama, kada gražios 
mintys bus realizuotos.

tės, Marija ir Julijana Sna-^ 
kiūtės, Emilija Pūkaitė ir 
daug kitų.

Pelnas skiriamas parapi
jos reikalams ir salės papuo
šimui.

Kun. Leonas Pečiukevičius 
šiuo metu atostogas leidžia 
Floridoje.

MIRĖ

Parapijos salėje kiekvieną 
sekmadienį vakare susirenka 
apylinkės jaunimas pasišok
ti.

Tam darbui parengti daug 
jėgų pašvenčia mergaitės so- 
dalietės, kurios rūpinasi, kad 
vakaro metu salėj būtų tvar
ka. Vakarus salėje tvarko 
sodaliečių dvasios vadas kun. 
Jonas Gibas ir uoliosios pa- 
gelbininkės: Eleonora Sabai- 
tė, Marija ir Ona Varonaliū-

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

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

antana'š dzikas

Sausio 3 d. mirė M. Kent- 
rienė, 61 metų amžiaus.

Sausio 4 d. mirė L. Vilienė, 
55 metų amžiaus.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

Lietuvių Padėtis 
Berlyne

Apie lietuvių padėtį Vokie
tijos sostinėje pranešama 
laiške, kuris neseniai gautas 
iš Berlyno lietuvių.

Jame rašoma:
“Iš įvairių Berlyno vietų į 

amerikiečių UNRRA Berly
ne kasdieną plaukia pulkai 
lietuvių ir prašosi priimami į 
UNRRA stovyklą, bet UNR
RA šių žmonių į savo sto
vyklą nepriima.

“Po vykusio Berlyno sto
vykloje skryningo buvo pa
šalinta daug žmonių, kurie 
atiduoti į vokiečių rankas, o

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937■-- -■
■- -■Hl 1Tel. POPlar 4110 Tel. DEW. 5136

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

Jos. Kavalauskas Į
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LIETUVIS GRABORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau
Moderniška laidojimo ištaiga. (S- 
delė, graži koplyčia, erdvi salė.

šauktis prie manes

Pakeleivingiems suteikiama 1601 - 03 So. 2nd Stnakvynė
Į Viskas nemokamai. Kreipkitės 

dieną ir naktj
1

Philadelphia, Pa.

I
 Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERSSavininkai Lietuviai Staponavičiai

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS |3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. g

I
Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

kur juos vokiečiai dės, neži
noma. Kartais, esą, ir vokie
čių pareigūnai išsitaria, kad 
juos paimsiant globoti rau
donoji žvaigždė.

“Daugiau jokių transportų 
į vakarus, į anglų ar ameri
kiečių pusę nebeeina. Padė
tis esanti be galo liūdna. Nie
kas nesąs tikras, kad vieną 
dieną visus tremtinius gali 
pasiimti draugai. Jie mato, 
kad juos gali taip pat atiduo
ti vokiečiams, o vokiečiai il
gai klapatytis nenori ir tuo
jau atiduoda rusams. Jie 
kreipiasi į visus lietuvius ir 
prašo juos gelbėti ir jiems 
padėti.”

Registruoja Britij 
Zonoje

Gruodžio 7 d. “Lietuvių 
žodžio” 9 nr. Baltų Centrinė 
Taryba skelbia visų stovyklų 
vadovybėms:

“Tuojau pradėti šiuos re
gistracijos bei žinių siuntimo 
sąrašus:

a) asmenų, turinčių gimi
nių ar pažįstamų užsienyje, 
galinčių juos paremti emi
gracijos atveju.

_ b) statybininkų darbo gru
pėmis ar pavienių asmenų 
pagal profesijas.

Sąrašus siųsti į registraci
jos centrą, arba pagal reika
lą, prašyti atsiųsti reikiamą 
kiekį blankų (pav., į Brazi
liją).”

Jau seniau į Baltų Centri
nę Tarybą buvo atsiųsti iš 
Brazilijos sąrašai giminių, 
kuriuos Brazilijos lietuviai 
norėtų atsiimti pas save į 
Braziliją.

Kartu su sąrašais buvo at
siųstos tam tikros blankos, 
kurias turintieji Brazilijoje 
giminių gali užpildyti.

Lietuvaites Vyksta 
Anglijon

Jau žymiai seniau buvo 
pradėtos kviesti iš pabaltie- 
čių tarpo britų zonoje vykti 
į Angliją sanatorijų dar
bams mergaitės.

Pradžioje vykstančiųjų sa
vo noru skaičius buvo nedi
delis. Bet kai nuvykusios ra
do geras gyvenimo sąlygas 
ir visur nuoširdų priėmimą, 
jos tuojau pradėjo savo pa
žįstamoms rašyti laiškus, ku
riuose sakosi gerai gyvenan
čios ir esančios patenkintos, 
kad vyko į Angliją.

Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės Marijos garbei, jos di
džiosios šventės, gruodžio 8 
d., proga, mūsų gerųjų prie- 
telių patariamos ir paremia
mos paskelbėme mūsų naujo
sios koplyčios statybos fon
do vajų.

Geraširdžiai žmonės visu 
nuoširdumu atsiliepė į mūsų 
prašymą, šv. Kalėdų proga, 
kokią kas galėjo, atsiuntė 
auką mūsų naujosios koply
čios statybos fondui. Tai mū
sų žmonių tikėjimo pareiški
mas. Tuo džiaugiamės ir gė
rimės. Tegu bus leista šioje 
vietoje su giliu nuoširdumu 
padėkoti visiems aukotojams 
ar darbu parėmusiems. Ne
maža mūsų prietelių šia pro
ga tapo amžinaisiais ir gar
bės nariais. Visiems tariame 
giliai nuoširdų padėkos žodį. 
Už visus meldžiamės ir1 tiki
me, kad kiekvienam Dangiš
kasis Tėvas per mūsų Globė
jos Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos užtarimą gausiai atly
gins.

Naujosios koplyčios staty
bos fondas jau pradėtas. Pa
daryta graži pradžia. Bet va
jus dar nebaigtas, jis tęsia
mas ir bus tęsiamas, kol bus 
sudaryta reikiama suma 
naujajai koplyčiai. Todėl la
bai prašome tuos, kurie prieš 
Kalėdas nespėjo, dabar prisi
dėti prie Dievo Namų—nau
josios koplyčios statymo, at- 
siunčiant pagal išgales auką.

Už tą jūsų auką pats Die
vas jums atlygins. Mūsų gi 
maldos nuolatos lydės jus, 
pavesdamos gailestingajam 
Dievui visus jūsų reikalus 
bei intencijas.

Viešpatie, atlygink tiems, 
kurie dėl Tavo Vardo daro 
mums gerą.
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception

Convent
R. F. D. 2, 

Putnam, Conn.

TARP RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪROS

(Iš prof. M. Biržiškos paskaitos)
Gruodžio 15 d. iš Hambur

go Pabaltijo Universiteto į 
Seedorfą buvo atvykęs bu
vęs Vilniaus Universiteto 
rektorius, lietuvių literatū
ros ir mūsų kultūros istori
kas prof. Mykolas Biržiška, 
kur stovyklos lietuvių visuo
menei skaitė paskaitą tema: 
“Tarp rytų ir vakarų kultū
rų.”

Profesorius gilioje kultūri
nėje apšvalgoje nurodė, kad 
lietuvių tauta jau nuo Min
daugo laikų ir anksčiau ben
drauja su vakarais ir iš ten 
yra ėmusi savo kultūros pra
dus.

Priėmusi krikščionių tiky
bą, Lietuva suėjo į glaudžius 
santykius su vakarais.

Vakaruose nėra milžiniš
kų žemės plotų, čia tautos 
pastoviai apgyvenę žemę ir 
ją brangina.

Tuo tarpu rytuose didžiu
liai neišmatuojami žemių 
plotai. Iš istorijos mes žino
me, kad ne vieną kartą kilda
vo ir verždavosi iš Azijos gi
lumų stiprios bangos, kurios 
užliedavo Rusijos plotus ir 
dar pamėgindavo veržtis į 
vakarus. Vakarai susitelkda
vo ir atremdavo besiveržian
čias bangas. Vytautas Didy
sis atrėmė totorių antplūdį, 
tuo tarpu rusai bemaž 200 
metų nešė totorių jungą ir 
tai paliko aiškių žymių.

Čia asmuo nebranginamas. 
Jau carų laikais dažnai atsi
tikdavo, kad norėdami kolo

nizuoti kokį žemės kampą, 
jie permesdavo žmonių ar at
skirų tautelių grupes iš vie
nos vietos į kitą. Vakaruose 
katalikų arba protestantų ti
kyba, rytuose — stačiatikių 
su savo Bizantijos kultūra. 
Visa tai išugdė atskirą ir 
skirtingą kultūrinį veidą.

1940 m. atėjus į mūsų 
kraštą rusams, mes pajuto
me, kad nebuvo daug kur tai 
rusų tautos žmonės, o įstri
žomis akimis mongolai su 
aiškia ir gilia Azijos dyku
mų dvasia. Todėl mes ir ne
galėjome suprasti vieni kitų.

Jie mus prievarta plėšė, 
traukė nuo amžiais mūsų su
sigyventų vakarų kultūros 
formų ir bruko mums nau
jas. Čia tai ir yra mūsų tra
gizmas, kad mes, nuo amžių 
išaugę vakarų dvasioje, jėga 
esame metami į mums sveti
mą kultūros pasaulį. Mus 
vertė išsinarinti, išsiplėšti iš 
visos mus supusios praeities 
ir priimti skirtingą ir naują, 
svetimą mūsų dvasiai pasau
lį. .

Lietuviams, kitos kultūros 
vaikams, yra negalima tai 
padaryti. Ir čia iškyla visa 
mūsų tautos kančia ir tragiz
mas, kurį mes ir šiandien 
kenčiame, nes mes esame va
karų kultūros tauta, vakarų 
kultūros žmonės.

— Indokinijoj tebeina mū
šiai tarp prancūzų ir vietos 
gyventojų.

tų kankinimų ir teroro. Jo laisvūnė dvasia troško tik 
laisvės, Lietuvai ir sau.

Telšių kalėjimo dešimtoj kameroje buvo rastas aliu
minis maisto bliūdelis, kurio šonuose ir dugne buvo aš
triu daiktu išraižytas kalinių testamentas. Jo auto
rium reikia laikyti Kostą Bučių. Šis testamentas pui
kiai vaizduoja kalinių nuotaikas ir valią pirmomis ka
ro dienomis, štai to testamenta būdingosios vietos:

“Atskrido pirmos seniai lauktos iš vakarų krašto 
plieninės padangių kregždės, lakūnai virš Telšių mies
to 1941 birželio mėn. 22 d. Mes, 13 politkalinių, bolše
vikų aukos, sėdėdami Telšių kalėjimo 10-joj kamero
je, beviltiškai laukiame išganingos laisvės, kaip brie
džiai, ištroškę šaltinio vandens.

Drasko mano žemę plėšrūs azijantai, kankina tikrus 
lietuvius tėvynainius, sukišę į tamsius kalėjimo rūsius, 
bendradarbiaudami su gobšuoliais ir išdavikais.

‘ Šiandieną, 1941 m. birželio mėn. 23 dienos ryte, nu
švito mūsų veidai, širdys ugnimi suliepsnojo, pama-

1 čius bojnbonešius, sprogdinant Telšiuose bolševikų ka
rinius objektus.

i Sadistiškasis prižiūrėtojas Kabaila, mus ilgą laiką 
persekiojęs neišėjimu iš kameros ruošon ir mane prieš 

J trejetą dienų trimis kumščių smūgiais išvietėje daužęs 
! į veidą, nuleido nosį.
?
j Iš kalėjimo buvusios bažnytėlės politkalinys Tarvai- 
į nis, mūsų Elta, per sieną praneša džiuginančių naujie

nų: išdavikai vilkstinėm bėga į rytus, Kaunas laisvas, 
pasipuošęs tautiškomis vėliavomis. Viens kitą sveiki
name su laftva Lietuva.

Šiandien, 1941 m. birželio 24 d., gražus saulėtas ry
tas; pro plieno lango grotus matosi spindintis mėly
nas Masčio ežeras.Mes pakeltom nuotaikom laukiame

bolševikų žlugimo galo, sužinoję iš mūsų geriausio pri
žiūrėtojo Visagorskio apie mūsų naują tikslią vyriau
sybę ... ■

Telšių kalėjimo 10-tos kameros 1941 m. birželio 24 
dienos politiniai kaliniai.”

Seka 13 parašų, kurių tarpe yra Kosto Bučiaus, Ka
zio Baltrirųaičio, Kazio Puškoriaus ir Adomo Rako pa
rašai.

Tačiau, neilgai reikėjo laukti, kol ši pakili kalinių 
nuotaika virto baisia, istorijoj negirdėta tragedija. Jo
je dalyvauja ir Kostas. Ir jam, kaip ir visiems 73 Tel
šių kalėjimo kaliniams, bolševikai surišo užpakalyje 
rankas, pažabojo, kad nešauktų ir, kaip medžio paga
lį, paguldė į sunkvežimį ir nuvežė į Rainių miškelį, 
kur baisiausiose kančiose turėjo mirti.

Nieko nežinome, kaip Kostas laikėsi baisiųjų kan
čių metu. Jis negalėjo nė gintis, nė šauktis pagalbos! 
Tas stiprusis jaunuolis buvo bejėgis ir silpnas. Kas dė
josi tada Kosto sielos viduje, vienas Aukščiausias žino. 
Tačiau reikia manyti, kad jisai ir čia egzaminą išlaikė, 
jo dvasia nepalūžo.

Po trijų dienų netikėtai kankiniai buvo” atrasti, ir jų 
duobės atkastos. Visi lavonai buvo išguldyti eilėmis 
ant žemės. Kosto kūną atpažino jo klasės ir kovos 
draugas Avelis. Jisai buvo baisiai sunaikintas ir beveik 
nebeturėjo žmęgiškos išvaizdos. Ir prie jo kūno, po 
specialios teismo gydytojų komisijos patikrinimo, bu
vo pridėtas šitoks aprašymas: “Ant abiejų šonų dėmės. 
Lyties organų sumušimai su kraujo išsiliejimu. Rankos 
surištos užpakalyje. Ant abiejų blauzdų sumušimo žy
mės. Galvoje iš kairės pusės nuo medijolės linijos pa
ilga žaizda, durta 6.2 cm. Kaktos kaulas sutriuškintas, 
apie kairę akį kraujo išsiliejimas.”

Kostas, kaip ir kiti jo draugai, paskutinę poilsio vie

Tarp Buenos Aires 
ir New Yorko

(Prądžia 3 pusi.) 
rus veidus ir gerus žodžius, 
kuriais linkėjo dar sugrįžti.

Arčiau Amazonės skren
dame gana žemai. Gamto
vaizdis pasikeitė. Vietoj skur
džių tyrų dabar matome am
žinai žalias džiungles. Kiek 
akys apmato, begaliniai plo
tai lapuočių miškų. Net gali
ma įmatyti jų lapų formas. 
Daiktais žydi nematyti dide
li raudoni žiedai. Medžiai su
sipykę į neišbrendamus tan
kumynus. Tai visokių paukš
čių, žvėrių ir šliužų rojus, 
kurio dar tik pakraščius pa
lietė baltojo žmogaus koja. 
Tačiau technika vis daugiau 
nugali.

Motorų drebinąs ūžimas 
išbaido paukščių būrius, gal 
nemažiau nugąsdindamas ir 
nabages beždžiones. Nelabai 
jauku įsivaizduoti, kas būtų, 
jei nelaimė priverstų nusi
leisti į šiuos neišbrendamus 
miškus . . . Bet mes nusilei- 
džiame visai patogiame Be
lem aerodrome. Pats žemės 
pusiaujis. čia giedra, čia iš 
kiekvieno debesėlio palyja. 
Visas oras persisunkęs drėg
nu tvankumu. Tik šešta va
landa vakaro, o jau saulėly
dis. Ir taip visados, čia visa
dos vienodo ilgumo dienos ir 
naktys.

Pan American restorane 
pietūs. Iš plačios verandos 
galime matyti, kaip melan
choliškai saulė leidžiasi už 
miškų, ir tamsūs didžiulės 
upės vandenys nusidažo kru
vinai. Upė Para, Amazonės 
intakas. Upių ir miškų siau
bingas platumas visą apylin
kę čia pripildo laukiniu ilge
siu. Patarnautojai ne tik juo

di, bet sudžiūvę ir smulkūs 
kaip šiaudai. Neduok, Dieve, 
gyventi tokioje turkiškoje 
pirtyje!

Temstant Atlanto pakraš
čiu keliaujame britų salos 
Trinidad kryptimi. Vis stip
riau slegia nuovargis ir 
snaudulys. Tą karštą naktį 
nusileidimai Port of Spain 
uoste ir Puerto Rico San 
Juan mieste atrodė neaiškūs, 
kaip sapne. Ir kai antrą ke
lionės dieną aštuonias valan
das be nusileidimo skridome 
nuo Puerto Rico į New Yor- 
ką, niekas daugiau nerūpėjo, 
kaip tik kuo greičiausiai už 
žalių Atlanto vandenų pama
tyti Manhattan dangoraižius 
ir Laisvės statulą. Ją išvydo
me trečią valandą po pietų, 
lygiai po 40 valandų kelionės 
gervių takais.

K. Čibiras.

Baltiečiai Vietoj 
Belaisviu

Radijo klausytojų prane
šimais (tai buvo paskelbta ir 
vietos laikraštyje), ameri
kiečių srityje verbuojami ir 
bus siunčiami pabaltiečiai 
DP į Belgijos anglių kasyk
las, iš kurių yra paleisti vo
kiečių belaisviai.

Agrarinių Pabaltijo kraš
tu gyventojams tai kelia 
šiurpo ir nerimo.

Iškėlė Stovyklą
Iškėlė Detmoldo DP sto

vyklas.
Dalis lietuvių stovyklos su 

gimnazija išvažiavo į Greve- 
ną, o kita dalis į Augustdor- 
rą, kur taip pat manoma 
steigti gimnaziją.

Manoma, kad Detmolde 
pasiliks tik Baltų Centrinė 
Taryba ir kol kas “Lietuvių 
Žodžio” redakcija.

Nauja Lietuvos Istorija 
Jau Išleido Stratford House, Inc. 

THE STORY OF LITHUANIA
parašė kun. Tomas Chase (Cižauskas); 

žemėlapiai, kronologija, 390 pp. 
Kaina: $3.50

Užsakymus priima:
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tą rado bendrame kankinių kape, Telšių kapuose. Jo 
gražus atminimas ir heroiškas gyvenimas liks gyvas 
amžinai Lietuvos jaunuomenės tarpe.

3. Antanas Čiužas
Mūrininko darbininko sūnus. Telšių mokyklos mo

kinys. Gimęs 1922 m. Rietave, neturtingoje šeimoj. 
Nuo 1939 m. mokėsi Telšių amatų mokykloje. Atosto
gų metu mielai padėdavo tėvui dirbti mūrininko darbą. 
Priklausė skautų ir šaulių organizacijoms. Taip pat bu
vo uolus religinio būrelio narys. Domėjosi savo būsima 
mūrininko profesija, stengdamasis vispusiškai išsila
vinti. Todėl šalia amato nepamiršdavo skaityti ver
tingų knygų ir dirbti organizacijose.

Užėjus bolševikams, Antanas nė nesuabejojo savo 
pasirinktuoju idėjos keliu. Jis kovodamas dar labiau 
subrendo ir nusistatė. Jam viena rūpėjo: laisva krikš
čioniška Lietuva. Ir jis kūdikiškai tikėjo Lietuvos pri
sikėlimu.

Pirmą kartą bolševikai jį areštavo 1940 .m. lapkričio 
mėn. kartu su jo broliu Edvardu, bet, kiek palaikę, pa
leido. Antrą kartą suimtas Kretingoje, geležinkelio sto
tyje, kartu su Tarvainių, Raku ir kitais. Išlaikę savai
tę Kretingoj, bolševikai Čiužą ir jo draugus atvežė į 
Telšių kalėjimą, iš kurio ir daugiau nebeišleido.

Ir Antanas pelnė Rainių miškely kankinių vainiką ir 
nemirtingą didvyrio vardą. Jo kūnas taip pat buvo 
draugų ir giminių atpažintas. Jis atrodė taip: “Pilvo 
ir krūtinės sumušimo žymės. Ant kairės kojos žemiau 
sąnario smūgio žaizda, kraujas išsiliejęs. Abi rankos 
užpakalyje surištos. Viso galvos kiaušo siūlės sutrūku
sios, trūkimai pusiau ovalinės formos, zonduojant 
(žaizdų gilumą matuojant) matyklis laisvai eina per 
visą kaukolę. Smegenys sumaišyti. Paakiuose mėly
nės.”

Taigi, šio reto gražumo jaunuolio mirtingieji palai
kai, kaip medicinos gydytojų protokolas nusako, suda
rė pasibaisėtiną vaizdą. Tačiau Antano kilnoji ir pilna 
aukos siela per skausmą pasiekė nemirštamą garbę ir 
didybę.

4. Kazys Puškorius
Telšių Amatų Mokyklos mokinys. Gimęs 1921 m. 

liepos 11 d., Meimartų km., Rietavo valse., neturtingų 
darbininkų šeimoje. Mokėsi Klaipėdos ir Telšių Ama
tų mokyklose. Gabus amatui ir mokslui. Jo didžiau
sias idealas buvo dirbti Dievui, Tėvynei ir artimui. Tai 
jisai siekė per skautų organizaciją. Kazys taip pat pri
klausė religijos būreliui ir šauliams.

Bolševikų laikais dar uoliau dirbo savo pasirink
tiems idealams. Jį bolševikai suėmė 1940 m. lapkričio 
6 dienos naktį, savo revoliucijos šventės išvakarėse, ir 
nugabeno į Telšių kalėjimą. Čia jis rado ir daugiau sa
vo idėjos draugų.

Kazys, nors badaudamas ir skaudžiai kankinamas, 
nenusiminė. Jis vyriškai ir su šypsena veide nešė vi
są budelių jam uždėtą naštą. Ir jo fotografija, daryta 
kalėjime pačių bolševikų, rodo jį su šypsančiu veidu ir 
dvasios ramybe. Jo kūnas buvo taip čekistų peilio su
žalotas ir iškonaveiktas, kad vargiai jį begalėjo atpa
žinti. Kazys paskutinę poilsio vietą rado Telšių Ramy
bės kalne, bendrame savo kovos ir idėjos draugų tarpe.

5. Adomas Rakas
Taip pat Telšių Amatų Mokyklos mokinys. Gimęs 

1923 m. rugpiūčio 20 d. Rietave, neturtingoj šeimoj. 
Mokėsi Klaipėdoj, paskui Telšiuose. Buvo pareigingas 
ir susipratęs jaunuolis. Priklausė religijos būreliui ir 
šaulių sąjungai.

(Bus daugiau)
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Rochester, N. Y.
Gausios aukos Lietuvos reika

lams.—Surinkta $800.00.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyriaus pasidarbavimu, sausio 
5 dieną įvyko prakalbos šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Publi
kos prisipildė pilna svetainė.

Prakalbas sakė Bronius Bud- 
ginas, nacių koncentraęįjos la
gerio kankinys.

Susirinkimą gražiai pravedė 
kleb. kun. J. Bakšys ir kvietė 
aukomis remti lietuvius jų žūt
būtinėje kovoje už laisvę.

Budgino kalba visiems labai 
patiko.

Aukų per prakalbas surinkta 
$538.00.

Pinigai pasiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybos centrui.

Pora savaičių atgal šalpos 
Fondo reikalais kalbėjo J. Va
laitis. Tada aukų surinkta $270.

Tad per tą trumpą laiką Ro- 
chesterio lietuviai suaukojo — 
$800.00. V. J. A.

Aukotojų vardai
Po $50.00—J. Braknis ir Fel. 

Šlapelis.
Po $25.00—J. Dirsė ir M. Ur- 

milaitė.
Po $20.00—kun. J. Bakšys ir 

M. Kanapickas.
Po $10.00—J. Dauda, Kast. 

Stašaitis, Chr. šilinis, Viktorija 
Dirsė, J. Šūkis, Pet. Norkeliū- 
nas, Ig. Viliumas, Pov. Praninc- 
kas ir Peckai.

Po. $5.00—M. Bartulis, J. P. 
Levickas, Kaz. Stašaitis, T. Stu- 
kas, J. Valeška, Reimarienė, K. 
Saulis, A. Warner, Stan. Kie- 
liauskas, Sim. Valiukas, E. Pele- 
kaitė, Ona Kazlauskas, V. Apa
navičius, K. Baronas, VI. Sauno- 
ras, Skilinckienė, A. Vaitonis, 
Emilija Patašinskienė, J. Ric- 
kis, Pr. Gribaitis, P. Dausevičie- 
nė, Pr. Arlauskas, M. Levickie
nė, Fel. Paluikis, Kulbienė, P. 
Kaminskienė, Pr. šūkis ir Jen- 
čius.

$3.00— A. Lidkauskas.
Po $2.00—M. Samolienė, Gu

donienė, Gudelis, Berner, M. Va- 
liukonaitė, Ona Kovas, O. Moc
kevičienė, J. Leonavičienė, Mi
kas Ventis, V. Paluikiūtė, A. Pa- 
vilonis, J. Juška, Francis Kozak, 
J. Brown, T. Karalienė, K. Let- 
kauskienė, O. Eismantienė, Stel
la Chapin, Ch. Saulis, D. Stugis, 
Miglinas, V. Stašaitis, Mat. Ur
bonas ir Ed. Valeška.

Po $1.00—Mastauskienė, M. 
Vezelis, Mrs. Benner, Ant. Žie- 
mis, Senkevičienė, Vadeikienė, 
Margelis, Steponaitis, Čepienė, 
V. Butrimaitis, P. Pikūnas, J. 
Malsevičius, J. Bitten, J. Bert
man, Mrs. A. Brown, O. Berta- 
šienė, Marija Trilikauskas, Fel. 
Logory, Saunorienė, J. Avižinis, 
Julius Avižinis, Pikūnienė, Že
maitienė, Ch. Valeška, Iz. Ro- 
vaitė, Margaret Platt, Dom. Ro- 
vas, Mik. Vaiciukinienė, Sveti- 
kienė, O. Gudelienė, Em. Matu
levičienė, M. Gražinienė, J. Stir- 
nienė, Malinauskienė, A. Denis, 
V. Zlotkus, Ch. Zlotkus, Mr. 
Jurkas, Pet. Krajeris, Lillian 
Zelnis, Lucy Kučiūnas, Kazake
vičienė, Urbonienė, Jurgelionie- 
nė, Pr. Andrews, Helen Urban, 
Frances Urban, Gene Dominas, 
J. Balaišienė, Ieva Cickevičius, 
Tankienė, J. Gudienė, Urbonie
nė, Rimkienė, Bubnienė, Ona 
Kazlauskas, Mrs. S. Bertman, J. 
Inčiūras, Andr. Beliukas, Pr. 
Gudelis, Brazis ir Emilija Kaz
lauskas.

Bridgeport, Conn.
Praeitą sekmadienį kleb. kun. 

J. V. Kazlauskas išdavė pernai 
metų parapijos apyskaitą.

Pajamų buvo su viršum 23 
tūkstančiai dolerių, skolos at
mokėjo už pernai metus 7 tūks
tančius ir visas kitas parapijos 
išlaidas. Dar pasiliko keli šimtai 
1947 m.

Parapijiečiai apyskaitą sutiko 
labai linksmai. Visi džiaugiasi 
skolos nykimu.

Praeitą savaitę buvo palaido
ti du geri parapijiečiai: šulciu- 
vienė ir Andriuškevičius. Abu 
buvo geri lietuviai, dirbę lietu
viškose draugijose, kurių nariai 
gražiai patarnavo kaip namuose, 
taip ir bažnyčioje.

Per pamaldas bažnyčioje abe
jose laidotuvėse buvo daug žmo
nių.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius dabar ren
giasi Vasario 16 minėjimui.

Manoma surengti didelės pra
kalbos su muzikalia programa, 
kurią atliks, kaip numatoma, 
parapijos choras su solistais.

Toliau bus pranešta, kokis bus 
kalbėtojas.

Parapijos choras pradės reng
tis muzikalinei programai. Nu
matoma su kitų parapijų cho
rais pasikeisti programų vaka
rais. Tikrai gražu, kad jauni
mas gali vieni kitus lietuviško
mis dainomis palinksminti.

BALF Bridgeporto skyrius 
buvo sukvietęs apie 40 narių su
sirinkimą, kuriame buvo daug 
tartasi šalpos reikalais. Kovo 2 
d. numatomas surengti vakaras.

Vėliau bus pranešta visas nu
tarimo planas ir komisijų pasi
skirstymas darbais. O.

New Haven, Conn.
Pagerbė Mūsų Kolonijos Karius 

Sekmadienį, sausio 5 d., 10 
vai. ryte buvo iškilmingos mi
šios už mūsų kolonijos žuvusius 
ir laimingai grįžusius karius. Mi
šias užprašė Karių Motinų drau
gijos narės. Pamaldas laikė kun. 
V. Andriuška.

Nepaprastai malonų vaizdą 
darė kiekvienam, pamačius mū
sų buvusius altoriaus tarnauto
jus savo karinėse uniformose 
tarnaujant prie altoriaus mišių 
metu.

Tai dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė klebonas kun. Edvar-j 
das Gradeckas.

Choras buvo šauniai pasiruo
šęs su giesmėmis. Buvo sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nai.

Vakare 6 vai. parapijos sve
tainėje įvyko bankietas pagerb
ti visiems kariams, kurie laimin
gai sugrįžo. Prisirinko pilnutė 
erdvi parapijos svetainė. Sko
ningai paruošti stalai buvo pa
puošti gėlėmis, Amerikos ir Lie
tuvos vėliavėlėmis.

Prie garbės stalo sėdėjo mies
to majoras William Celentano, 
kleb. kun. Edvardas Gradeckas, 
auksinių žvaigždžių motinėlės ir 
kiti.

Programos vedėja M. Joku- 
baitė lietuviškai ir angliškai pa
aiškino šio gražaus vakaro tiks
lą pakviesdama Karių Motinų 
draugijos pirmininkę St. Tamu- 
lienę prisegti baltų rožių su 
auksiniais kaspinais auksinių 
žvaigždžių motinėlėms.

Po to kalbėjo majoras.
Po vaišių kalbas pasakė teisė

jas John Maresca, advokatai 
Leonard Gilhuly, V. Matusevi
čius, posto komandierius John 
Hogan, komisijonierius Walter 
Piurek ir kleb. kun. Edvardas 
Gradeckas.

Po programos buvo šokiai.

Minėsim Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius savo susirinki
me nutarė ruoštis prie Vasario 
16 dienos minėjimo.

Ta diena yra mūsų tautai la
bai svarbi, nes tai yra mūsų 
tautos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis.

ALT skyrius kviečia visus 
šios kolonijos lietuvius, kuriems 
rūpi Lietuvos išlaisvinimo dar
bas, ruoštis dalyvauti šiame pa
rengime, kur teks išgirsti svar
bių kalbų.

Programa ruošiama turinin
ga.

Taigi neužmirškit atsilankyti 
į šį parengimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks sausio 26 d. 3 
vai. po pietų parapijos svetainė
je.

Visų draugijų atstovai kvie
čiami būtinai dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti, pasiruo
šiant Vasario 16 minėjimui.

M.

Miami, Fla.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubas čia rengia didelį metinį 
pikniką, kuris įvyks sausio 22 d., 
trečiadienį, 2802 N.E. 2nd Avė., 
Miami.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Bus įvairių margumynų, šo
kiai.

Rengėjai kviečia visus Miami 
ir apylinkės lietuvius atsilanky
ti. J. Marshall

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

pereitais metais buvo pakrikš
tyta 47 kūdikiai, moterystės 
sakramentą priėmė 41 jaunuo
lių pora, su bažnytinėmis apei
gomis palaidoti 33 asmenys.

Paskutiniu laiku mūsų bažny
čioje buvo pakrikštyti šie: Rose
mary Žindžius, Jonas Vengrai- 
tis, Steven Vincent Paskewich, 
Richard Jogis, Alfredas Lignu- 
garis, Edward Frances Maczka, 
Sharon Lee Allen.

Buvo surišti moterystėje: Al
bertas Karalius su Ona Sikorc- 
kaite, Edward Hennessey su Ge
novaite Puzinaite, Edward Mac
hos su Gladys Černiauskaite.

Palaidota buvo Monika Sinką^ 
vičienė.

Sausio 12 d. mūsų mokyklos 
vaikučiai turėjo parapijos salė
je gražią programą.

Labai vykusiai buvo suvaidin
ta operetė ir sugiedotos kalėdi
nės giesmės.

Klebonas kun. J. Simonaitis 
padėkojo seserims ir vaikučiams 
už tokią gražią programėlę. Po 
to parapijos moterys ir vyrai 
surengė gana skanų pavaišini
mą. Salė buvo pilnutėlė žmonių, 
dėkingų už gražią programą.

Sausio 25 d. 7 vai. vakare šv. 
Juozapo auditorijoje parapijos 
choras minės 50 metų savo veik
los parapijoje sukaktį.

Šio įvykio atžymėjimui bus 
koncertas ir vėliau šokiai.

Bus išleista graži knyga su 
trumpa choro veiklos apžvalga 
ir gražiai paveiksluota.

Choro kor.

Chicagoje, šv. Kazimiero aka
demijos auklėtinė, Adelė Druk- 
tenytė, ten pasižymėjo savo 
balsu ir nuo praeitų metų ru
dens gyveno Elizabethe, studi
juodama Julliard muzikos aka
demijoje. Kas sekmadienį lanky
davosi bažnyčioje ir nekartą 
puošė chdrą sava balsu.

Dabar ji persikėlė į New Yor- 
ką, arčiau mokyklos.

Linkime gero pasisekimo jau
nai dainininkei. Rap.

Washington, D. C.
Prof. A. Senno ir P. Jonaičio 

paskaitos
Moderninių Kalbų Sąjungos 

suvažiavimo proga buvo specia
lus lietuvių sekcijos susirinki
mas Hotel Raleigh gruodžio 28 
d. 8 vai. vakare.

Pirmininkaujant Pennsylvani- 
jos universiteto profesoriui Al
fredui Sennui, buvo svarstomi 
lietuvius liečiantys moksliniai 
klausimai.

Buvo dvi paskaitos. Pirmą pa
skaitą skaitė prof. Alfredas 
Senn tema “Report on Research 
in Lithuanian At American Uni
versities” ir antrą—sociologijos 
instruktorius Pennsylvanijos 
universitete P. Jonaitis tema— 
“An American'Lithuanian Com
munity in Process of Assimila
tion.”

Atsilankė būrys lietuvių ir jų 
pažįstamų. Dalyvių tarpe buvo 
Lietuvos ministeris P. žadeikis, 
lietuvių ir latvių pasiuntinybių 
sekretoriai, universiteto profe
sorių ir kitų.

Po paskaitų buvo įdomios dis
kusijos.

Reikia tikėtis,. kad panašūs 
susirinkimai bus rengiami ir 
ateityje.

Baltų skandinavų draugijos 
lietuvių sekcija susirinkimą šau
kia sekmadienį, sausio 19 d., 3 
vai. po pietų Mrs. Helen V. Sin
clair namuose, 1916 T St., S.E.

Sekcijai pirmininkauja A. 
Rutkas. L. J. E.

Manchester, N. H.
Maža Manchesterio lietuvių ko

lonija sudėjo gražią sumą 
Lietuvos reikalams

Sausio 12 d. vietinis BALF ir 
A. L. Tarybos skyrius, vado
vaujamas energingo ir pasi- 
šventusio veikėjo Jono Vaičiūno, 
surengė prakalbas ir rinkliavas 
Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvių 
tremtinių reikalams.

Lietuvių tremtinių ir Lietuvos 
padėtį ilgoje kalboje plačiai nu

švietė neseniai iš Europos atvy
kęs Dr. B. Kazlauskas.

Iš nedidelės, apie 100 žmonių 
lietuvių kolonijos, į prakalbas 
atsilankė‘ūO žmonių.

Išklausę kalbėtoją ir matyda
mi, kaip skubus ir svarbus rei
kalas šelpti tremtinius ir gelbė
ti Lietuvą, šis neskaitlingas lie
tuvių būrelis čia pat susirinkime 
sudėjo virš 200 dolerių.

Lietuvių Klubo ir draugijų at
stovai čia pat nutarė paaukoti 
taip pat $200.00.

Tokiu būdu ši mažytė lietuvių 
kolonija taip svarbiems tėvynės 
reikalams jau yra surinkusi arti 
$500.00.

Tai gražus patriotizmo ir susi
pratimo pavyzdys visiems lietu
viams. P.

Harrison-Kearny,
Pranciškiečių seselių vienuo

lyne įvyko mūsų parapijos so- 
daliečių komitetų susirinkimas 
sausio 12 d. Dalyvavo ir N. J. 
sodaliečių pirmininkė A. Tuma- 
sienė iš Bayonne, N. J. ir dva
sios vadas kun. J. šernis iš Jer
sey City.

Šis komitetas pradėjo planuo
ti ir nioštis N. J. ir N. Y. soda
liečių bendram suvažiavimui, 
kuris bus mūsų parapijoj gegu
žės 18 dieną.

Prašom iš anksto minėtos die
nos neužimti kitur, kad galėtų 
visos sodalietės iš Bayonne, Eli
zabeth©, Harrisono-Kearny, Jer
sey City, Newarko, Patersono ir 
visų New Yorko parapijų kuo 
gausiau dalyvauti. A. E. S.

Šalpos Fondo 7 skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko sausio 9 
d. Lietuvių Politikos klubo sve
tainėje, 134 Schuyler Av., Kear
ny, N. J.

Valdyba .ateinantiems me
tams liko toji pati: pirm. A. Pie
tarienė, vicepirm. A. Gerulis, 
rašt. M. Čurinskaitė, ižd. M. Bal- 
trukonienė.

Raportą iš vakarėlio išdavė 
M. Baltrukonienė.

Kenuotą maistą, kurs buvo 
suaukotas per vakarėlį, nuvežė 
į sandėlį J. Baltrukonis.

Skyrius dėkoja visiems už au
kas ir pasidarbavimą.

Nutarta rengti, kitą, kortų va
karėlį pabėgėlių naudai. Diena 
dar nepaskirta.

Pabėgėliams aukojo 5 dol. O. 
Bačėnienė.

P. Atkučiūnienė pranešė, kad 
Našlių klubas iš Kearny-Harri- 
son rengia vakarėlį vasario 23 
d. Pelnas skiriamas šalpos rei
kalams.

Buvo skaityta keletas laiškų, 
gautų iš pabėgėlių Danijoje.

A. M. P.

Rusai Lankosi 
Stovyklose

Lapkričio 29 d. Seedorfo
pabaltiečių stovyklą aplankė 
keli rusų karininkai. Tarp jų 
buvo ir vienas lietuvis, kapi
tonas Repšys.

Jis kalbėjo į lietuvius, šiek 
tiek papasakodamas apie su
griautus Lietuvos miestus, ir 
atsakinėjo į gyventojų klau
simus.

— Paragvajaus krašte pa
skelbtas apgulos stovis.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina...................... $3.50
J. Aistis: Be Tėvynės Brangios. Eilės................................... $ .50
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina.............$2.00
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

A characterization ......................................$ .60
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation................................. $ .50
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi..... $1.00
Nekaltai Pradėtosios Šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija

Iliustruota. Kaina........................................... $ .75
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?..................$ .25
Graudūs Verksniai .....................................................................$ .10
Maldos Apaštalavimas ...............................................................$ .50
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom....................... ...$ .50
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
Maldaknygė ir bažnytinių pamaldų vadovėlis.......................... $ .75
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais.......................... $1.25 ir $1.50
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui,

fortepionui pritariant. Muzika J. P. žemaičio...........$0.50
Meniško darbo Kalėdų ir Naujųjų Metų (lietuviškos ir

angliškos) atvirutės su vokais. Kaina už 10.............$ .50
BALF išleistas meniškos atvirutės Kalėdoms

(8 atvirutės su vokais) ..............................................$1.00
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

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

AMERIKOS KATALIKŲ VYSKUPAI 
REMIA BALTI

Vieni iš nuoširdžiausių ge
radarių yra Amerikos kata
likų vyskupai, kurie nuo pat 
antro pasaulinio karo pra
džios atjautė ir parėmė nu
kentėjusius Lietuvos žmo
nes.

Amerikos katalikų vysku
pai savo metiniame suvažia
vime Washingtone pažvelgė 
ir į nuo karo nukentėjusius 
ir tebekenčiančios lietuvių 
tautos reikalus ir vienbalsiai 
nutarė paremti Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Saigos 
Fondo vajų.

Amerikos vyskupų admi
nistracinės tarybos pirmi
ninkas arkivyskupas John T. 
McNicholas (Cincinatti, O.) 
atsiuntė BALF pirmininkui 
kun. Dr. Juozui B. Končiui 
tokio turinio laišką:

“Esu labai laimingas pra
nešti, kad Amerikos Katali
kų Vyskupų Administracinė 
Taryba (N.C.W.C.) savo me
tiniame susirinkime vienbal
siai nutarė, užgirti vajų, kurį 
jūsų organizacija planuoja 
vesti 1947 metų sausio ir va
sario mėnesiais.

“Mes visi jautriai žinome, 
kokias dideles kančias Lietu
vos žmonės yra išgyvenę per 
karą ir pokariniais metais. 
Mums yra žinoma neapsako
mi sunkumai ne tik pasiliku
sių žmonių Lietuvoje besiar
tinančių armijų akivaizdoje, 
bet taip pat ir tūkstančių tų,

PRIEŠ BAŽNYČIĄ JUGOSLAVIJOJE
New Yorkas. — Laikraš

čiai praneša, kad Jugoslavi
joje eina aštriausia kova 
tarp komunistinės valdžios 
ir Katalikų Bažnyčios, kurią 
diktatorius Tito pasiryžęs 
sunaikinti.

Ta kova prieš Bažnyčią ei
na dviem frontais — propa
ganda ir persekiojimais.

Tito propagandistai pra
mano visokių kaltinimų ka
talikams, ypač kunigams.

Didžiausias Jugoslavijos 
komunistų dėmesys nukreip
tas į Kroatiją, kuri yra ka
talikybės širdis anoje valsty
bėje.

Su šia kova siejamas ir ar
kivyskupo Stepinaco nuteisi
mas, nors nebuvo teisme ras
ta jokių įrodymų, kad jis bū
tų kaltas.

Vien tik Novo Gradištės 
kalėjime sėdi 100 katalikų 
kunigų.

Apskritai Jugoslavijoje 
mėgdžiojamą visa sovietinė 
santvarka ir žiauriai perse
kiojami visi, kurie nepatinka 
valdžiai.

Visi Jugoslavijos kalėji
mai yra perpildyti.

Slaptoji policija Jugosla
vijoje jau yra išžudžius! ke
lis šimtus tūkstančių žmonių 

kurie pabėgo nuo tų armijų 
ir dabar yra tarp išvietintų 
asmenų Vokietijoje, Austri
joje ir kitose Europos šalyse.

“Vyskupai išreiškia savo 
didžiausią pasigėrėjimą ir į- 
vertinimą kilnių pastangų, 
kurias jūs ir jūsų bendradar
biai Bendrajame Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fonde esate 
atlikę tūkstančių Lietuvos 
kenčiančių žmonių ir vaikų 
kančioms ir sunkumams pa
lengvinti. Vyskupai su mal
da reiškia vilties, kad Visa
galis Dievas ir toliau laimins 
jūsų pastangas.

“Mes reiškiame vilties, 
kad savo vajuje jūs susilauk
site visų amerikiečių dosnios 
paramos. Mes tikim, kad jūs 
ir toliau pagelbėsite kenčian
tiems Lietuvos žmonėms, ne
žiūrint kaip didelės sunkeny
bės galėtų būti ateityje.

“Tegu būna suteikta gausi 
palaima visiems, kurie yra 
dosnūs kilniai krikščioniškai 
Lietuvos šaliai.

“Ištikimai Jūsų Kristuje,
John T. McNicholas,

Cincinatti Arkivyskupas.”
Šis Amerikos katalikų vys

kupų pasakytas žodis ir pa
rodytas gilus lietuvių šalpos 
reikalo įvertinimas yra gra
žiausias paakstinimas vi
siems lietuvių šalpos darbo 
prieteliams dar labiau įsi
jungti į BALF veiklą.

ir toliau tebenaikina visus 
tuos, kuriuos laiko nenaudin
gais komunistinei santvar
kai.

— New Yorko valstijoje 
numatoma paskirti 25 mili
jonus dolerių statyti nau
jiems veteranų namams.

— Anglijoje yra prasidė
jęs sunkvežimių streikas. 
Valdžia pašaukė kariuomenę 
pergabenti maistui.

— Bavarija praneša, kad 
ji yra jau pasiruošusi priim
ti turistus.

— Amerikos senatui yra 
pateiktas projektas, kad šios 
šalies prezidentu tas pat as
muo galėtų būti tik du ter
minus.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
,------------------------------------------------- ■------- —o

EVer green 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsam uoto jas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Baliai 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.
—

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas)

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
=■>» — . ♦

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, * Maspeth, N. Y.

ŠYPSENOS
Po šliūbo

Jaunoji, imdama šliūbą, 
labai visa drebėjo. Kada jau
nikis užklausė, dėl ko taip 
nedrąsiai ir neaiškiu balsu 
atkartojo priesaikos žodžius, 
ji atsakė:

— Atsiprašau, mano mie
liausias, tai buvo pirmą sykį. 
Antrą kartą jau būsiu drą
sesnė.

Gudrus Išsiteisinimas
Teisėjas klausia nusikaltė

lio, ar teisme yra bent vienas 
žmogus, kuris galėtų paliu
dyti dėl jo būdo gerumo.

— Taip, jūsų malonybė, — 
tarė žmogelis, — tenai polici
jos viršininkas.

— Jūsų malonybe, — atsa
kė policijos viršininkas iškil
mingai. — aš nepažįstu to 
žmogaus.

— Pastebėk, jūs malonybe, 
— tarė kaltininkas, — paste
bėk, kad šiame mieste gyve
nu dvidešimt metų, ir polici
jos viršininkas manęs nepa
žįsta. Ar tai ne puikus liudi
jimas apie mane?

Lietuviškos Filmos
Visos draugijos, organizacijos 

ir pavieni asmenys, kurie praei
tyje tiek daug pagelbėjot mums, 
prašome neatsisakyti pagelbėti 
dabar mūsų jaunesniajam bro- 
lui Vytautui Beleckui, kuris ne
seniai grįžo iš Europos.

Matęs abi okupacijas Lietuvo
je ir nukentėjęs kaip Amerikos 
pilietis ne vien nuo vokiečių, bet 
ir nuo bolševikų, dalyvavęs par
tizaniniame judėjime, jis tęs to
liau mūsų darbą per filmų vaiz
dus ir žodžiu pavaizduodamas 
Lietuvos okupacijas ir nelaimin
gą bėglių padėtį.

Mes paruošėme naujas filmas, 
kurių turinys susidės iš spalvo
tos garsinės filmos anglų kalbo
je “Lithuania” ir spalvotos lie
tuviškų dainų ir vaizdų garsinės 
filmos “Ten Kur Nemunas Ban
guoja.”
* Kitos filmos yra iš bolševikų 
teroro Lietuvoje ir tremtinių gy
venimo Vokietijoje vaizdai. Pir
moji spalvota filmą buvo rodyta 
Washingtone kongreso ir sena
to nariams, San Francisco per 
konferenciją ir dabar garsina 
Lietuvą Buenos Aires, Argenti
noje.

K. Motuzas
107-33 117th Street

Richmond Hill 19, N. Y.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKA”

r
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DIDELIS ŠALPOS PARENGIMAS
New Yorko-Brooklyno lie

tuviai sekmadienį, sausio 26 
d., ruošia didelę programą 
pradėti šalpos vajui. Paren
gimas įvyks Labor Lyceum 
salėje, 947 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Pradžia 4 vai. po 
pietų.

Programa numatyta graži 
ir įvairi. Atsilankiusieji iš
girs gražių lietuviškų dainų, 
nes pasirodys trys chorai. 
Taip pat bus šokių, kuriuos 
atliks B. Brundzienės vado
vaujama grupė.

Lietuvių tremtinių padėtį 
nušvies iš Europos neseniai 
atvykęs Dr. J. Pajaujis, bu-

vęs Steigiamojo Seimo narys 
ir Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos pirmininkas ištrėmime.

Taip pat kalbės šalpos 
Fondo pirmininkas Dr. J. B. 
Končius, Dr. A. Gervydas, 
kun. V. Karalevičius ir Dr. 
B. Vencius.

Reikia pasidžiaugti, kad 
New Yorko lietuviai vieni iš 
pirmųjų stoja į šalpos vajų— 
padėti vargstantiems savo 
broliams ir seserims.

New Yorko lietuviai ragi
nami gausiau susirinkti sau
sio 26 dieną į šį parengimą, 
kad šio naudingo ir gražaus 
darbo pradžia būtų tikrai 
sėkminga.

ĮDOMIOS LIETUVIŠKOS FILMOS
K. Motuzas ir V. Beleckas'*' 

yra parengę lietuviškų filmų 
ir jas tuoj rodys Brooklyne.

Tos filmos yra garsinės ir 
spalvotos.

Viena jų pavadinta “Lith
uania”—tai apžvalginė Lie
tuvos filmą.

Bolševikų teroras filmoje
Antra filmą vadinasi “Ko

dėl mes bėgome?” Tai bolše
vikų teroro aukų vaizdai iš 
1941 m. pavasario Lietuvoje.

Trečioje filmo j e parodo
mas lietuvių tremtinių gyve
nimas, ir ketvirtoji, pavadin
ta “Ten Kur Nemunas Ban
guoja,” yra garsinė, spalvota 
Lietuvos vaizdų filmą.

Sausio 17 d., penktadienį, 
lietuviškos filmos bus rodo
mos Brooklyne, Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Av., 
(kampas Myrtle Ave., išlipti 
Myrtle stotyj.Canarsie line). 
Pradžia 8 vai. vakare.

Sausio 18 d. 7:30 vai. fil
mos rodomos Maspethe lietu
vių parapijos salėje ir sek
madienį, sausio 19 d., 6 vai. 
vakare šv?,Jurgio parapijos 
salėje Brooklyne.

Filmų rodymo metu kalbės 
Dr. J. Pajaujis, kun. J. če- 
kavičius ir aiškins Vyt. Be
leckas.

Įžanga 50 centų.

pilna salė, ir visi smagiai 
klausėsi linksmos komedijos.

Vaidintojai savo roles atli
ko rūpestingai ir įdomiai. 
Juos taip kruopščiai paruo
šė režisierius J. Boley.

Tarp artistų savo dalį su
maniai atliekant buvo B. P. 
Laučka, L. Galaskaitė, V. 
Trainis, Gen. Zovytė, Gen. 
Vitaitytė, K. Milukas, K. 
Kazlauskas, J. Kaminskas, 
M. Karpiūtė ir T. Rapulskis.

Teko girdėti, kad vyčius 
su šia komedija kviečiasi 
apylinkės lietuvių kolonijos.

BILIETAI IŠKILMINGAM
BALE VAJAUS 
ATIDARYMUI

Sausio 24 d. Waldorf Asto
ria viešbutyje rengiamam 
BALF vajaus atidarymui bi
lietų galima gauti BALF 
centre New Yorke, sandėly
je Brooklyne, pas kun. N. 
Pakalnį, kun. J. Balkūną 
Maspethe ir J. Žilevičių Eli- 
zabethe.

Atidaryme dalyvaus kar
dinolas Spellmanas, J. Far
ley ir eilė kitų įžymių asme
nų.

“AMERIKA” 
TREMTINIAMS

Mūsų Apylinkėje
• L. Šimutis, Amerikos 

Lietuvių Tarybos pirminin
kas, atvyko į New Yorką po
sėdžiams.

• K. R. Jurgėla, Informa
cijų Centro direktorius, šią 
savaitę lankėsi Washingto
ne.

• Ant. Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius ir Fede
racijos pirmininkas, šios sa
vaitės gale New Yorke daly
vauja posėdžiuose.

• J. Tūbelienė valdžios 
darbui persikėlė į Washing
ton.

• Br. Budginas pereitą sa
vaitę buvo atvažiavęs į New 
Yorką.

• Kun. P. Juras, Kunigų 
Vienybės pirmininkas, atvy
ko į New Yorką dalyvauti 
posėdžiuose.

• Kun. J. Paškauskas ne
seniai lankėsi apylinkėje.

• Ad. Druktenytė persikė
lė į New Yorką mokytis dai
navimo.

• S. Griškaitė vasario 14 
d. dainuoja Binghamton, N.

• M. Tūbelytė, gavusi sti
pendiją, tapybos tikslais ku
riam laikui išvyks į Perų val
stybę Pietų Amerikoje.
’ • Iš Europos šiomis dieno
mis dviem laivais atplaukia 
keletas lietuvių .

• Šalpos Vajui pradėti pa
rengimas ruošiamas sausio 
26 d. Brooklyne.

• Vasario 16 d. minėjimui 
Webster Hall bilietų galima 
gauti “Amerikoje.”

• D. J. Averka, buvęs šio 
laikraščio administratorius, 
perėjo kitur dirbti.

• Dr. K. Griniaus, trečio 
Lietuvos prezidento, sutiktu
vės ruošiamos New Yorke.

• “Moterims Neišsimeluo- 
si” vasario 2 d. vadinama 
Kearny, N. J., L.A.P. salėje 
7:30 vai. vakare.

• Birutė Ramoškaitė dai
nuoja “Street Scene” chore.

Federacijos Centro 
Posėdis

VASARIO 16 DIENOS REIKŠME
Vasario šešioliktoji lietu

viams yra tas pat, kas ame
rikiečiams liepos 4.

Tai lietuvių tautos laisvės 
diena ir atsiminimas, kaip 
1918 metais Vilniuje buvo 
paskelbta, kad Lietuva nusi
meta svetimos priespaudos 
jungą, tampa laisva ir nepri
klausoma valstybė.

Kurie yra pavergti, tie 
Vasario šešioliktąją šiemet 
minės giliai savo širdyse ir 
mintyse, laukdami tos die
nos, kada Lietuvos trispalvė 
galės plevėsuoti išlaisvintoje 
tėvynėje.

Kurių neslegia žiauri oku
panto priespauda, tie lietu
viai Vasario 16 minės viešai 
ir iškilmingai.

Didelis minėjimas 
New Yorke

Kaip jau eilė metų, taip ir 
šiemet New Yorko Lietuvių

Taryba rengia didelį minėji
mą New Yorke, Webster 
Hall, sekmadienį, vasario 16 
d., 5 vai. po pietų.

Visi New Yorko ir apylin
kės lietuviai raginami iš 
anksto ruoštis šiam minėji
mui, nes jam pakviesti labai 
svarbūs kalbėtojai lietuviai. 
Be to, numatyta graži dainų 
programa su dviem chorais 
ir solo dainavimu.

Būtų tikrai kilnu, kad visi 
lietuviai atsimintų šiuo metu 
einant Lietuvai Gelbėti Va
jų ir skirtų šiam tikslui kuo 
dosesnę auką.

To vajaus iš Europos pra
šė visų lietuviškų grupių va
dovybės—katalikai, tautinin
kai, liaudininkai, socialde
mokratai ir kiti, kadangi rei
kia sustiprinti Lietuvos lais
vinimo akcija šiuo lemiamu 
momentu.

Po mišių salėje suėjo vy
rai pusryčiauti.

Kalbas čia pasakė kun. J. 
Balkūnas, advokatas S. Brie
dis, teisėjas H. O’Brien, kon- 
gresmonas Bob Nodar, kun. 
W. Masiulis ir pirmininkas 
Dick Lindner.

Naujoji valdyba buvo kun. 
J. Balkūno supažindinta su 
svečiais ir nariais.

Draugija pamaži auga ir 
stiprėja.

Angelų Karalienės 
Parapija

Polynos Stoskos 
Pasisekimas

Pereitą savaitę New Yorke 
pradėtas muzikalinis vaidini
mas “Street Scene”, kuria
me dalyvauja ir lietuvė dai
nininkė Polyna Stoska.

Amerikiečių spauda labai 
palankiai atsiliepė apie jos 
dainavimą ir vaidybą.

New Yorko dienraštis 
“Herald Tribune” sausio 10 
dieną rašo, kad rengėjai— 
“Polynoj Stoskoj, kuri dai
nuoja klaidžiojančios žmo
nos ir motinos rolę, atrado 
teatrui retą artistę. Jos bal
sas yra apvaldytas ir be galo 
patrauklus. Jos vaidinimui 
nieko netrūksta.”

“Street Scene” eina 
phi teatre New Yorke.

“Amerika” yra bene popu
liariausias laikraštis mūsų 
tremtinių tarpe.

Negalėdami patys užsipre
numeruoti, jie dažnai krei
piasi į amerikiečius, kad tie 
“Ameriką” jiems užsakytų.

Tie jų prašymai nepalieka 
be atgarsio. Štai ir šią savai
tę tremtiniams laikraščiui 
siųsti gauta aukų iš: K. Po- 
deris, Brooklyn—$2; J. Rač- 
kus, Newark—$1; J. 
šauskas, Maspeth—$1 
Kazlauskas—$1.

Penktadienį, sausio 17 d., 
McAlpin viešbuty j New Yor
ke įvyksta Federacijos cent
ro valdybos posėdis.

Posėdin atvažiuoja valdy
bos nariai iš Chicagos, Bos
tono ir kitų vietų.

Pradžia 10 vai. ryto.

BALF 16 skyriaus veikla
Sekmadienį, BALF 16 sky

rius turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą.

Įsirašė 11 naujų narių. Nu
tarta Lietuvos paveikslų ro
dymo pelną, šeštadienį, sau
sio 18 d., skirti pašalpai.

Keli nariai pasisiūlė pasi
imti aukų blankas ir lankyti 
namus Maspethe prašant au
kų. Skyrius kvies visas para
pijos draugijas ruošti vieną 
didžiulį parengimą gegužės 
mėnesį.

žodžiu, rengiasi savo pasi
imtą kvotą 2,000 dolerių su
rinkti, ir jei bus galima, dar 
su dideliu kaupu.

Susirinkime aukų sudėta 
62 dol.

Susirinkimai vajaus metu 
bus laikomi kas mėnuo.

Sausio 12 dieną šv. Vardo 
draugijos susirinkime buvo 
kalbama apie šių metų veiki
mą.

Nutarta rengti gegužės 
mėnesį balių. Taip pat pa
skirta iš iždo parapijai auka.

Be to, priimta rezolucija ir 
pasiųsta vietos atstovui J. J. 
Delaney Washingtone pra
šant kreipti dėmesio į Atlan
to čarterio vykdymą, lietu
vio atstovo į taikos konfe
renciją Maskvoje ir pabėgė
lių Vokietijoje reikalu.

Šį sekmadienį, sausio 19 
d., mūsų parapijos jaunimas 
ir tretininkės eis bendrai 
prie komunijos 9 vai. mišių 
metu.

Mūsų parapijos salėje pir
madienio vakarais, po pa
maldų < bažnyčioje, vyksta 
jaunimo draugiškumo vaka
rai.

Jaunimas kviečiamas atsi
lankyti ir gražiai laiką pra
leisti.

Šv. Jurgio Parapija

Adel-

GRAŽUS VAIDINIMAS

Sekmadienį, sausio 12 d., 
vyčių 41 kuopos suruoštas 
vaidinimas “Moterims Neiš- 
simeluosi” Apreiškimo para
pijos salėje gražiai pavyko.

Žmonių buvo prisirinkusi

Mili- 
ir A.

PAMINĖJO SUKAKTĮ

Moterų S-gos 29 kuopa 
prieš kiek laiko buvo suren
gusi siurprizo puotą Kisie
liams paminėti jų vedybų 25 
metų sukakčiai.

Kisieliai ta proga gavo ne
maža dovanų ir sveikinimų.

PARIETA! Į BERLYNĄ

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo sausio 15 d. priima
mi dovanų pakietai į visas 
Berlyno dalis ir į rusų oku
pacijos zoną.

Lietuviu Radijo Vakarinės 

7:30 PROGRAMOS 
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30

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

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

V. UBARAVICIU8 
PraneJimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

Maspetho Žinios
Rožančiaus dr-jos susirin

kime sausio 5 dieną nutarta 
ruošti Užgavėnių balių vasa
rio mėnesį. Išrinkta komisi
ja.

Išklausytas pranešimas iš 
Liet. Draugijų konferencijos, 
kuri buvo gruodžio 8 d. Pra
nešė O. Petrulienė.

Paaukota 10 dol. seselėms 
pranciškietėms.

Moterų Sąjungos metinis 
susirinkimas buvo sausio 7 
d. Išklausyta pranešimų iš 
praeitų metų kuopos veiklos.

Maloniai pritarta remti 
“Amerikos” laikraščio meti
nį bazarą.

Atsisakius kuopos pirmi
ninkei A. Kivytienei, kita ne
išrinkta.

Todėl 'kitam susirinkime, 
kuris įvyks vasario 4 d., bus 
renkama nauja valdyba.

Sausio 7 d., antradienio 
vakare, rastas automobilio 
užmuštas senelis Jonas Rau
donaitis, 70 metų. Jis gyveno 
66-24 52nd Avė.

Senelis buvo geras 
kas, kiekvieną rytą 
bažnyčią.

Liko penki sūnūs 
dukterys.

katali- 
lankė

ir dvi
O. P.

Šv. Vardo švente
Sausio 12 d. 8 vai. ryte per 

pusantro šimto vyrų priėmė 
komuniją per savo mišias. Į- 
rašyta nauji nariai.

Žinutės
— Altoriaus draugija me

tiniame susirinkime paliko 
visą seną valdybą: pirm. V. 
Vyšniauskienė, vicepirm. Pr. 
Ražickienė, sekr. O. Petrulie
nė, fin. rašt. O. Černiauskie
nė ir ižd. P. Šimkienė. Drau
gija narių turi 146. Lietuvos 
gelbėjimui susirinkimas sky
rė 25 dol. Pašalpai nutarė dė
tis prie BALF 16 skyriaus 
parengimo sukelti 2,000 dol.

— Katalikų Veteranų Va
lentine Dance bus vasario 15 
d. Vėliavos šventinimas ir 
valdybos priesaika bus vasa
rio 23 d. bažnyčioje.

— Ona Augulienė išvyko 
Floridon pas dukras poilsiui 
bei sveikatos pagerinti.

— Klier. Jonas Vilutis Ma
rijonų Seminarijoje priėmė 
mažuosius šventimus. Jį ap
lankė klebonas praeitą sa
vaitę.

— Lietuvai Gelbėti Vajui 
maspethiečiai pritaria ir 
gausiai aukoja.

— Sausio 18 d. parapijos 
salėje bus rodomi Lietuvos ir 
lietuvių karo nukentėjusių 
paveikslai. Pradžia 7:30 vai. 
Pelnas pabėgėlių šalpai.

— Sausio 18 d. susituoks 
Charles Kulis su Marijona 
Augustinai te par. bažnyčioje 
4:30 vai. p.p. Abu yra choris
tai ir vyčiai. Jaunasis yra 
Katalikų Veteranų posto sek
retorius.

— Frank ir Olga Brady 
mini savo vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktį sausio 
18 dieną. Sveikiname. Ponia 
Brady yra Šv. Onos sodalici- 
jos pirmininkė. Sodalicija 
gražiu parengimu ir dovano
mis juos pagerbė.

Padaugėjo mirimų
Su naujais metais padau

gėjo mirimų skaičius. Dar 
tik pusė mėnesio praėjo, o 
jau trečios laidotuvės. Šį an
tradienį palaidota A.A. An
tanas Ivanauskas, virš 70 m. 
Liko jo trečioji žmona.

Serga
Sunkiai serga Česnauskas, 

pačiame stiprume vyras. Jis

Sausio-January 17, 1947

išlais-

aukos

Sausio 19 d., sekmadienį, 6 
vai. vakare parapijos salėje 
rodomi garsiniai ir spalvoti 
lietuviški paveikslai.

yra Kings County ligoninėj. 
Gyvena 269 Front St. Jis ap
rūpintas šv. sakramentais.

Jo šeima susirūpinus. Lin
kėtina gero pasveikimo.

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Arki 
Apli] 
Stali 
Taft 
Geor

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 13 geriausios Smetonos, ALUS 13 ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Pereitą sekmadienį pa
krikštyta Traks (Gaudiešiū- 
tės) duktė, kuriai duota Zu
zanos Patricijos vardai.

Kūmai buvo Stasys Šukys 
(jaunasis) ir p-lė Traks.

Jaunieji tėvai iškėlė gra
žias krikštynas pirmgimei 
dukrelei.

Parengimas kovo 2 d.
Ryšium su BALF pageida

vimu, kad kovo mėn. 2 d. bū
tų surengta kokio nors turi
nio programos, šv. Jurgio 
parapijos svetainėj įvyks 
toks parengimas.

Tad iš kalno tą dieną atžy
mėkite savo kalendoriuos. 
Apie programą bus vėliau 
pranešta.

Visas pelnas bus skiria
mas ištremtiems iš Lietuvos 
žmonėms ir Lietuvos 
vinimo reikalams.

Aukos
Minėtam tikslui 

plaukia. Aukojo Katarina 
Vaitkevičienė (1946 m. para- 
rapijos pikniko išrinkta ka
ralienė) $10.00 Lietuvos pa
bėgėlių reikalams ir $10.00 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lams.

Tam pačiam tikslui aukojo 
šv. Vardo dr-ja $20.00 ir An
tanas Jonaitis (dabartiniu 
laiku nedirbdamas) $5.00.

Nuo šios šventos pareigos 
neturėtų atsilikti nė vienas 
Amerikoje gyvenantis lietu
vis; jo didesnė ar mažesnė 
auka laukiama.

Visi Ruoškitės Į
New Yorko Vyčių 12 Kuopos Parengimq

Laundry Dance 
Šeštadienį, Sausio-January 25, 1947 

^AUŠROS VARTŲ PAR. SALĖJE 
568 Broome St. (prie Holland Tunelio) New York, N. Y.

t

Atsilankę nesigailėsite, nes smagiai pasišoksite prie
Peter Lambert Muzikos

Bus ir dovanų.
ŠOKIAI PRASIDĖS 9 VAL. VAKARE

Įžanga-------- (su drapanų padėjimu)—85 c

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

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 28 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7-1896

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavimą ir irt. darbus.

298 MAUJER ST., 
BROOKLYN 8, N. Y.

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
čls Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS 

didelis pasirinkimas 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y
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mūsų t 
venimo 

Tai 
Matule 
gumų 
žiui Pi

Mini) 
geriaus 
kovoto; 
žodžiai 
negu ii

Savo
J. Mati 

“Aul 
Dieve, 
vargus, 
malonu 
žius.

“Duo 
vęs ir 
daugi; 
vargti i

“Duo 
ta žval 
darbo : 
nies dė 
nyčios”

Teko 
jusį iš

Ten i
“Apb 

ėjo dū 
nuoti 1; 
j Suval

“Prai 
gi Pat 
tušti la 
ta.

“Dab; 
deda žn

“Daų 
važiavo

Tolia 
žmonės 
olėšti ii

Kaip 
tuviais 
ti iš tos 
koma, 
“kareiv

Tokie 
si. mirė

Valgj 
duoną,

Jis ps 
lionies 
liott Re

Svori 
vyniems 
diktato) 
rų ir b 
tis, drai

Elliot 
Maskvo; 
klausim 
Tautas, 
darbiav 
Anglija, 
komuni: 
atominė

Tuos 
mus p; 
“Look.”

Įdomi 
mas api 
mus.

Jis iš'
“Jokit 

net jei j 
tų, dab 
didelės 
prieš ki 
bę, kitą 
dangi d; 
ti be žne 
nenori k 
sę nuo k

Paskū 
nebus ta 
sijos žm 
dinti.

“Time 
program 
įstaking: 
muo.

Tą pr 
mi reiki 
nio Sena

Pirmo 
tu užsili 
Deal sut

Antro 
problem


	1947-01-17-AMERIKA



