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Per neseniai praėjusius 
rinkimus į Lietuvos Aukš
čiausią Tarybą galėjo bal
suoti ir būti renkami visos 
Rusijos žmonės—rusai, Uk
rainai, gudai, kalmukai, mon
golai ir kitokį.

Rinkimų įstatymo devinta
me straipsnyje pasakyta:

PENKTADIENIS, KOVO-MARCH 7, 1947 Nr. 10 (764) Kaina 5c

slrinklmas 
US iš ge- 
PKITES:

m, N. Y.

drauda
. ar parduo- 
i reikalinga 
s), malonė- 
i pažymėtu 
maloniai ir

ULIS
fSURANCE 
en 21, N. Y.
ly Stoties)
-1896

EDAUS
ISTAS
t Medžiaga 
AS DYKAI

1RSON 
e: 
203

“Remiantis Lietuvos TSR 
Konstitucijos 18 straipsniu, 
visų kitų sąjunginių respub
likų piliečiai turi Lietuvos 
TSR teritorijoje teisę rinkti 
ir būti išrinkti į Lietuvos 
TSR Aukščiausią Tarybą ly
giomis su Lietuvos TSR pi
liečiais.”

Taip Maskvos dėka, Lietu
vos likimas pavedamas 
spręsti visokiems kalmu
kams ir mongolams, o patys 
lietuviai vežami į Sibirą.

• . * •

Lietuvos komunistų laik
raštis “Tiesa” nr. 269 rašo 
apie visokias žemės reformas 
Lietuvoje.

Visoje eilėje apskričių iš 
ūkininkų nusavinta žemė, 
gyvuliai, trobesiai ir ūkio 
padargai.

Tokius ūkininkus laikraš
tis vadina buožėmis.

Laikraštis pripažįsta, jog 
Lietuvoj tik 1950 metais 
ūkis galės pasiekti prieška
rinių laikų našumą. Tai nuo
stabu, kadangi ligšiol komu
nistai laikėsi taktikos viską 
peikti prieškarinėje Lietuvo
je.

“Tiesa” rašo:

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post a r-Tpm a t vttt 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 MfialAl XUI.
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“Prieš respubliką stovi už
davinys 1950 metais pasiekti 
prieškarinį pasėlių plotą— 
pustrečio milijono hektarų.”

' Tas pat laikraštis sako, 
kad daugelyje vietų Lietuvo
je žemė stovi tuščia, neap
dirbta ir negyvenama.

Taip yra Vilkaviškio, Ša
kių, Biržų ir kitose apskrity
se.

Kai kur tokios tuščios že
mės—ištisi plotai.

Kaip žinia, daug ūkininkų 
rusai yra iš Lietuvos išvežę 
į Sibirą.

Tos žemės nedirvonuotų, 
jeigu į jas iš Sibiro grąžintų 
tikruosius savininkus ...

Ligšiol lietuvių komunistų 
laikraščiai išsijuosę rėkė, kad 
Vokietijon patekę lietuviai 
yra fašistai, naciai.

J. Paleckis pareiškė jog1 
dar nėra fašistas, kas iš Lie
tuvos bėgo į Vokietiją . . .

Tur būt, ir šioje šalyje lie
tuviškieji komunistai turės 
pristabdyti temtinių plūdimą 
fašistais, jeigu jau net Lietu
voje tavorščiai pripažįsta tai 
esant netiesą.

Išeina, kad bolševikams 
pavyko savo “rojų” atnešti į 
Lietuvą.

Ką tik iš Lietuvos atvy
kęs asmuo pasakoja, kokios 
ten kainos: vyriški marški
niai 300 rublių, kostiumas— 
pusantro tūkstančio, suknelė 
—tūkstantis, batai 500 rub
lių, sviesto svaras—400, duo
nos svaras ligi 60 rublių.

Labai trūksta drabužių ir 
avalynės.

Kai Bimba važinėjo po 
Lietuvą, jis pasakė, kad iš 
Amerikos į Lietuvą išsiųsta 
dešimt laivų su drabužiais ir 
kitokiais daiktais.

Jau metai su viršum pra- 
ėjo nuo tų pažadų, o žmonės 
nematė nė vieno laivo, lygiai 
kaip neatėjo ir tas milijonas 
dolerių, taip lengvai pažadė
tas.

Kovo 10 dieną Europoje 
lietuviai paskelbė bado die
na.

Tai padaryta ryšium su

Washingtonas. — Graiki
jos šiaurės kaimynai palaiko 
komunistiškus partizanus, 
kurie nuolatos užpuldinėja 
pasienio gyventojus ir siekia 
pagrobti Graikijos valdžią.

Graikų vyriausybė prašė 
Anglijos piniginės pagalbos, 
tačiau pati Anglija dabar 
pergyvena ekonominę krizę 
ir nieko kitiems padėti nega
li. Todėl Anglija kreipės į 
Ameriką, tad parauti;Orai-

jėgs atsispirti sovietų spau
dimui ir pateks į Maskvos 
rankas.

Jungtinių Valstybių vy
riausybė po skubių pasitari
mų su Valstybės, Karo ir 
Laivyno sekretoriais ir ge
neralinio štabo atstovais, pri
ėjo išvados, kad Europos tai
kos išsaugojimui yra būtina 
gelbėti Graikiją.

Dėl to į Baltuosius Rūmus 
buvo sukviesti Kongreso va
dai drauge su užsienio ir fi
nansų atstovais, kurie slap
tame pasitarime pritarė 
Amerikos vyriausybės nusi
statymui ir nutarė per tre
jus metus Graikijai suteikti 
350 milijonų dolerių pasko
los.

Tą sumą turi patvirtinti 
Amerikos Kongresas.

Prieš išskrisdamas į Mask-

DIDELI MŪŠIAI MANDŽIŪRIJOJE

Vergų Darbas Sov. Rusijoje

vą, Valstybės sekretorius G. 
C. Marshallas pranešė, kad 
pati Graikijos vyrausybė 
kreipėsi į Jungtines Valsty
bes, prašydama paramos.

Sekr. G. Marshallas pabrė
žė, kad parama Graikijai tu
ri pagrindinės svarbos pačiai 
Amerikai.

Stalinas Nebus Karo 
Ministeriu

Maskva. — Maskvos radi
jas paskelbė žinią, kad Stali
nas dėl daugelio kitų darbų 
atsistatydino iš karo minis
terio vietos, kurią buvo už
ėmęs šešerius metus.

Jo vieton karo ministeriu 
paskirtas buvęs jo pavaduo
tojas generolas N. Bulgani
nas.

Maskva. — Ukrainos ko
munistų partijos sekreto
rium paskirtas Kaganovi
čius, artimas Stalino drau
gas, dažnai pravardžiuotas 
“geležiniu komisaru.”

Kaganovičiaus uždavinys 
bus sustiprinti ^komunistų į- 
taką Ukrainoj, ;kur gana žy
mus nacionalinis jausmas.

Kaip partijos sekretorius, 
jis turės vyriausią valdžią 
Ukrainoje. *

Ligi siole?Ligi šioler Kaganovičius 
buvo Statybos Pramonės mi
nisteris ir laikomas vienu iš 
geriausių organizatorių Ru
sijoje. Jisai, siekdamas savo 
tikslo, nesiskaito nei su prie
monėmis nei su aukomis.

Maskvoje kalbama, kad 
trečioji Stalino žmona yra 
Kaganavičiaus sesuo.

Korespondentai Į 
Maskvą

Ragina Patvirtinti 
Sutartis

Maskva. — Ilgai delsusi 
duoti vizas anglų, amerikie
čių ir prancūzų delegacijoms 
į keturių didžiųjų valstybių 
susitikimą Maskvoje, sovietų 
vyriausybė pagaliau davė su
tikimą įsileisti į Maskvą de
legacijas ir 36 Amerikos ir 
po 20 Anglijos ir Prancūzi
jos korespondentų.

Nankinas. — Kinijoje vėl 
užvirė dideli mūšiai tarp cen
tro valdžios ir komunistų.

Mandžiūrijoje komunistai 
buvo pradėję smarkius puo
limus prieš Ciangkaišeko ka
riuomenę ir buvo nužygiavę 
ligi svarbių čangčuno ir Ki- 
rino miestų.

Centro vyriausybės žinio
mis, savo puolimui komunis
tai sutraukė apie 250,000 ka
reivių.

Kurį laiką atrodė, kad Či-

angkaišeko kariuomenės pa
dėtis yra gerokai pašlijusi.

Bet paskutinės žinios pra
neša, kad centro vyriausybės 
kariuomenės suėmė komu
nistus iš šonų, juos sumušė ir 
varo atgal. Esą, čiangkaiše- 
ko kareiviai galį per 10 die
nų įžygiuoti į Harbiną.

Dėl “Amerikos”
Gavimo

kuri

tarp- 
neat-

Maskvos konferencija, 
prasideda kovo 10 d.

Ligi šio laiko visos 
tautinės konferencijos 
sižvelgė į Lietuvos troškimą
būti laisva ir nepriklausoma.

Todėl toji bado diena skel
biama, kaip protestas prieš 
Lietuvos reikalų nustūmimą 
tarptautinėse konferencijo
se.

Bado diena bus Vokietijo
je, Prancūzijoje, Italijoje ir 
kitose vietose, kur Europoje 
yra lietuvių.

Paskutinėmis keliomis sa
vaitėmis iš provincijos atei
na nusiskundimų, kad “Ame
rika” gaunama žymiai pavė
luota.

Šiuo pranešama, kad 
“Amerika” iš- spaustuvės 
paštan išsiunčiama tuo pat 
laiku kaip ir visados—trečia
dieniais.

Patartina vietoje pasiaiš
kinti pašte, ar ten kartais 
nesutrukdo pristatymo, , ypač 
jei laikraštis ateina didesniu 
siuntiniu.

Admin.

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Federacija kovo 3 
d. savo susirinkime pakėlė 
balsą prieš “didėjančią ver
gų darbo sistemą.”

Pagal savo Tarptautinio 
Darbo Reikalų skyriaus turi
mas žinias Federacija skel
bia, kad apie trečdalis darbo 
Europoje atliekama vergų 
(prievartos) rankomis ir kad 
tai gresia konkurencija vi
siems laisviems darbinin
kams ir kad tai reiškia kovą 
su demokratinių tautų sąži
ne.

“New York Times” kovo 4 
d. editorialas skelbia, kad 
priverčiamo darbo vergiją 
naujoje Europoje pirmoji į- 
vedė Sovietų Rusija, kuria 
vėliau pasekė Hitleris.

Priverčiamam darbui Ru
sijoje vartojami ašies ir jos 
satelitų karo belaisviai, de
portuotieji darbininkai ir po
litiniai kaliniai tų kraštų, ku
riuos valdo komunistai.

Rusija dabar turi 5 mili
jonus karo belaisvių, kurių 
tarpe 3 milijonai vokiečių ir 
1 milijonas japonų. Ji dar tu
ri išvežusi šimtus tūkstančių 
žmonių iš Baltijos valstybių, 
Lenkijos ir kitų užimtų kraš
tų. Be to, pačios Rusijos po
litinių kalinių, vartojamų 
prievartos darbams, skai
čius siekia nuo 10 iki 17 mili
jonų žmonių.

Washingtonas. — Valsty
bės sekr. G. C. Marshallas ir 
J. Byrnes buvo pasirodę Se
nato užsienių reikalų komisi
joje ir ragino, kad Senatas 
greitai patvirtintų taikos su
tartis su Italija, Rumunija, 
Bulgarija ir Vengrija.

Patvirtinus sutartis, anos 
šalys greičiau galės atsisto
ti ant savo kojų.

Vis dėlto sutartyse numa
tyta, kad rusai galės laikyti 
ir vėliau savo kariuomenę 
Vengrijoje ir Rumunijoje, 
kol bus pasirašyta taikos su
tartis su Austrija.
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Kiek tokių darbo vergų tu
ri Rusijos satelitai,—nežinia.

Tarptautinio darbo reikalų 
skyriaus vedėjas Matthew 
Woll savo pranešime pareiš
kė pasibaisėjimą, kaip nauja
sis pasaulis grįžta į dar bai
sesnę tamsių laikų vergiją.

“Gali tai atrodyti paradok
su,—pabrėžia jis,—kad šalis, 
kuri pati vadinasi socialistiš- 
ka ir kurios vyriausybė ją 
vadina “darbininkų respubli
ka,” šiandien yra bjauriau
sias ir didžiausias vergijos 
centras visoje žemėje. Iš Ru
sijos toji baisi darbininko pa
vergimo banga slenka į va
karus. Irkutsko “Pravda” 
neseniai pasigyrė, kad 5 mi
lijonai karo belaisvių varto
jami priverčiamam darbui 
Sibire.

“Kremlius savo rankose

turi milijonus sovietų pilie
čių, nugrūstų į koncentraci
jos priverčiamojo darbo sto
vyklas vien už tai, kad jie į- 
tariami nepalankūs valdan
čios grupės politikai.

“Bet Maskvos diktatūra 
vergijoje laiko ir milijonus 
ne rusų. Šimtus tūkstančių 
tų vergų surinko Sovietų po
licija ir jos šnipai, kurie siau
čia Rusijos okupuotuose ir 
jos satelitų kraštuose.”

“Bet kokios vergijos for
mos palaikymas sueina į kon
fliktą su moraliniais ir juri
diniais dėsniais, paskelbtais 
Niurnbergo byloje prieš karo 
kriminalistus nacius.”

Woll ypatingai pabrėžė 
faktą, kad alijantų teisėjai 
pasmerkė mirtin Fricą Sauc- 
kelį, nacių priverčiamojo 
darbo įstaigų viršininką.

PREZIDENTAS TRUMANAS LANKĖSI 
MEKSIKOJE

Palestinoj Paskelbė

Jeruzalė. — Didelėje Pa
lestinos dalyje anglai paskel
bė karo stovį.

Ryšium su tuo Jeruzalėj ir 
kituos svarbesniuos miestuos 
gyvenimas atrodo apmiręs. 
Žmonėms po tamsos uždraus
ta rodytis gatvėse. Apsupa
mi ištisi kvartalai ir ieškoma 
ginklų ir teroristų.

Nežiūrint to, nuolat įvyk
sta užmušimų ir sprogimų.

Pereitą šeštadienį, išsprog
dinus Tel-Avivoj vienus na
mus, žuvo 20 žmonių.

Anglija Palestinos klausi
mą svarstyti šiomis dienomis 
perduoda Jungtinėms Tau
toms.

Kiek Paramos Rei- 
r kia Vokietijai

Meksikos Miestas. — Tris
dešimt trečiasis Amerikos 
prezidentas Trumanas aplan
kė Meksikos prezidentą Mi
guel Alemaną.

Trumaną pasitiko pats 
prezidentas Alemanas ir di
džiulė minia žmonių, kurie 
entuziastiškai sveikino Ame
rikos prezidentą, aplankantį 
Meksikos žemę. Aukštasis 
svečias buvo pasveikintas 21 
patran^a^į^^^ .

J^zidento”<a^i®keitūo- 
se pietuose Trumanas pasakė 
kalbą, kurioje pabrėžė gero
sios kaimynystės ir nesikiši
mo politiką. Jis pareiškė pa
sitikėjimą Jungtinėmis Tau
tomis ir demokratija, staty
damas pavyzdžiu santykius 
tarp Amerikos kontinento 
valstybių.

Liesdamas užsienio politi
ką, prez. Trumanas pasakė, 
kad Jungtinės Valstybės nie
kados negali būti abejingos 
dėl to, kas dedasi už jų sienų, 
nes vienos valstybės nesi
skaitymas su teisingumu 
gresia santvarkai, nuo ku
rios pareina visų tautų gyve
nimas.

Jis pabrėžė, kad jokia val
stybė, pasirėmusi savo jėga, 
neturi teisės primesti savo 
valią silpnesniam tarptauti
nės šeimos nariui.

Prezidentu Trumanu Mek
sikoje buvo didžiausias susi
domėjimas. Minios žmonių 
stengėsi jį pamatyti, ir spūs
tyje du net žuvo. Jam buvo 
surengti priėmimai, dainų ir 
šokių šventės.

Ypač jis sujaudino meksi
kiečių širdis, kai nelauktai 
padėjo vainiką ant paminklo 
tų meksikiečių, kurie 1847 
metais žuvo, bekovodami su 
amerikiečiais. >•

nas grįžo į Jungtines Valsty
bes.

Tuebingene
Vokietijos pranešama, 
Tuebingene, prancūzų

Iš 
kad 
zonoje, buvo padaryta eilė 
areštų tarp lietuvių.

Tuebingene yra įsikūrusių 
nemaža svarbių, lietuvių į- 
staigų.

Kurie asmenys tų areštų 
paliesti, dar neteko patirti.

— Bulgarijoj gyventojų 
yra 7,020,863.

— Stalinas sutiko, kad 
Maskvoje būtų pastatyta 
dangoraižių. Didžiausias jų 
turės 32 aukštu.

Washingtonas. — Buvęs 
Amerikos prezidentas Hoov- 
eris, kuris neseniai tyrinėjo 
maisto sąlygas Vokietijoje, 
grįžęs pareiškė, kad anai ša
liai reikia paramos už 475 
milijonus dolerių.

MINISTERIAI IŠVYKO Į MASKVĄ

ANGLIJOS IR PRANCŪZIJOS SĄJUNGA
Paryžius. — Kovo 4 dieną 

Anglija ir Prancūzija pasira
šė sąjungos paktą 50 metų.

Sąjunga yra nukreipta 
prieš Vokietiją. Abi valsty
bės įsipareigoja viena kitai 
padėti, jeigu kurią nors už
puls Vokietija. Be to, abi ša
lys įsipareigoja sutartinai 
tvarkyti savo ekonominius 
reikalus.

Vasario 28 d. Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris 
Bidault pranešė apie įvykusį 
susitarimą parlamento na
riams. Tą žinią parlamentas 
priėmė džiaugsmingai ir 
vienbalsiai pritarė. Tas pat 
įvyko ir Anglijos atstovų rū
muose.

Anglijos ir Prancūzijos

užsienių reikalų ministerial 
paktą pasirašė prieš pat iš
vykdami į keturių didžiųjų 
konferenciją Maskvoje.

Paktas buvo pasirašytas 
istoriniam Dunkerque mies
te, kur 1940 metais apie 350,- 
000 kareivių, daugiausia ang
lų, buvo išgelbėti iš vokiečių 
antplūdžio ir perkelti į Ang
liją.

Pasekdama Anglijos ir 
Prancūzijos pavyzdžiu, Bel
gija pranešė, kad ji daro žy
gių sudaryti tarpusavio pa- 
gelbos sutartį su Anglija ir 
Rusija.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Bevinas stengsis, 
kad sąjunga būtų praplėsta 
ligi keturių valstybių, įtrau
kiant Ameriką ir Rusiją.

New Yorkas. — Valstybės 
sekretorius George Marshall 
trečiadienį išskrido į Mask
vą dalyvauti konferencijoje, 
kurioje bus svarstomos tai
kos sutartys Vokietijai ir 
Austrijai.

Pakeliui jis sustojo Pary
žiuje, kur tarės su Prancūzi
jos prezidentu Auriol. Užsie
nių reikalų ministerio Bi- 
dault jis nematė, nes šisai jau 
buvo išvykęs į Maskvą.

Valstybės sekretorius pora 
dienų praleis Berlyne, kur 
tarsis su amerikiečių okupa
cinės vadovybės viršininkais.

Maskvoje Marshallas turės 
didelį bendradarbių ir padė
jėjų štabą,—iš viso per 80.

Svarbiausi jo patarėjai 
bus generolas Mark Clark, 
ambasadoriai Smith ir Mur
phy, Cohen ir J. F. Dulles, 
kuris laikomas respublikonų 
partijoj vienu iš stipriausių 
asmenų užsienio politikos 
klausimams.

Anglijai konferencijoje at
stovaus ministeris Bevinas,

Rusijai—Molotovas, be to, ir 
Stalinas bus po ranka.

Prancūzija paskelbė, kad 
ji eina prieš centralizuotą 
Vokietiją. Toji šalis, prancū
zų nuomone, turėtų būti su
daryta iš eilės valstybėlių su 
silpna centro valdžia.

Rusija labiau linkusi stoti 
už stiprią centro vyriausybę 
ir vieningą Vokietiją.

Toki griežti nuomonių 
skirtumai rodo, kad konfe
rencijos darbas bus ilgas ir 
sunkus.

Maskvos konferencija pra
sideda kovo 10 d.

Norvegai Sovietams 
Neduos Bazitj

Oslo. — Norvegijos seimas 
slaptame posėdyje svarstė 
sovietų reikalavimą duoti 
Rusijai karo bazes Špicber
geno saloje.

Diskusijų metu buvo pasa
kyta, kad bazių davimas yra 
priešingas Norvegų politikos 
interesams.
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pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

MASKVOS KONFERENCIJA
Kovo 10 d. Maskvoje susirenka keturių didžiųjų valsty

bių užsienių reikalų ministerial svarstyti ir sustatyti taikos 
sutarčių Vokietijai ir Austrijai.

Turėtų tai būti patsai svarbiausias pokarinis valstybės 
vyrų suvažiavimas, kadangi nuo Vokietijos ateities sutvar
kymo daugiausia priklausys ir visos Europos ateitis.

Ar Maskvoj konferencijai pasiseks tą uždavinį kaip 
reikiant atlikti, nelengva pasakyti. Daugumas linkę many
ti, kad Rusijos sostinėje darbas eis lėtai ir sunkiai, o pasiek
ti rezultatai iš pradžių bus ne per didžiausi. Ryšium su tuo 
spėjama, kad vargiai ar tenka laukti greitesnėje ateityje 
taikos sutarties Vokietijai. Gal tik bus pasitenkinta kokiu 
nors pereinamuoju patvarkymu Vokietijai ir Austrijai.

Kaip ten bebūtų, nuo laikinio ar pastovaus Vokietijos 
padėties apsprendimo daug priklauso ir Lietuvos ateitis.

Jei pasaulis vadovautųsi teisingumo principais ir tei
sės nuostatais, jei didžiosios valstybės atsimintų savo kil
nius pažadus, duotus karo metu dėl visų tautų laisvės, tai 
Lietuvos balsas ne tik turėtų būti iškeltas ir išklausytas 
Maskvoje, bet mūsų tėvų žemei jau seniai turėtų būti grą
žinta laisvė ir nepriklausomybė.

Generolas Marshallas turėtų Maskvoje priminti, kad 
dar eilė kraštų yra pavergtų, tarp jų Lietuva ir kitos Bal
tijos valstybės, nors Rusija yra prisidėjusi prie Atlanto 
Čarterio pažadų. Jis lygiai turėtų pareikalauti, kad Sovie
tų Sąjunga pagaliau pagerbtų savo iškilmingus pasižadė
jimus ir liautųsi mindžiojus tautų laisvę.

Po ano karo rusų komunistų vadai buvo paskelbę, kad 
Rusijos imperija buvo sudaryta smurtu ir nusižengimais, 
ir kad su carizmo žlugimu visos tautos, kurias carų Rusija 
buvo pavergusi, turi teisę nepriklausomų ir savarankiškų 
valstybių gyvenimui.

Taikos sutartyje, sudarytoje 1920 metais, Rusija pa
reiškė, kad ji “be atodairos pripažįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir nepriklausomybę ... ir gera valia vi
siems amžiams atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto tei
sių, kurių ji yra turėjusi Lietuvių Tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu.”

Tą savo nusistatymą dėl Lietuvos Rusija valstybiniuo- 
, se dokuifesentuose yrR atžymėjusi keletą kartų! Tai jrpakar- 
tojo ir 1939 metų rudenį, kai jau karas buvo prasidėjęs.

Ne tik pati Sovietų Sąjunga, bet ir visas pasaulis gerai 
žino, kad Rusija sulaužė visus teisės ir žmoniškumo nuo
status, užimdama Lietuvą.

Jei pokarinė santvarka nebus pagrįsta teisės ir žmo
niškumo pamatais, jei vėl bus leista viešpatauti terorui ir 
vergijai ne tik pavienių asmenų, bet ir visų tautų atžvilgiu, 
tai bergždžios visos konferencijos ir didžiųjų valstybių vy
rų posėdžiai: tikra taika tegali būti teisinga, arba jos visai 
nėra, o visi tarptautiniai manievrai tebus kelias į naują 
konfliktą ir kraujo praliejimą.

Lietuvių tauta laukia, kad Maskvoje būtų ne tik pakar
toti, bet ir pritaikyti šie prezidento Trumano žodžiai:

“Mes tikime, kad visoms tautoms, kurios yra pasiren
gusios savam valdymuisi, turi būti leista išsirinkti savo pa
čių valdymosi forma laisvai išreikštu pasirinkimu, nesiki
šant jokiai svetimai jėgai.”

O lietuvių tautos valią būti laisvai ir nepriklausomai 
gražiai nusakė arkivyskupas J. Skvireckas savo laiške po
piežiui Pijui XII:

“Dievo Apvaizda mums paskyrė mūsų šalį, kuri jau 
nuo tūkstančių metų niekam nepriklausė ir teisėtai nepri
klauso, kaip tik mums” ... R.

Kaip gera jaust tave, didžiuotis ir ilgėtis, 
Žiauraus likimo naštą nešt drauge, 
Svajoti, laukti, šviesią ateitį regėti 
Su ašara, su šypsena džiugia ...
Kaip gera prisimint ta laimė vakarykštė — 
Gal būt, skurdi, bet kaip miela jinai — 
Ir kas tada ana skaudi likimo rykštė 
Bauste bebaudžianti mus amžinai! ..
Ateiki tad, miela, sušilt prie atminimų 
Nuolat liepsnojančios kaitrios ugnies, 
Kur tavo karžygiai ant kalavijų rymo 
Ir kur vaidilų kankliai tau minės
Šiaulių ir Žalgirio garbe gėlėtas pievas, 
Strėvos ir Vorkslos kruvinus krantus .. .
Ir kad nevisada žiaurus tau buvo Dievas, 
Ne visada tau mindžiojo šventus
Jausmus žiauri, beteisė atėjūno koja . . .
Ateik, miela, sušilt ir pasiguost — 
Iš laiko dulkių karžygiai atjoja, 
Kardų žaibais švytruodami danguos,
Ir eina kankiniai išvargę ir išblyškę
Iš Sibiro kasyklų ir žiemos,
Iš Panevėžio, Rainių ir iš Pravieniškių 
Sugrįžtantys į prieglobstį mamos .. .
Kaip gera jaust tave, didžiuotis ir ilgėtis, 
Žiauraus likimo naštą nešt drauge, 
Svajoti, laukti, šviesią ateitį regėti 
Su ašara, su šypsena džiugia ...

J. Aistis.

III-ją Misiją būdama akre
dituota prie sąjungininkų 
karinės vadovybės, ji žinoma 
visų trijų zonų okupacinių 
organų centrinėm ir vietos į- 
staigom, UNRRA ir J.A.V. 
konsulatams. Kaip formaliai 
pripažinta institucija, ji turi 
progos ir galimumų iškelti 
tremtinių teisinės padėties 
reikalus, kuriuos išsiaiškinti 
dažnai būtina tremtinių reli
giniais ir moraliniais moty
vais. Delegatūra žinoma vo
kiečių episkopatui. Ji turi ry
šius su Amerikos katalikų 
misija — Catholic Welfare 
Conference. Kan. Kapočius 
1937-1938 m. vizito metu už
megztų ryšių dėka atstaty
tas kontaktas su Amerikos 
lietuviais.” * •

iiAtžalyno” Metines

LIETUVIŲ DELEGATŪROS SUKAKTIS
Šių metų sausio 25 d. su

kako vieneri metai, kai šv. 
Tėvo lietuvių tremtinių kata
likų religiniams reikalams 
tenkinti buvo .įsteigta Šv. 
Sosto Tautinė Lietuvių De
legatūra ir šv. Sosto lietuvių 
delegatu buvo paskirtas 
Kauno Prisikėlimo parapijos 
klebonas ir tautiškai religi
nio paminklo Kaune Prisikė
limo bažnyčios statydintojas 
kan. Feliksas Kapočius.

Šios reikšmingos sukakties 
proga “Žiburių” savaitraštis 
š.m. vasario 1 d. taip, be kit
ko, rašo:

“Ligi Delegatūros įsteigi
mo lietuvių tremtinių religi
nių reikalų aprūpinimas ne
buvo teisiškai patvarkytas. 
Dabar, po metų nuo Tauti
nės Lietuvių Delegatūros į- 
steigimo, lietuviai tremtiniai 
jau sudaro planingai suorga
nizuotą vientisą religinę ben
druomenę. Stovykloms bei 
kolonijom delegatas paskyrė 
dvasios vadovus su klebonų 
teisėmis: jie teikia krikšto, 
moterystės sakramentus ir

kitus religinius patarnavi
mus. Mokykloms, gimnazi
joms, ateitininkų ir skautų 
organizaciniams vienetams 
paskirti kapelionai bei dva
sios vadai. Pats delegatas su 
savo ganomaisiais nuolatos 
bendrauja per ganyto jinius 
laiškus ir lankydamas sto
vyklas. Tų vizitų metu jis 
teikia ir sutvirtinimo sakra
mentą' Pastoracijos dvasiai 
atnaujinti ir darbo meto
dams patobulinti buvo su
šauktos kunigų ir skyrium 
kapelionų konferencijos. 
Tremtinių katalikų akcijos 
reikalų aptarti buvo suvažia
vę atskirų zonų kunigai ir 
tuo arčiau besidomį pasauli- 
ninkai intelektualai . . .

Visos tos akcijos ašis yra 
Tautinė Lietuvių Delegatūra, 
jos-širdis ir siela—kan. Ka
počiaus. Visi tremtiniai tai 
jaučia ir žino. Delegatūros 
misija jau įsiteisino ir įleido 
šaknis lietuvių tremtinių 
bendruomenėje. Delegatūra 
įsiteisino ir oficialiųjų įstai
gų atžvilgiu. Per Vatikano

Pabaltieciai Saugo 
Kalėjimą

Amerikiečių okupacinės 
kariuomenės laikraštis “The 
Stars and Stripes” rašo, kad 
viena pabaltiečių kareivių 
kuopa sausio 21 d. buvo pri
skirta prie amerikiečių kari
nių sargybų padėti saugoti 
Nuembergo kalėjimą. Jie 
priskirti, didinant sargybi
nių skaičių, siekiant suma
žinti karo nusikaltėliams sa- 
vižudysčių arba pabėgimo 
galimybes.

Pagal naująjį potvarkį, 
vienam sargybiniui paveda
ma prižiūrėti 4 celes vietoje 
30, kaip buvo keleto pastarų
jų mėnesių bėgyje.

Naujieji sargybiniai yra 
DP, rekrutavę iš UNRRA 
stovyklų. Jie dabar yra brig, 
gen. Leroy H. Watson, Nu- 
embergo-Fuertho srities ko- 
mandanto žinioje.

Rytojaus dieną laikraščio 
redakcija pridėjo tokią pa
stabą :

Sausio 22 d. “Stars and 
Stripes” numeryje, rašant 
apie pabaltiečių civilinės ap
saugos kuopą, kuri buvo pri
skirta Nuernbergo kalėjimui 
saugoti, paminėta, kad tai 
buvusi pabaltiečių kareivių 
kuopa. Naujieji civiliniai ap
sauginiai yra išvietintieji as
menys, rekrutavę iš UNRRA 
stovyklų. Jie yra ne karei
viai.

Keičia Gatvių 
Vardus

“Tiesa” nr. 266 rašo:
“Vilniaus miesto vykdo

mojo komiteto nutarimu, 
Juozapavičiaus g-vės Vilniu
je pavadinimas yra pakeis
tas Tarybų Sąjungos didvy
rio Marijos Melnikaitės var
du.”

Šių metų sausio 29 d. su
kako vieneri metai Hanau 
lietuvių stovyklos dramos 
meno mėgėjų kolektyvui 
“Atžalynui.” Šis kolektyvas 
susidarė iš entuziastingų 
jaunuolių dramos meno mė
gėjų, kurių tik vienas kitas 
buvo vaidinęs dramos meno 
mėgėjų scenoje.

Jie sau į talką pasikvietė 
buvusį Kauno Valstybinio 
Teatro dramos aktorių Vy
tautą Valiuką ir gerokai pa
dirbėję 1946 m. sausio 29 d. 
sėkmingai suvaidino Kazio 
Binkio 5 veiksmų dramą “At
žalynas.”

Be 1 šio veikžlo, “Atžaly
nas” dar yra pastatęs akto
riui Antanui Škėmai ražisuo- 
jant A. Škėmos vieno veiks
mo vaidinimą “Vieną Vaka
rą” ir Antano Gustaičio kai
mo vaizdelį “Sekminių Vaini
kas.”

Dramos aktoriui Stasiui 
Pilkai režisuojant, pastatė 
Schillerio-Gozzi tragikomiš
ką pasaką “Turandot”. Vi
siems šiems veikalams deko
racijas piešė buvęs Šiaulių 
Valstybinio Teatro dekorato
rius Kostas Jezerskas.

Šių metų vasario 8-16 d. 
“Atžalynas,” atžymėdamas 
savo vienerių metų sukaktį, 
Hanau lietuvių stovykloje 
suruošė meno savaitę. Ją 
pradėjo dabartinio savo reži- 
soriaus Vyt. Valiuko režisuo
jamu St. Santvaro 5 veiks
mų veikalu “Žvejai.” Be to, 
buvo atnaujinti ir visi ligi 
šiol vaidintieji veikalai.

“Atžalynas” yra apvažia
vęs aplinkines lietuvių sto
vyklas ir davęs 20 spektak
lių, kuriuos aplankė apie 18,- 
000 žiūrovų.

Neišmoka AlgŲ 
Darbininkams

Lietuvoje leidžiama “Tie
sa” nr. 271 rašo:

“Gaurės mašinų arklių 
nuomoj imo punkte, Tauragės 
apskrityje darbininkai jau 7 
mėn. negavo algos. MANP 
vedėjas draugas Bobrovas 
nesirūpina nei darbo klausi
mais, nei darbininkų aprūpi
nimu, o esantį punkto turtą 
baigia išeikvoti.

“Savo laiku valsčiaus par
tiniam organizatoriui buvo 
pranešta, kad Bobrovas ne
seniai pardavė valsčiaus rin
koje MANP priklausančias 
avižas. Pastarasis tik numo
jo ranka ir nesiėmė jokių 
priemonių valstybinio turto 
išeikvotojui sudrausti.”

Vasario 16 Paryžiuj
Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė 
kun. J. Kubilius, S.J.

Pats minėjimas įvyko geo
grafijos salėj. Jį atidarė pul
kininkas Lanskoronskis, iš
keldamas lietuvių tautos ko
vas dėl laisvės.

Dr. S. Bačkis užakcentavo 
reikalą būti vieningiems, vie
nas kitą mylėti, ištiesti pa
galbos ranką smunkančiam 
materiališkai ar morališkai. 
Turėti plieno kantrybę ir ne
nugalimą pasiryžimą dirbti 
vien Tautos laisvės labui.

Tik vieningos ir kietos ko
vos dėka bus laisva Lietuva, 
— baigė kalbą Dr. S. Bačkis.

Po šio iškilmingo akto bu
vo meninė dalis. Studentai, 
apsirengę tautiniais drabu
žiais, pašoko “Kepurinę,” 
“Žiogelį” ir “Sukčių”. Ypa
tingai patiko prancūzams šo
kiai, kuriems puikiai vadova
vo Lelejevienė. Po to sekė 
Dabužinskienės solo ir vyrų 
choro dainos, kurias diriga
vo V. Rastenis. Tiek solo, 
tiek dainos susilaukė karštų 
plojimų.

Iškilmingame Vasario 16 
akte dalyvavo Paryžiaus lie
tuvių kolonija, latvių, estų, 
prancūzų ir žydų atstovai.

Taip pat akto garbingais 
svečiais buvo VLIKo pirmi
ninkas kun. M. Krupavičius, 
VI. Sidzikauskas ir M. Avie- 
tenaitė; taip pat akte daly
vavo B. Klimienė.

Nutrauktas UNRRA 
Skryningas

UNRRA buvo pradėjusi 
vykdyti skryningą, kurio an
ketose buvo apie 80 klausi
mų.

Iš anketų klausimų ir pa
čio skryningo eigos buvo ga
lima susidaryti įspūdis, kad 
jis yra “politinis” ir tos an
ketos gali patekti į rankas 
tų, nuo kurių tremtiniai yra 
pabėgę. Kadangi UNRRA 
yra labdaros, o ne politinė 
organizacija, tai jos skry
ningas DP tarpe sukėlė dide
lį nepasitenkinimą ir susijau
dinimą. Buvo kreiptasi į 
amerikiečių karinę vadovy
bę, kuri tą skryningą atšau
kė, kaip UNRRA neteisingai 
daromą.

Provincijolų 
Posėdžiai

Vasario 17 d. šv. Pranciš
kaus vienuolyne New Yorke 
įvyko Jungtinių Valstybių ir 
Kanados pranciškonų pro
vincijolų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo ir Lietuvos 
pranciškonų Šv. Kazimiero 
provincijos Amerikoje pro
vincijolas kun. J. Vaškys.

Suvažiavime buvo ypatin
gai svarstoma pranciškonų 
veikla rytų apeigų tikinčiųjų 
tarpe.

Provincijolų suvažiavimui 
paskutinį kartą pirmininka
vo kun. Mathias Faust, O.F. 
M., kuris kaipo pranciškonų 
ordino generalinis delegatas 
per ketverius metus vadova
vo visiems Amerikos ir Ka
nados pranciškonams. Su 
šiuo provincijolų suvažiavi
mu buvo uždaryta Amerikos 
ir Kanados pranciškonų ge
neralinė delegatūra.

Kun. M. Faustui išvyks
tant į Romą užimti atsakin
gų ordino generalinio proku
ratoriaus pareigų, vasario 18 
d. buvo suruoštas iškilmin
gas bankietas, kuriame daly
vavo Amerikos ir Kanados 
pranciškonų provincijolai, į- 
vairių New Yorko vienuoly
nų atstovai ir kiti žymūs sve
čiai.

Vasario 20 d. kun. Mathias 
Faut, atsisveikinęs su jį pa
lydėjusiais provincijolais, 
“Queen Elizabeth” laivu iš
vyko į Romą.

LIETUVIŲ TAIKOMOSIOS DAILĖS
INSTITUTAS

Institutą suorganizavo bū
relis mūsų dailininkų, susi
būrusių Freiburge.

Tas dailininkų būrelis su
manė atgaivinti iki karo gra
žiai Kaune veikusį to pat 
vardo ir paskirties institutą. 
Po didelių pastangų susirado 
patalpas, su nemažesniu var
gu įsigijo šiek tiek mokslo 
priemonių, susirankiojo rei
kiamų darbui medžiagų ir 
jau antroje rugpiūčio pusėje 
institutas pradėjo darbą.

Šiuo metu jau gražiai dir
ba grafikos, skulptūros, ke
ramikos ir audinių skyriai, 
kuriuose yra 46 studentai ir 
studentės.

Norinčių institute studi
juoti yra užsirašę iš viso 75, 
bet dar ne visi skyriai veikia. 
Tuo tarpu visi užsirašiusieji 
dar negali studijuoti.

Atgaivintasis institutas 
yra “pritaikomo gyvenimo 
mokykla”:

1) Audinių studija su pra
dedamuoju audinių, dekora
tyvinių rankdarbių — mezgi
nių, dekoratyvinių audeklų, 
kilimų, gobelenų kursais, pa
ruošia kvalifikuotus įvairių 
tekstilės sričių specialistus ir 
savarankiškus amatininkus.

2) Keramikos studija pa-

rengia kvalifikuotus kerami
kos specialistus — dailinin
kus.

3) Taikomosios grafikos 
studija paruošia dailiosios 
spaudos ir spaustuvių spe
cialistus bei šios šakos daili
ninkus.

4) Skulptūros studija pa
rengia kvalifikuotus skulpto
rius bei meninių statybų 
meisterius ir reljefinių dar
bų dekoratorius.

5) Dekoratyvinės tapybos 
studija parengia dekoratyvi
nės tapybos specialistus— 
meisterius, t.y. nuo papras
tų sienų ir medžio bei jų įvai
rių imitacijų, ligi rafinuotu 
bažnyčių, rūmų, teatrų ir ki
tokių pastatų papuošimo ir 
dažymo.

6) Dekoratyvinė studija 
paruošia butų vidaus įrengi
mo specialistus.

Instituto tikslas išleisti į 
gyvenimą žmones tinkamai 
paruoštus praktiniam dailės 
darbui, kad jie įgytas žinias 
galėtų pritaikyti kasdienybė
je visur ir įvairiose aplinky
bėse.

Institute mokytojauja: A. 
Galdikas, V. Kasiulis, V. Viz
girda, V. Petravičius, A. Ta
mošaitis ir kt. Jo direktorius 
V. K. Jonynas.

(A^

ŠVEDŲ BALSAS DEL BALTIJOS TAUTŲ
Baltijos Komiteto inicia

tyva vasario 16 d. Stockhol- 
me didžiojoje Koncertų Rū
mų salėje buvo surengtas 
Baltijos tautų koncertas, ku
rio meninę dalį atliko jungti
nės estų, latvių ir lietuvių 
pajėgos.

Koncertą atidarė Baltijos 
Komiteto pirm. prof. Ner- 
man, primindamas muzikos 
ir dainos reikšmę Baltijos 
tautoms, ir pasveikindamas 
lietuvius tremtinius, šven
čiančius savo didžiąją dieną.

Paskui ėjo koncerto pro
grama.

Programos metu kalbėjo 
rūmų pamokslininkas Daneli 
ir parlamento atstovas E. 
Hastad. Šis prisiminė savo 
pažintį su Baltijos kraštais 
prieš pastarąjį karą. Šie 
kraštai nebuvę turtingi, bet 
juose viešpatavusi tikrosios 
demokratijos dvasia. Šian
dien šių kraštų žmonės iš
blaškyti po visą pasaulį ar 
tėvynėje neša vergijos jun
gą. Į kylantį klausimą, ar jie 
turi teisę gyventi, atsakymas 
tėra vienas—taip; švedų tau
ta visados stovėjusi už laisvę 
kovojančių tautų pusėje.

Pamokslininkas Daneli sa
vo kalboje priminė tuos lai
kus, kai Lietuva buvusi di
džioji Europos galybė—nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Tuometinis Lietuvos valsty
bės susitvarkymas galima 
statyti ir šiems laikams pa
vyzdžiu, ypatingai toleranci
ja mažumoms.

Koncertą uždarydamas 
prof. Nerman pabrėžė:

“Tiktai diktatoriai ir kito
kį prispaudėjai gali svajoti, 
kad pasaulį ilgesnį laiką ga
lima išlaikyti priespaudoj ir 
vergijoj. Ateis laikas, kai 
teisė vėl viešpataus pasau
lyje. Pabaltijo tautų klausi
mas vėl bus iškeltas. Jūsų 
teisės yra taip aiškios, ir 
jums padaryti nusižengimai 
taip baisūs, kad pasaulis ne
galės nurimti, negrąžinda
mas Baltijos tautoms laisvės. 
Jeigu neapgauna ženklai, 
Baltijos tautų likimas yra 
tapęs aiškesnis, ypač anglo
saksų pasaulyje.”

Baigdamas jis perskaitė 
prez. Trumanui, min. Attlee, 
prez. Auriol ir šv. Tėvui pa
siųstas telegramas, pasirašy
tas Baltijos Komiteto—prof. 
Nerman, rūmų pamokslinin
ko Daneli ir doc. Dr. Schueck.

Telegramose prašoma da-

ryti žygių, kad Pabaltijo ša
lims būtų pritaikyti Atlanto 
Čarterio principai ir grąžin
ta laisvė.

Pažymėtina, kad rytojaus 
dienos švedų laikraščiai la
bai palankiai atsiliepė apie 
baltiečių koncertą, drauge į- 
dėdami pranešimus apie pri
imtas telegramas.

Menkai Rūpinasi 
Darbininkais

Lietuvoj einanti “Tiesa” 
nr. 259 rašo:

“Didžiojoje gatvėje nr. 29, 
bute nr. 2 įrengtas kombina
to darbininkų bendrabutis.

“Kaip atrodo šis bendra
butis ?

“Vienas kambarys visai be 
stiklų. Antrame kambaryje 
languose — vieni vidujiniai 
rėmai. Viename lange ne 
stiklai, o kartonas. Virtuvė 
visa aprūkusi, suodina.

“Bet blogiausia, kai prade
da lynoti. Pro langus varva 
vanduo—ant lovų, ant drabu
žių, ant grindų.

“Ir šitokia klaiki netvarka 
tęsiasi nebe pirmą dieną. 
Darbininkės jau užmiršo, ka
da kombinato direktorius 
Chasinas joms žadėjo atre
montuoti bendrabutį. Praėjo 
pavasaris, vasara, ruduo, ar
tėja žiema, o bendrabučio lu
bos ir langai kiauri, skylėti. 
Čia nėra ir malkogalio ben
drabučiui apkūrenti, arbatai 
išsivirti, ar baltiniams išsi
skalbti.

Niekam neskaudėjo širdies 
dėl dirbančiųjų buities reika
lų.”

“Maišiogalos tarybiniame 
ūkyje darbininkams dar ne
pilnai išmokėtas darbo už
mokestis pinigais ir natūra. 
Darbininkams buvo įsisko
linta iki pusantro mėnesio už 
darbo užmokestį ir 40 tonų 
grūdų už atlyginimą natūra.

“Dažnai varsto raštinės 
duris tarybinio ūkio darbi
ninkai.”
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kancleris Von Papenas di
džioje karo nusikaltėlių by
loje buvo išteisintas ir pa
leistas į laisvę.

Tačiau greitai jį sučiupo 
vokiečių denacifikacijos tri
bunolas, kuris jį nuteisė 8 
metams į darbo stovyklą.

SENA
— Dvidl 

niene, skal 
nau, mokil 
motinai vii 
gailės mani 
nutrenks. I

Kokių til 
suolo, atsil 
sunka: J

— Tai 11 
tamstai pal

Moteriški 
ranka. Šiai 
tas veidas I 
dreba. Nebl 
nusispiauna

— Aš joJ 
kurios rami 
čiau žinojuJ 
nebūčiau ka

— Ko tul 
stos. Juk ži

— Ne, na 
nos dienos 
Važiuosiu d 
dieną žadėjJ

— Klausj! 
ryti ji nieko

— Bet aš
— Tavo v
Nieko ne 

gaminus, at 
kuriuos pas

Jos vyras 
motiną, lies



K'?-’':- :r'-; - • ' Z A ■

-March 7, 1947

DAILĖS

tuotus kerami- 
.us — dailinin-

)sios grafikos 
>šia dailiosios 
jaustuvių spe
cs šakos daili

os studija pa
botus skulpto- 
riinių statybų 
reljefinių dar- 
is.
'vines tapybos 
ia dekoratyvi- 
specialistus— 

. nuo papras- 
Ižio bei jų įvai- 
ligi rafinuotu 
j, teatrų ir ki- 
papuošimo ir 

y vinė studija 
vidaus įrengi- 
j.
slas išleisti į 
mes tinkamai 
etiniam dailės 
įgytas žinias 

ti kasdienybė- 
riose aplinky-

kytojauja: A. 
Lsiulis, V. Viz- 
vičius, A. Ta- 
Jo direktorius

Kovo-March 7, 1947 AMERIKA

Už Spygliuotų Vielų

S TAUTŲ
Pabaltijo ša- 
ikyti Atlanto 
jai ir grąžin- 

kad rytojaus 
likraščiai la- 
itsiliepė apie 
■tą, drauge į- 
mus apie pri- 
is.

tūpinasi 
nkais
inti “Tiesa” 

įtvėje nr. 29, 
tas kombina- 
mdrabutis.

šis bendra- 

arys visai be 
: kambaryje 
ni vidujiniai 
j lange ne 
aas. Virtuvė 
uodina.
a, kai prade- 
angus varva 
j, ant drabu-

iki netvarka 
rmą dieną, 
užmiršo, ka- 
direktorius 

eadėjo atre- 
butį. Praėjo 
i, ruduo, ar- 
drabučio lu- 
uri, skylėti. 
:ogalio ben- 
nti, arbatai 
niams išsi-

dėjo širdies 
uties reika-

arybiniame 
ms dar ne
darbo už- 
ir natūra, 

vo įsisko- 
mėnesio už 
ir 40 tonų 
ną natūra. 
> raštinės 
kio darbi-

(Atsiminimai iš Stutthofo 

———————— Rašo A.

(Tęsinys)
Paplaukime kelis

Vieną naktį į mūsų sto
vyklą atgabeno grupę naujų 
kalinių. Rytojaus rytą jų 
tarpe pamačiau vieną pažįs
tamą lietuvį.

—O, sveikas, Juozuk, na, 
iš kokios plynios tu atsira
dai?

— Tiesiai iš Stutthofo. Ke
lionėje išbuvom nevalgę net 
tris dienas.

— Na, mes kelionėje už
trukom tik dvylika . . .

— Bet mus vežė traukiniu, 
siauruoju geležinkeliu.

— Matai, ponams vis ge
riau. Tai papasakok, kaip lai
kosi dėdė Julius.

Dėdė Julius—tai buvo vo
kietis kalinys, kameros ve
dėjas, kur Juozuką buvau į- 
piršęs trečiuoju pagelbinin- 
ku. Jeigu jis būtų mokėjęs 
vokiškai, tai būtų ir į pir
muosius prasimušęs, nes dė
dė Julius labai globojo lietu
vius.

— Po jūsų išgabenimo,— 
pasakoja Juozukas,—iš lage
rio išėjo dar aštuonios kolo
nos. Paskui kalinių gabeni
mas sustojo net kelioms sa
vaitėms. Bet vieną naktį stai
ga gavome įsakymą krausty
tis su visa kamera. Sumetėm 
ant greitųjų svarbesnius 
daiktus ir dokumentus, ir iš
keliavom. Dėdė Julius ark
liais su savo šefu, SS roten- 
fiureriu (žemiausias SS vir
šininkų laipsnis), išvažiavo į 
Lauenburgą, o mane prijun
gė prie bendros kolonos, ku
rią pakeliui išblaškė į visas 
puses.

— O kaip kelionėje?
— Kelionė, žinote, buvo 

baisi. Baisiausia, ką aš gyve
nime iš viso esu matęs.

— Tai kasgi atsitiko?
— Nedideli vagonai buvo 

sausakimšai prigrūsti stačių 
žmonių. Nebuvo galima nė 
pajudėti. Užkaltame vagone 
pritrūko oro. žmonės duso, 
alpo ir pylė juos šaltas pra
kaitas. Laimei, aš buvau įsi
spraudęs į patį kamputį ir 
peiliu man pavyko išpiauti 
mažą skylutę, pro kurią kvė
pavau.

— Baisu buvo klausyti,— 
tęsia jis toliau,—duslaus ka-

Koncentracijos Stovyklos)
Gervydas '■ ■ " ■

linių karkimo ir dejavimų. 
Mirtis jau buvo išskleidusi 
savo sparnus, kai staiga vie
nas kalinys sušuko:

— Mes čia visi tuoj uždu
sina. Na ko j čiort (kuriam 
galui) reikia viso šito mėš
lo .. . Paplaukime kelis, tai 
bus daugiau oro .. .

— Ir išsitraukęs didelį pei
lį, puolė artimiausius savo 
kaimynus. Kiti, tur būt, darė 
tą patį, nes kilo didžiausias 
riksmas ir vaitojimai. Prie
tamsoje nebuvo galima įžiū
rėti, kas toje baisioje kam
šatyje dedasi. Pasklido tvan
kus kraujo kvapas. Dejavi
mams, keiksmams ir malda
vimams nebuvo galo. Visa 
tai maišėsi drauge ir baisūs 
šiurpuliai varstė kūną. Vel
tui daužėm vagono sienas ir 
šaukėmės pagalbos,—niekas 
su ja nesiskubino,.kol susto
jo traukinukas.

— Kai po kurio laiko,— 
tai, atrodo, tęsėsi visą amži
nybę,—SS vyrai pradarė va
goną pažiūrėti, kas čia deda
si, rado aštuoniolika lavonų.

Saule, sustok
Kitados, kaip pasakoja se

nojo testamento istorija, bu
vusi smarki kova tarp ma- 
kabejų ir filistinų. Didelis 
mūšis buvo jau bekrypstąs 
makabėjų naudai, bet jo dar 
nebaigus, ėmė leistis saulė. 
Dievo pagalba pasitikėda
mas, makabėjų vadas, sako, 
sušukęs: “Saule, sustok, mes 
norime baigti mūšį.” Ir sau
lė sustojo.

Visad troškę, kad tik grei
čiau prabėgtų laikas ir baig
tųsi mūsų nelaisvės dienos, 
kartą sulaukėm momento,, 
kada ir mes norėjome, kad 
laikas mums sustotų.

Tai buvo kovo 9 diena. Ap
siniaukusi ir pilka, kaip ir 
visos kitos dienos.

Praėjusią naktį visi aplin
kinių kaimų gyventojai gavo 
įsakymą pasitraukti iš savo 
namų. Iki vidurdienio neturi 
likti jokios gyvos dvasios. 
Kaliniams toks įsakymas bu
vo duotas tik rytą apie 10 
vai. Turime būti pasiruošę 
iškeliauti kiekvieną minutę. 
Spėliojome, kad čia turi į- 
vykti dideli mūšiai, nes jau 
kelios dienos, kai kaliniai ir

vietiniai kaimo gyventojai 
ant kalno kasė apkasus ir su- 
stipriniumus.

Kaip tik tos lemtingos die
nos rytą Štriūbelis maiše 
mums atvilko nuo žemaičio 
skerstuvių: didžiulę kiaulės 
galvą, kojas ir dar šiek tiek 
mėsos. Po ilgo pasninko, kad 
ir pusiaugavėny, tai neblogos 
“velykos.”

Geriausi mūsų būdos virė
jai tuojau ėmėsi darbo tei
singai visą tą grobį padalyti. 
Su mėsa viskas eina greitai, 
bet kas daryti su galva ir ko
jomis?

— Virkim košelieną,—pa
tarė vienas,—nes mums, tur 
būt, teks greitai žygiuoti; 
kol kiekvienas išsivirsim mė
sos, tai mus pasieks ir vaka
ras. O iki vakaro daug kas 
gali įvykti.

Tuojau buvo sutarta virti 
košelieną. Mūsų “gaspadi- 
nės” viską greitai paruošė ir 
didžiulis bliūdas bematant 
atsidūrė ant krosnies. Kros
nį kuriam, kad ta, įkaitusi 
ligi šviesaus raudonumo, net 
šnypščia.

Jau įsakymas pasiruošti 
žygiui. Pas mus viskas gata
va, kad tik ta košelieną išvir
tų—rūpinamės visi.

Pagaliau išvirė. Išnešę lau
kan šaldome tą bliūdą, lipi- 
nam jį aplinkui surankioję 
sniego likučius, — kad tik 
greičiau sustingtų.

Už pelkynų ir miškelio 
esančiame miestelyje, kuris 
nuo mūsų tėra už trijų kilo
metrų į vakarus, vyksta susi
šaudymas. Vienas namas jau 
dega. Ant kelio susiduria du 
tankai, kurių vienas tuojau 
virsta dideliu ugnies kamuo
liu. Kieno jis, rusų ar vokie
čių, iš tolo neatspėjam.

Dar koks, pusvalandis ir 
mes pakliūsime į ugnį. Mūsų 
širdis kutena kažkoks keis
tas jausmas. Išsivadavimo 
valanda atėjo. Ką ji atneš ir 
kaip praeis? Ar žūsim, ar li
kę gyvi, iš vienos nelaisvės 
pateksim į kitą?

— Palaukit, tankai, kad 
mūsų košelieną spėtų su
stingti ! — šaukia vienas mū
siškių.

— Bravo, jeigu kitados ga
lėjo sustoti saulė, tai kodėl 
dabar to negalėtų padaryti 
tankai ? Bent prieš galą gerai 
pavalgytume.

— Prieš kokį galą ?

TIKRINA VAIKUČIŲ SVEIKATĄ — Didelis skaičius tremtinių 
vaikučių ir našlaičių Vokietijoje serga džiova ir kitomis ligomis. 
Jų sveikata, kiek leidžia sąlygos, nuolatos tikrinama. Bet visų 
daugiausia, jiems reikia gero maisto, vaistų ir geros priežiūros. 
Jų vienintelė viltis—Amerikos lietuviai. Siųskite savo aukas 
BALE Centrui.

LAIKRAŠČIAI LIETUVOJE
“Tiesa” nr. 279 praneša, 

kad Lietuvoj išeina toki laik
raščiai :

“Tiesa” 25 kart, per mėn. 
kainuoja 60 rub.

“Sovietskaja Ltiva” (rusų 
kalba) 25 kartus per mėn. 
kainuoja 60 rublių.

“Komjaunimo Tiesa” 13 
kartų per mėn. kainuoja 
31.20 rublių.

“Valstiečių laikraštis” 9 
kartus per mėn. kainuoja 
21.60 rublių.

“Lietuvos pionierius” 5 
kartus per mėn. kainuoja 
10.50 rublių.

“Literatūra ’ ir menas” 4 
kartus per mėn. kainuoja 
48 rublių.

“Pravda vilenska (lenkų 
kalba) 13 kartų per mėn. 
kainuoja 30 rublių.

Žurnalai:
“Komunistas” 1 kart, per 

mėn. 24 rubliai.’

“Komunist” (rusų kalba) 
1 kart, per mėn. 24 rubliai.

“Agitatorius bloknotas” 2 
kart, per mėn. 7.20 rublių.

“Bloknot agitatora (rusų 
kalba) 2 kart, per mėn. 7.20 
rublių.

“Tarybinė mokykla” 1 kar
tą per mėn. 30 rublių.

“Jaunimo gretos” 1 kart, 
per mėn. 30 rublių.

Amerikos Lietuviam

VAGIA LIETUVOS LIAUDIES TURTĄ
Lietuvoje leidžiama “Tie-*2

sa” nr. 266 rašo:
“Lietuvos prokuratūra iš

aiškino stambius grūdų grob
stymus paruošų punktuose, 
malūnuose ir kitose įstaigo
se.

“Utenos grūdų paruošų 
punkte išgrobstė 2 tonas 600 
kilogramų valstybinių grū
dų.

“Ostodvario tarybinio ūkio 
direktorius šuopys išgrobstė 
5 tonas tarybiniam ūkiui pri
klausančių avižų.

“Šiaulių a., Kuršėnų grūdų 
dų paruošų punkto direkto
rius Lesčiauskas už kyšius 
išrašydavo fiktyvius kvitus 
dėl pristatytų grūdų, o tik
rovėje tie grūdai nebuvo pri
statomi. Iš viso jis išrašė fik
tyvių kvitų 2,043 klg. grūdų.

Šiaulių ap., Kuršėnų grūdų 
paruošų punkto sandėlinin
kas Plechavičius, susitaręs 
su to paties punkto tarnauto
ju Kondratu, pardavinėjo 
valstiečiams fiktyvius kvitus 
dėl grūdų pristatymo. Iš viso 
jis pardavė fiktyvių kvitų 4 
tonoms 160 klg. grūdų. Be to, 
jie pagrobė daugiau kaip 1,- 
000 klg. grūdų.”

Guldyti Galvas Už 
Staliną

Lietuvoj išeinanti “Tiesa” 
nr. 280 rašo:

“Uždavinys yra įtempti vi
sas jėgas, kad mūsų mokyk
los išleistų savo auklėtinius 
kaip tikrus savo tarybinės 
Tėvynės patriotus, ištikimus 
jai ligi galo, pasiryžusius 
dirbti jos naudai, nesigailint 
jėgų ir kovoti dėl jos, jeigu 
reikės, nesigailint gyvybės, 
ištikimus Lenino-Stalino rei
kalui.

“To reikalauja gyvybin
giausi mūsų tautos interesai 
to reikalauja mūsų tautos 
ateitis.”

Per 6 Menesius — 
Teisininkai

Stepas Zobarskas.

SENOJI BUTĖNIENE

Buvęs įta- 
omatas ir 
.penas di- 
iltėlių by- 
as ir pa- 

jį sučiupo 
icijos tri- 
nuteisė 8 
vykią.

— Dvidešimtį metų išgyvenau našlė, — sako Butė
nienė, skarelės kraštu šluostydamasi ašaras. — Augi
nau, mokiau, vargau, o dabar—pasiruošęs savo tikrai 
motinai virvę ant kaklo užnerti. Na na, Dievas pasi
gailės mano ašarų, ir ne mane, bet jus pačius perkūnas 
nutrenks.

Kokių trisdešimt penkerių metų vyras atsikelia nuo 
suolo, atsistoja priešais senę ir, visas drebėdamas, su
šunka:

— Tai ko dabar keikies? Ko trūksta? Ką gi mes 
tamstai padarėm?

Moteriškė, užuot atsakiusi į klausimą, tik numoja 
ranka. Siauros juodos akys pasrūva krauju, raukšlė
tas veidas dar labiau susiraukia, atsikišęs smakras su
dreba. Nebesugraibydama skaudesnio žodžio, ji tiktai 
nusispiauna tiesiai ant naujų grindų ir išeina lauk.

— Aš jos bijau, — pusverksnė kužda jauna moteris, 
kurios ramiose mėlynose akyse blizga ašaros. — Bū
čiau žinojus, kad tavo mama manęs taip nekęs, kojos 
nebūčiau kėlusi.

— Ko tu jos paisai! Nusiramink. Parėks ir vėl nu
stos. Juk žinai: senas—ir kvailas.

— Ne, ne. Dar šiandien išvažiuokim. Aš čia nė vie
nos dienos nebebūsiu. Bijau viena pasilikti be tavęs. 
Važiuosiu drauge. Supykusi kažką gali padaryti. Aną 
dieną žadėjo akis išplikinti.

— Klausyk tu jos. Liežuviu daug ką pamala, bet da
ryti ji nieko nedarys.

— Bet aš vis tiek neliksiu.
— Tavo valia. Daryk, kaip išmanai.
Nieko nebelaukdama, jaunoji moteris susiieško la

gaminus, atsidaro skrynią ir ima atrinkinėti baltinius, 
kuriuos pasiims atgal į miestą.

Jos vyras, visiškai iš veido ir iš būdo nepanašus į 
motiną, liesas, išblyškęs, šviesių plaukų—paima vieną

— O kas žino, koks galas 
mūsų laukia?

— Jau, jau ... — šaukia 
vienas iš lauko- atbėgęs.

— Kas jau? Ar liepia žy
giuoti ?

— Ne, košelieną sustin
go .. .

Visi džiaugsmingai griebė
si už indų ir apspito tą ste
buklingąjį bliūdą. Būda dre
ba nuo šaudymo trenksmo. 
Ten, vakaruose, už miškelio, 
ugnimi spiaudosi patrankos. 
Kalinių kolonos jau rikiuo
jasi į žygį, šunmazgiais pra
riję tą didžiausį skanėstą, 
užsimetėm savo krepšius ant 
nugaros ir įsijungėm į ben
drą kalinių koloną.

(Bus daugiau)

Italijos lietuviai siunčia 
jums, broliai, nuoširdžiau
sius sveikinimus Vasario 16 
dienos proga ir reiškia savo 
dėkingumą už jūsų žygius 
Lietuvos reikalams apginti 
ir mūsų pavergtojo krašto 
tragiškajai padėčiai atvaiz
duoti amerikiečių visuome
nei ir visam pasauliui.

Į jus, Amerikos lietuviai, 
yra nukreiptos visų mūsų pa
vergtųjų ir ištremtųjų akys, 
nes savo vieningu darbu jūs 
daug galite padaryti mūsų 
krašto laisvės atstatymui ir 
lietuvybės išlaikymui trem
tinių ir išeivių tarpe.

Italijos lietuviai linki jums 
geriausios kloties kovoje už 
nepriklausomą tėvų žemę. 
Jie trokšta, kad toji kova, 
kaip ir 1918 metais, jums pa
dedant, būtų apvainikuota 
svetimųjų jungo nusikraty
mu ir laisvos Lietuvos atsta
tymu, kurioje visi lietuviai 
galėtų toliau tęsti nutrauktą 
kūrybinį darbą Tėvynės ir 
visos žmonijos gerovei.

Kun. V. Pavalkis.
Centrinio Liet. Globos 

Kom. Italijoje Pirm.

— Vasario 17 d. Jungtinės 
Valstybės pradėjo per radiją 
siųsti žinias rusų kalba į So
vietų Sąjungą.

Lietuvoj leidžiama “Tiesa” 
nr. 279 rašo:

“Šiomis dienomis pasibai
gė Teisingumo Ministerijos 
suruošti šešių mėnesių juri
diniai kursai, kuriuos išklau
sė 16 asmenų.

“Sėkmingiausiai baigė 
kursus demobilizuotas karys 
draugas Kutra, buvęs parti
zanas draugas Tamkevičius, 
draugė Rutkauskaitė ir ki
ti.”

GRAŽUS TREMTINIŲ ĮVERTINIMAS
Maskvos pakalikai lietuvius 

tremtinius visaip šmeižia. Be 
abejo, tremtinius tai nervina, o 
gal ne vieną ir neviltin stumia.

Tačiau lietuviai tremtiniai su
silaukė ir labai daug kuo gra
žiausių įvertinimų. Tie gražūs 
įvertinimai plaukia iš tų žmo
nių, kurie yra kilę iš laisvės ir 
kultūros kraštų, kurie laisvę 
vertina kaip aukščiausią dan
gaus .dovanąužemėje, kurie su
pranta žmonių kančias be lais
vės ir savosios tėvynės.

Štai vienas iš daugelio tokių 
gražių lietuvių tremtinių įverti
nimų.

Elias Adolfas Palme, pasi
traukdamas iš UNRRA darbo ir 
atsisveikindamas, paliko Schein- 
feldo stovyklos gyventojams šį 
laišką:

“Skubūs šeimos reikalai mane 
privertė palikti UNRRA tarny
bą anksčiau, nei aš norėjau. 
Man to jau vien dėl to gaila, kad 
aš kaip tik jūsų stovyklos gy
ventojus dar giliau norėjau pa
žinti, nei trumpu laiku tai buvo 
įmanoma. Jau nuo pat pradžios 
aš jaučiau jums gilią simpatiją,

mane stebino jūsų aukšta mo
ralė ir imponuojanti žmogiškoji 
vertė, kurią jūs, nežiūrint skur
do ir tėvynės netekimo, esate iš
saugoję.

“Kai mūsų tikrai liūdnoje is
torijos epochoje pasaulio sąžinė 
aiškiau bus pastebima, nei, deja, 
dabar yra, tada bus jums geres
nė dalia paskirta. Aš betgi ne
abejoju, kad pagaliau bus su
prasta,'' kokie vertingi piliečiai 
jūs galite būti kiekviename kraš
te, kuriam jums bus panorėta 
sukurti naujoji tėvynė.

“Dar karsčiau betgi aš jums 
linkiu, kad jūs pagaliau galėtu
mėte būtį savo nuosavoj tėvy
nės žemėj laisvais ir laimingais 
žmonėmis.

“Man retai pasitaikė pažinti 
tokią tautą, kur turėtų į tai tiek 
teisės, kaip jūsoji. Aš skiriuosi 
iš jūsų su pasitenkinimu, kad 
man buvo suteikta galimybė pa
žinti ir įvertinti taip aukštai sto
vinčių ir gabių žmonių bendruo
menę.

Elias Adolphe Palme,
Deputy Exec. Officer.”

knygą, pavarto, pagaliau meta viską kampan ir taip 
pat išeina į kiemą. Jis žiūri į naujus pastatus, kuriuos 
neseniai pasistatė, kad turėtų kur atsikvėpti vasarą; į 
šalimais banguojančius rugius, kurių sunkios varpos 
lenkia kupron stiebus; į sodą, tyliai šlamantį nuo leng
vo vakarų vėjo; ir visa šiandien atrodo jam priklu, 
koktu, nebemiela. Kodėl ji tokia pasidarė? Prisimena, 
kad ir anksčiau nebuvo pertekusi tokių švelnių moti
niškų jausmų, kokiais taip dosniai apdovanoja kitos 
motinos. Supykusi, dažnai ir apkuldavo, kai jis tebe
buvo mažas. Mušdavo taip, kad paskui tris dienas ne
galėdavo prisėsti. Pirmiau už reikalą, o paskui už tai, 
kad neverkia. O jis tyčia kentėdavo, sukandęs dantis, 
nors žinojo, kad toks kantrumas dar labiau ją siutina. 
Ir šveisdavo gi ji beržine šaka, atsivedėdama, kol pariš
davo ir kol vis dėlto reikalaute išreikalaudavo, kad vai
kiūkštis atsiprašytų. “Dar tu mane paminėsi, — kuž
dėdavo tada nuskaustasis, sukandęs dantis, — palauk, 
tegul tik aš greičiau užaugsiu.” Bet nepraeidavo nė va
landa, kai Butėnienė vėl prisitraukdavo sūnų prie sa
vęs, imdavo bučiuoti, glamonėti jo plaukus. “Tu ant „ 
manęs nepyk, — sakydavo ji, — nė viena močia be rei
kalo nemuša. Močios lupimas—sviestu tepimas.”

“Kad tave taip kitam gyvenime pateptų,” — galvo
davo vaikiūkštis, bet ir vėl greit užmiršdavo skaus
mus, pasidavęs motiniško meilumo jausmui. Prisišlie
davo tada prie jos peties ir pasijusdavo laimingas. Kaip 
gera būdavo, padėjus galvą ant motinos kelių, gulėt 
aukštielninkam ir žiūrėt į lengvus debesis, plaukian
čius mėlynu dangum, į rugių varpas, kurių šešėliai 
šmešėluoja veidu, arba nusiskint dobilą ir siurbti sal
dumus iš žiedo pašaknių kaip bitei.

Butėnas atsistoja netoli motinos, skutančios bulves 
ties virtuvės slenksčiu, ir ieško jos rūsčiame veide nors 
mažiausio motiniško pragiedrulėlio. Jau rodos, nutvė
rė jį—-blyksterėjo akimirkai kaip spindulys ir vėl juo
da rūstybė apniaukė negražius, raukšlėm raukšlelėm 
išraižytus skruostus, knerptą nosį, siaurą kaktą, ant 
kurios netvarkingai lenda apytrumpiai plaukai. “Kur
gi jos siela?” — klausia save sūnūs. Jeigu ji nebūtų 
turėjusi, jauna būdama, jaunos sielos, moteriškumo,

švelnumo, patrauklumo, grakštumo, argi ji būtų ište
kėjusi ir manęs susilaukusi? Dieve, koks baisus burti
ninkas yra laikas ir vargas! Iš geriausio žmogaus ra
ganių padaro. Argi ir mano žmona, tokia švelnutė ir 
meili, kad nors imk ir visą gyvenimą neatitrauk nuo 
širdies, argi ir ji kada nors pasidarys tokia?”

Nykus gailestis suspaudžia širdį, ir sūnus pajunta 
pareigą prieš išvažiuodamas, susigerinti su motina.

— Tamsta vis siunti ir siunti, — sako jis, — lyg aš 
būčiau ką bloga padaręs.

— Tai gal nepadarei, — atsako rūsčiu balsu ir pake
lia galvą.

— O ką, būtent?
— Pasodinai ant mano galvos šėtoną ir laikai. Rytais 

ligi pusryčių miega. Atsikels, susišukuos panytė, išsi- 
pucins, išsikvepins visokiais . . . Tik pinigą siurbia iš 
tavęs. Arkliamėšliu geriau pasiteptų panosę, labiau pa
tiktų, gardžiau kvepėtų. Apsivilks šilkelis, išsidabins ir 
išeina. Ponia, kad ją kur griausmas! O motina turi ap- 
skarus vaikščioti.

— Kam gi sakai, kad apskarus. Argi maža tamstai 
medžiagų parvežiau? Ar suknių mažai prisiuvom? Ko
dėl gi nenešioji?

— Įsikišk žinai kur suknias! Velniai prakeikti! Pri
kiša dar, kad medžiagų pripirko. Paimsiu štai kirvį ir 
sukaposiu visas savo ir jos.

— Tai ko gi tamsta nori?
— O gi to, kad tavo žmona nedrybsotų lig piet, o ei

tų kiaulių šerti, bulvių skusti, daržų ravėti. Tegu ji čia 
neponauja. Aš gi tavo motina, velne tu, ar ne?

— Ji norėjo tamstai padėti, bet niekeup neįtiko. Ta
da liovėsi. Antra vertus, nedidelis darbas papenėt po
rą peiršelių. Jeigu jau labai sunku—pasisamdyk. Pini
gų aš negailiu. O ant mano žmonos neužsisėsk. Su vai
kais mieste privargo, atvažiavo pasilsėti—čia neranda 
reimybės. Nieko gi iš tamstos neimam, viską perkam 
kitur. Negi tamstai kliūva, kad ji ilsis seklyčioj, kurią 
mes patys pasitatėm.

— Pasisamdyk! Pasisamdyk! Lengva prisisamdyti. 
Antra vertus, ji drybsos, o aš kitus samdysiu. Kad tu 
nesulauktum!

— Kaip matau, geriausia bus iš čia iškeliauti, — sa
ko atsidusdamas sūnus ir vėl nueina seklyčion pas 
žmoną.

— Nors į patį pragarą, — atsako senė ir staiga pra
deda raudoti. — Kaipgi, pas savo tikrą motiną negera, 
ji, matai, pabara. Sunku jiems. Laukia, kad tik grei
čiau numirčiau. Laukit, laukit, sulauksit jau, nebeilgas 
mano gyvenimas. Tada galėsit būti poneli. Darysit, kas 
tik jums patiks, miegosit nuo vidunakčio ligi vidunak
čio. Išpustėsit, vėjais paleisit visa, ką močia kruvinu 
prakaitu sunešė, sulipdė, suvilko, kojas prakiurdė. 
Jiems nerūpės. Bet palaukit! Dar ne taip greit mane 
giltinė griebs. Dar tave, martele, greičiau. Dievas mato 
motinos ašaras, ir Jis nedovanos tokiems vaikams, ku
rie priverčia savo gimdytoją raudoti.

Ji pradeda taip garsiai šaukti, kad ne tik jie, sekly
čioj besiruošią, bet ir aplinkiniai kaimynai girdėtų. Te
gu visi žino, kokia ji apleista ir paniekinta. Tik tie kai
mynai ... Ar jiems rūpi seno žmogaus likimas ir aša
ros? Kaip susitarę jauniesiems pataikauja. Miestiečiai, 
kaipgi, turi pinigų, gali būt kokią dieną reikalingi. Ki
tiems jie nieko negaili—tik jai, motinai, skaičiuoja 
kiekvieną daiktelį. Suknių privežė. Pasikarkit su visom 
savo sukniom!

Butėnienė meta skutusi bulves, atsikelia, įeina pir- 
kion, atsidaro skrynią ir ima versti medžiagas. Viršuj 
padėtoji—plati, nedidelėm gėliukėm, įaustom į tamsiai 
rausvą dugną. Iš jos išeitų ne tik suknia, bet dar liktų 
geras gabalas skarelei. Svarbiausia, lengva: vasarai, 
per karščius pati toji. Antra—tamsiai mėlyna su švie
siais dryželiais—iš grynos vilnos. Kokia sunki, kaip la
šiniai! Ir neplyšta, nors ir kažkaip stenkis. (Tokios il
gam gali pakakt—negi be kažin kiek ji gyvens. Daug 
jaunesnių už ją susižiedavo su lopetinsku ...). O gražu 
būtų: paėmei taip, padėjai viską ant kaladės ir kirviu 
čiakš čiakš! Net saldu burnoj . . . Kvailystės!-—staiga 
dingteri smegenyse. — Kuo gi medžiagos kaltos? Ar ji 
neverta geresnio drabužio, tiek vargo padėjusi, beau
gindama sūnų? Ne tokių turėtų pripirkti. Geras būda
mas, šilkais apvilktų, ant rankų nešiotų, o nesukištų 
visko kažkokiai mergšei, elgetų vaikui. Jos giminės
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| Philadelphijos Žinios I AUKOS LIETUVAI GELBĖTI VAJUI 
NEW YORKE

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI

BUS RODOMOS LIETUVIŠ
KOS FILMOS

Broliai Motuzai - Beleckas 
yra pagaminę lietuviškų fil
mų iš tremtinių gyvenimo, iš 
bolševikų teroro Lietuvoje ir 
iš Lietuvos vaizdų.

Tos filmos rodomos įvai
riose vietose su didelių pasi
sekimu.

Philadelphijos lietuviai ne
trukus turės progos jas pa
matyti.

Kovo 15 d. tos filmos bus 
rodomos šv. Andriejaus mo
kyklos salėje. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kovo 16 d., sekmadienį, pa
veikslai bus rodomi šv. Kazi
miero parapijos salėje 4 vai. 
po pietų.

Taip pat numatyta tuos
paveikslus rodyti ir muzika-' Pittsburghe.

line j e salėje. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

Pranešimai apie 
bus duodami ir per 
Tad sekite lietuvių 
pranešimus.

filmas 
radiją, 
radijo

Šv. Jurgio Parapija
Vasario 16 dienos minėji

me, aukų lietuviams tremti
niams surinkta 2,131 dol. 16 
centų.

Aukos persiųstos BALF.
Už aukas tremtiniams lie

tuviams Europoje bus nu- 
nupirkta maisto ir vaistų.

Artimoje ateityje, parapi
jos uolūs darbininkai rengia 
kortų vakarą.

Pelnas bus paskirtas se
serų pranciškiečių naudai

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3819 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Šv. Andriejaus 
Parapija

Šiuo metu baigiamas kle
bonijos vidaus remontas.

Atnaujinus kambarius, rū
pinamasi taip pat įsigyti ir 
reikalingiausių baldų.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir nakti

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS
8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA.

tikriausiai visokiais būdais siurbia iš jo. pinigus, ir me
džiagų ne tokių jiems priperka. Palaukit, velniai,—pa
graso Butėnienė, marčios giminėms, kurių nė vieno ne
pažįsta, bet spėja, kad to gero tai jau tikrai netrūksta. 
—Plėšiat jūs, neapsileistu ir aš: aš jį pagimdžiau ir iš- 
auklėjau, o ne jūs, iš kažkur prisiplakę. Prisisiurbėt, 
kaip erkės prie sūnaus, aš gi tikra jo motina.

Vėl sudeda medžiagas, pakiša giliau po trinytiniu au
deklu, maišams išaustu, uždaro skrynią, užrakina, rak
tą įsideda apatinio sijono kišenėn ir, nebesakydama, 
nueina tvartan. Iš ten girdėti paršų žviegimas—reikės 
nors balandų parovus įmesti: tegu kramsnoja, kol su
šus bulvės.

Pasilenkia senė ten, kur tirščiau priželta žolės, kur 
lenkdavosi daug daug metų, prie senos apsamanoju
sios tvoros. Atitekėjo ji čia iš pasiturinčios šeimos. Ne
labai graži buvo, todėl apleido namus paskutinė, nors 
jai, kaip vyresniajai, priderėjo pirmajai iškeliauti. Ap
lenkė vidurinė, paskui—jaunė sesuo, po to vedė brolis, 
ir tik tada, pasijutusi viešnia savo namuose, ištekėjo 
už pirmo pasitaikiusio našlio. Gražus pažiūrėti, bet ne
turtingas, apsikrovęs vaikais ir silpnos sveikatos. Su
silaukė sūnaus, pagyveno penkerius metus ir mirė.

Likusi našlė, Butėnienė nelakstė, apsikabinus kūdi
kį, verkdama, iš kaimyno pas kaimyną, kaip daro kai 
kurios kitos našlės. Žinojo, kad niekas nepadės. Jei nori 
gyventi, pati savo rankomis turi užsidirbti duoną. Iš
siskyrusi su povaikiais, kurie nuėjo tarnauti pas gimi
nes, ji dirbo visus darbus, kurie tiktai gulė ant jos pe
čių. Arė, akėjo, sėjo, piovė, vežė, kūlė, ravėjo; sugrįžu
si iš lauko, virė valgyti, skalbė, siuvinėjo.

Vyriški darbai ilgainiui nustelbė moteriškuosius, ir 
Butėnienė pradėjo vis mažiau ir mažiau beprisėsti prie 
staklių, prie mezginių. Iš karto griaudėsi, kad negali 
atsišlieti ties langu ir rinkti raštus, kurie tokie gražūs 
išplaukdavo iš po jos pirštų, kai buvo jauna ir kai rie
timą po rietimo rinktinių audeklų prikraudavo į krai
čių skrynią. Paskui apsiprato, vėliau nė nebetraukė 
jos tasai darbas. Atgrubo rankos.

Palengvėl geso troškimai, tik grožio ilgesys dar ilgai

Žemaičiai, gyv. 52-35 N. 
15th St., gyvai atjaučia lie
tuvių reikalus.

Prieš keletą metų jie gyve
no Lietuvoje. Dėl to ir apie 
Lietuvą turi gražiausių atsi
minimų.

Dabar žemaičiai rūpinasi 
pagelbėti tremtiniams lietu
viams atvykti Amerikon.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MISI
JOS 1947 METAIS

Cambridge, Mass. — švč. P. 
Marijos Nekalto Pras. par. mi
sijos vasario 23—kovo 9 d. kun. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Chicago, Ill. — švč. P. Mari
jos Gimimo par., misijos ir tre
tininkų vizitacija, kovo 2—9 d. 
kun. L. Andriekus, O.F.M.

Cleveland, Ohio. — Nepal. Pa
galbos švč. P. Marijos par., mi
sijos, kovo 3—9 d. kun. M. Ste- 
paitis, O.F.M.

Lowell, Mass. — Šv. Juozapo 
par., misijos ir tretininkų vizita
cija, kovo 10—16 d. kun. Justi
nas Vaškys, O.F.M.

Chester, Pa. — Aušros Vartų 
par., misijos, kovo 10—16 dieną 
kun. Leon. Andriekus, O.F.M.

Brockton, Mass. — Šv. Roko 
par., misijos, kovo 10—23 dieną 
kun. Vikt. Gidžiūnas, O.F.M.

Paterson, N. J. — šv. Kazi
miero par., 40 vai. atlaidai, tre
tininkų rekol. ir vizitacija, kovo 
16—23 d. kun. Barnabas Mika
lauskas, O.F.M.

Bayonne, N. J. — šv. Myko
lo par., šv. Juozapo novena ir 
tretininkų vizitacija, kovo 10—•„ 
19 d. kun. P. Baniūnas, O.F.M.

Cicero, III. — šv. Antano par., 
misijos ir tretininkų vizitacija, 
kovo 17—23 d. kun. Modestas 
Stepaitis, O.F.M.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo par., misijos ir tretininkų vi
zitacija, kovo 17—30 d. kun. L. 
Andriekus, O.F.M.

New Philadelphia, Pa. — Švč. 
Jėzaus Širdies par., misijos, ko
vo 17—30 d. kun. Just. Vaškys, 
O.F.M.

Rochester, N. Y. — Šv. Jur
gio par., misijos ir tretininkų vi
zitacija, kovo 24—30 d. kun. V. 
Gidžiūnas, O.F.M.

Detroit, Mich. — šv. Antano 
par., misijos ir tretininkų vizi
tacija, kovo 24—30 d. kun. Mo
destas Stepaitis, O.F.M.

Schenectady, N. Y.—Šv. Kry
žiaus par., misijos ir 40 vai. at
laidai, kovo 24—30 d. kun. Bar
nabas Mikalauskas, O.F.M.

Detroit, Mich. — šv. Jurgio 
par., misijos ir tretininkų vizita
cija, kovo 31—bal. 6 d. kun. M. 
Stepaitis, O.F.M.

Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
Pranciškaus par., misijos ir tre-

Po $500: Petras Atkočaitis su 
sūnum; Greater Clothing Con
tractors Ass’n; Pranas Šimaitis.

$498.75: Šv. Mykolo Parapija, 
Bayonne, N. J.

$349: Kun. N. N., Brooklyn, 
N. Y.

$300: Ant. Matulis su Wm. 
Waiginis.

Po $250: Kun. J. Balkūnas, 
Lietuvių Šv. Vardo draugija, 
Kearny, N. J.

Po $200: Steponas Karvelis, 
Mičiulis ii? Kairis Co., Ullman 
Brothers.

$150: Jurgis Diržis.
$125: Anthony Lapash & Co.
$110: Šv. Vincento Pauliečio 

draugija, Maspeth, N. Y.
Po $100: Andrius Bubelis ir 

Co., Regina ir Jonas Budriai, 
K. and K. Tailors, Inc., New 
Yorko Lietuvių Taryba, Pro
gressive Coat Co., Frank Sulu- 
van (Šalaviejus), John Simen 
(Šimėnas).

$75: Townley Clothes, Inc.
$70: Šv. Jurgio parapijiečiai, 

per kun. K. Paulionį.
Po $55: Ex-GI, Alf. Stankevi

čius.
$52: Juozas Simonaitis.
Po $50: Apreiškimo Par. Gy

vojo Rožančiaus draugija, F. Ar- 
makauskas ir Co., K. A. Buka- 
viackas, Mrs. M. C., Lietuvių 
Katalikų Veteranų Postas, Mas
peth, N. Y., Zorland and Patap 
Co.

$48.50: ALRKF N. Y. ir N. J. 
apskritis.

$35: Elena ir adv. Kostas Jur- 
gėlos.

$32: Lietuvių Darbininkų dr- 
ja.

Po $30: Inž. P. M. Barziliaus- 
kas, Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. 
J. apskritis.

$26: Kazys Krušinskas su 
žmona.

Po $25: Altoriaus draugija iš 
Maspeth, N. Y.; Jonas Jakaitis, 
Antanas Lelis, Jonas Mažonas, 
Harry Mosechuk su žmona, Šv. 
Jurgio Lietuvių Draugija.

$22: ALRKMS 29 kuopa.
Po $20: A. Apanavičius, 

Boley, I. P. Kasper, Pranė 
Andrius Lapės, J. Žvirblys.

$19: Maspetho draugijos per 
kun. J. Balkūną.

Po $15: Angelų Karaliepės pa- 
rap. Gyvojo Rožančiaus draugi
ja, O. Baikerienė, O. Baniulienė, 
adv. St. Briedis, J. Buivydas, J. 
Garšva, Morta ir Eugenija Kar- 
piūtės, V. Tamošaitis.

•J. 
ir

$14: Aldona ir Vytautas Sta
šinskai.

$13; Vinco Pūko šeima.
Po *$12: K. Galčius, Lietuvos 

Vyčių 90 kuopa iš Kearny, N. J.; 
Genovaitė Vitaitytė.

Po $10: A. Ceslow, S. Dai- 
lydėnas, V. Danulevičienė, Am. 
Galčiuvienė, M. Jurkūnienė, J. 
Kurdis, B. Laučka, J. B. Lauč- 
ka, Lietuvos Vyčių 29 kuopa iš 
Newark, N. J.; Lietuvos Vyčių 
41 kuopa iš Brooklyn, N. Y.; L. 
Vyčių 67 kuopa iš Bayonne, N. 
J.; L. Vyčių 113 kuopa iš Lin
den, N. J.; Linkauskai, Lietuvių 
Alumnų Studentų klubas, Lietu
vių Amerikos Piliečių klubas iš 
Maspeth, N. Y.; Dariaus ir Gi
rėno Postas Nr. 1, P. Lukoševi
čius, John Martin, R. Menderis, 
A. Mikolaitis, Pr. Milas, J. Mo- 
čiūnas, K. Nakrošius, M. Rama
nauskas (Reading, Pa.), K. Ra- 
zauskienė, J. Skarulis, K. Sui- 
šis, S. Swedish, Pr. šeštokas, 
Ona ir Jurgis šupinskai, M. Ta- 
liutis, J. Tumavičius, O. Unikie- 
nė, V. Urbonas, SLA 126 kuopa, 
J. Vaitukaitis, V. Vizbarą, A. 
Žilinskienė.

Po $7: M. Karaktinas, J. P. 
Mačiulis, J. Puidokas, Pr. Stan
kūnas, P. Jurevičienė.

$6.20: J. Očikas.
Po $6: B. Barnauckas, K. Ga

jausko šeima, M. Narkevich, J. 
Romeika.

&5.12: Maspeth, N. Y. parapi
jiečiai per kun. J. Balkūną.

Yra daug aukotojų po 5 do
lerius ir mažesnėmis sumomis. 
Jų pavardės bus paskelbtos kitu 
atveju.

Ligi kovo 1 d. New Yorke Lie
tuvai gelbėti aukų iš viso susi
daro $8,139.75.

Aukos prašomos siųsti šiuo 
adresu:
Committee To Help Lithuania 

3012 Woolworth Building 
New York 7, N. Y.

Lietuvai Gelbėti Vajaus Komisi
ja: Kun. K. Malakauskas pirm., 
J. Stukas sekr., Dr. A. šliupaitė, 
iždininkė.

tininkų vizitacija, kovo 26—bal. 
6 d. kun. P. Baniūnas, O.F.M.

Lewiston, Me. — Šv. Patriko 
bažnyčios koplyčioj, misijos, ge
gužės 8—11 d. kun. Modestas 
Stepaitis, O.F.M.

Rumford, Me. — Šv. Antano 
par., gegužės 22—25 d. kun. Mo
destas Stepaitis, O.F.M.

FRANCISCAN FATHERS 
Mt. St. Francis, Greene, Me.

Nauji BALF Skyriai
Iki šių metų sausio 31 d. įkur

ti keturi nauji BALF skyriai: 
Niagara Falls, N. Y., Grand 
Rapids, Mich, Woodhaven, L. I., 
N. Y. ir Easton, Pa.

BALF 127 skyriaus, Niagara 
Falls, N. Y. pirm, yra Jonas Cei- 
ka, ižd. Jonas Jankauskas; BA
LF 128 skyriaus, Grand Rapids, 
Mich., pirm. Mrs. Felicija Ed- 
kins, vicepirm. Urš. Jankaus
kienė, sekr. ižd. J. Karsokas; 
BALF 129 skyriaus, Woodha
ven, L. I., N. Y., pirm V. Pūkas, 
ižd. P. W. Shalins, sekr. Juozas 
P. Mačiulis; BALF 130 skyriaus 
Easton, Pa., pirm. K. Žąsytis, 
ižd. P. Kaulius, sekr. kun. P. 
Garmus.

$10.00—Šv. Vardo draugija, Karalienės Angelų par., Brook
lyn, N. Y.; Gyvojo Rožančiaus draugija, Apreiškimo par., Brook
lyn, N. Y.

$5.00—Amžinojo Rožančiaus draugija (Angelų Kar. par.), 
Brooklyn, N. Y.; Moterų Sąjungos apskritis, New York, N. Y.

Po $2.00—Uršule šašis, Brooklyn, N. Y.; Eleanora Burienė, 
Brooklyn, N. Y.; P. Bagočiūnas, Maspeth, N. Y.; K. Motuzas, Rich
mond Hill, N. Y.; J. Mockus, Brooklyn, N. Y.; A. Pažereckas, Mas
peth, N. Y.; A. Ražickienė, Brooklyn, N. Y.; Walter Dilis, East 
Orange, N. J.; Ona Sijevičienė, Brooklyn, N. Y.; Stelmokienė, Mas
peth, N. Y.; J. Meslis, Maspeth, N. Y.; J. Januškienė, Maspeth, N.Y.

Po $1.00—A. Jankauskienė, Brooklyn, N. Y.; Agnes Balčiū
nienė, Brooklyn, N. Y.; Dragūnaitienė, Brooklyn, N. Y.; Dantiene, 
Philadelphia, Pa.; Vyšniauskienė, Maspeth, N. Y.; M. Walter, Mas
peth, N. Y.; M. Sautic, Jr. Maspeth, N. Y.; P. Žekonis, Long Island 
City, N. Y.; A. Rabikauskienė, Maspeth, N. Y.; C. Sinkevičius, 
Maspeth, N. Y.; Johnson, Brooklyn, N. Y.; Gražienė, Brooklyn, N. 
Y.; Zambliauskienė, Maspeth, N. Y.; M. Protašienė, Maspeth, N. 
Y.; C. Palmer, Maspeth, N. Y.; A. Jasinskienė, Maspeth, N. Y.

A. Kubilienė, Brooklyn, N. Y.; M. Ražanauskienė, Brooklyn, 
N. Y.; K. Galčius, Maspeth, N. Y.; Keskonienė, Brooklyn, N. Y.; 
Mary Martin, Maspeth, N. Y.; M. Žemaitienė, Brooklyn, N. Y.; 
Anna Matusevičius, Maspeth, N. Y.; Tuska, Maspeth, N. Y.; B. A. 
Zinis, Jamaica, N. Y.; Viktoras Grigas, Maspeth, N. Y.; P. Svetka, 
Maspeth, N. Y.; V. Valaitienė, Brooklyn, N. Y.; P. Yanush, Brook
lyn, N. Y.; S. R. Markevich, Elizabeth, N. J.; B. Kaveckas, Roselle, 
N. J.; Šimanskas, Brooklyn, N. Y.; A. Tvaskas, Brooklyn, N. Y.; 
Al. Chardis, Long Island City; Mary Daugel, Forest Hills, N. Y.; 
Ver. Zaliauskienė, Ridgewood, N. Y.; J. Jadeckis, Corona, N. Y.; 
A. Kurauskas, Brooklyn, N. Y.;Elzė Urbelis, Brooklyn, N. Y.; Ra
gelienė, Brooklyn, N. Y.; Mary Belskis, Brooklyn, N. Y.: Mary 
Daugėla, Jamsburg, N. J.; J. Vaitkevičius, Long Island City: A. 
Štreimikis, Brooklyn, N. Y.; H. Daniels, Passaic, N. J.

H. Mikuckis, Brooklyn, N. Y.; J. Zavistanavičius, Maspeth, 
N. Y.; V. Palevičius, Maspeth, N. Y.; Anna Luksevich, Maspeth, 
N. Y.; O. Lizunienė, Maspeth, N. Y.; S. Deninger, Maspeth, N. Y.; 
Helen Gedris, Ridgewood, N. Y.; S. Girnius, Maspeth. N. Y.: Ned- 
zinskienė, Maspeth, N. Y.; Mildred Songal, Maspeth, N. Y.; D. Ma- 
zonas, Maspeth, N. Y.; Tidemienė, Great Neck, N. Y.; Apolonia 
Wicks, Maspeth, N. Y.; Lithuanian Citizens Club, Maspeth, N. Y.;
M. Budenas, Maspeth, N. Y.; A. Grigaliūnas, Blissville, L. I.; K. 
Galčius, Maspeth, N. Y.; J. Brundza, Brooklyn, N. Y.; Mrs. Bale- 
vich, Maspeth, N. Y.; Anna Laukaitis, Maspeth, N. Y.; T. Grine
vich, Keamy, N. J.; Walter Ambrose, Brooklyn, N. Y.

Kun. V. P. Karkauskas, Ansonia, Conn.; kun. J. J. Valantie- 
jus, Waterbury, Conn.; B. Mender, Brooklyn, N. Y.; Anne Stankus, 
Cypress Hills, N. Y.; Elizabeth Wilutis, Middle Village, N. Y.; J. 
Rukštelis, Brooklyn, N. Y.; Rose Valinskas, Brooklyn, N. Y.; M. 
Karaktinas, Brooklyn, N. Y.; Barbara Wallace, Brooklyn, N. Y.: 
J. Klant, Brooklyn, N. Y.; M. Barkus, Hoboken, N. J.: M. Dragū
naitienė, Brooklyn, N. Y.; P. Lapinskas, Brooklyn, N. Y.: A. Lelis, 
Brooklyn, N. Y.; J. Maslauskas, Brooklyn, N. Y.

Em. Daugnora, Philadelphia, Pa.; kun. K. A. Vasys, Worces
ter, Mass.; Jurgis Tumasonis, Brooklyn, N. Y.; Julia Mačiulaitis, 
Bayonne, N. J.; Mary Urban, Maspeth, N. Y.; Patricia Guzis, 
Flushing, N. Y.; Marcella Stelmok, Brooklyn, N. Y.: S. Gudaitiene, 
Brooklyn, N. Y.; Catherine Lend, Brooklyn, N. Y.; A. Lenkaus
kienė, No. Arlington, N. J. M. Kairis, Brooklyn, N. Y.; P. Zamit- 
ka, Brooklyn, N. Y.; T. Stuočienė, Brooklyn, N. Y.; M. Stučius. 
Brooklyn, N. Y.; V. Stankevičienė, Richmond Hill, N. Y.; Ramoš
ka, Brooklyn, N. Y.; F. Milas, Brooklyn, N. Y.; M. Bilinskas, 
Brooklyn, N. Y.; M. Cižauskas, Brooklyn, N. Y.: E. Valionis, 
Brooklyn, N. Y.; A. Mockeliūnas, Brooklyn, N. Y.; Catherine Bal- 
chunas, Long Island City, N. Y.

A. Pietarienė, Kearny, N. J.; Mary Kaukaras, Brooklyn, N. 
Y.; P. Kuras, Maspeth, N. Y.; G. Blieka, Maspeth, N. Y.; J. But
kus, Brooklyn, N. Y.; M. Budrikienė, Maspeth, N. Y.; M. Kulienė, . 
Maspeth, N. Y.; Anast. Augulienė, Maspeth, N. Y.; Anna Visminas, 
Maspeth, N. Y.; V. Višniauskienė, Maspeth, N. Y.; C. Masulis, Mas
peth, N. Y.; Jul. Karvelis, Maspeth, N. Y.; Jonas Milišauskas, Mas
peth, N. Y.; V. Milinčius, Maspeth, N. Y.; P. Markūnas, Maspeth.
N. Y.; Anna Šūkis, Maspeth, N. Y.; Kunickienė, Maspeth, N. Y.: 
Helen Brazauskas, Brooklyn, N. Y.; A. Petrulionis, Brooklyn, N. 
Y.; S. Sinkevičienė, Brooklyn, N. Y.

Kun. J. J. Valantiejus, Waterbury, Conn.: Jack J. Stukas, 
Newark, N. J.

Komjaunuoliai 
Šnipinėja

“Tiesa” nr. 273 rašo:
“Nemenčynės komjaunuo

liai aktyviai dalyvauja pa
ruošų kompanijoje.

“Per pasikalbėjimus kom
jaunuoliams pavyko atideng-

ti ir buožių sabotažą. Paruo
šų kompanijos metu jie iš
aiškino nemaža buožių nu
slėptos žemės ir 
Dvailinių apylinkės 
buvo nuslėpęs dvi 
Tarakanų apylinkės 
Renkevičius 1 karvę.
surasta 68 buožių nuslėptos 
karvės.”

karvių, 
buožė 

karves.
buožė 
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ruseno širdies kurtiny. Pamačiusi bažnyčioje gražiai 
išaustą sijoną ar prijuostą, keliais priropodavo arčiau 
ir neiškęsdavo nepačiupinėjus, neištyrus, kokiais raš
tais ir keliolika nyčių išausta. Bet pareis namo, ir vėl 
sunkūs vyriški darbai ir rūpesčiai užvaldydavo mintis. 
Bėgo visur, kur įmanydama, kad tik nereikėtų sam
dyti, kad tik sau daugiau liktų, nes jautė, jog svetimi 
nedirba taip, kaip dirbtų savas vyras.

Užtat visos viltys buvo sudėtos į sūnų, kuris augo 
tvirtas ir sveikas, nors ir ne visada gaudavo sočiai pa
valgyti. Dažnai pristigdavo duonos, tik jis dėl to per 
daug nenusiminė. Kartą įsikibęs į knygas ir pažinęs jų 
pasaulį, šviesiaplaukis berniūkštis nebepaleido jų iš 
rankų. Dieną iš dienos jo pažinimas didėjo, mokslo 
troškimas augo. Motina, kuo galėdama, padėjo jam 
išsiveržti į platesnį pasaulį, “kur daugiau šviesos ir kur 
gardesnė duona.” Tikėjosi susilauksianti tokios dienos, 
kada galės būt ponia, nebereiks nei art nei akėt, nebe
teks braidyti po purvus. “Gal būt, ateis tokia diena,— 
galvojo ji,—kada su kunigais ir daktarais už vieno sta
lo sėsiu.”

Pamačius, kad sūnus jau nutvėrė laimę už ragų, Bu
tėnienė jautė širdies gilumoj džiaugsmingo pasididžia
vimo kutulį. Nebereikėjo jai rūpintis pinigais. Įtaisė 
trobas. Senąją sugriovė, naujajai įdėjo grindis—anoji 
teturėjo plūktinę aslą.

Bet jai to buvo pernelyg maža. Jai reikėjo sūnaus, o 
sūnus diena iš dienos tolo, darėsi svetimesnis. Kol buvo 
nevedęs ir atvažiuodavo pasisvečiuoti, susėsdavo abudu 
ant slenksčio ir ilgai šnekėdavosi, kai tuo tarpu kurtiny 
rusendavo ugnis. Įsitaisęs žmoną, ištisas dienas ir nak
tis su ja viena praleidžia. Jeigu ir užeina kada į motinos 
kambarį, tai tik labai trumpam, ir tai tada, kai atsi
randa koks reikalas. Jautė senoji, kad atvežtinė mėlyn
akė baigia atplėšti nub jos sūnų, kad jis nebemyli savo 
motinos, kaip- anksčiau, o myli svetimą, kažin kokių 
jai nežinomų tėvų dukterį. Ir pajuto norą kovoti iš pa
skutiniųjų su ta grobike, grasyti jai, žeminti ją ir nie
kinti.

Matydama, kad niekas neatitraukia sūnaus nuo tos 
moters, ji vis labiau ir labiau ėmė siautėti, kol galiau
siai visą pagiežą, susitelkusią per daugelį našlystes me
tų įvairiems žmonėms, liete paliejo ant sūnaus ir mar
čios galvų.

— Tegu nešdinasi abudu, tegu, kad mano akys ne
regėtų, kad mano ausys negirdėtų,—murma pati viena, 
baigusi skinti balandas. —Aš nieku nebesirūpinsiu. Ne
bemokėsiu mokesčių, nebežiūrėsiu žemės—tegu berže
liais ir karklais užauga. Netaisysiu stogų, tegu lietus 
supūdo sąsparas.

Iš seklyčios neatsiliepia joks prieštaraujantis balsas. 
Pašėrusi paršus, senė tyčiomis praeina pro langą, žvilg
teri vidun ir mato, kad sūnus su marčia ne juokais 
ruošiasi iškeliauti, o jų vaikai—berniukas su mergaite 
—atsirenka žaislus ir krauna kiekvienas sau skyrium.

— Kodėl mūsų bobulė tokia pikta? — klausia mer
gytė, kurios šviesūs plaukai perrišti mėlynu kaspinė
liu, o bukos nosytės galiukas suteptas vyšniomis.

— Todėl, kad ji nemyli mūsų mamytės, — atsako 
berniukas, visa galva aukštesnis už savo sesutę. Ir 
plaukai jo tamsesni.

— Ša, vaikai, — sudraudžia tėvas. — Bobulė visus 
myli, tik ji sena, ligota, todėl ir barasi.

— Jeigu ji nemyli mūsų mamytės, tai ir mes jos 
nemylėsim, — vienu balsu atkerta vaikai ir piktai pa
tempia lūputes.

— Matai, kaip šneka! — sumurma Butėnienė, atsi
traukdama nuo lango. — Tai močia visus išmokė ma
nęs nekęsti. Ach tu tu . . .

Ji dar kartą praeina pro šalį, pati nebežinodama, kas 
daryti: ar atkalbėt nuo važiavimo ar tegu važiuoja. Ne, 
—pagaliau nusprendžia senė ir ima balsu rūstauti:

— Prakeiktas išdidumas! Tikroji motina nebegali 
jiems žodžio pasakyti, pagalvokit tik! Na, gerai jau ge
rai, tegu važiuoja, nedrausiu. Tesižinai. Jeigu pas mo
čią negera—lai pasiieško geresnės vietos.

Vis dėlto išvažiavo!
Butėnienė atsisėda vienui viena ant slenksčio ir žiū

ri į vežimą, tai pakylantį kalnelin, tai nusileidžiantį pa

kalnėn. Užvažiavo už miško—ir dingo. Iš ten keliukas 
sukasi kairėn, paskui bus slėnys, už slėnio vieškelis: 
kad ir visą pusiaudienį žiūrėtum, vis tiek vežimo nebe- 
pamatytum.

Ir pikta ir graudu širdy, kad vėl tenka pasilikti, kaip 
pirštui—be artimo, vienišai—kaip beržui palaukėj. At
sisveikinimas: marti tik ranką padavė—ir dabar seno
ji tebejunta saujoj šaltą drėgmę; sūnus pabučiavo žan
dą, bet argi toks būdavo pabučiavimas, kai jis atva
žiuodavo iš mokyklos? Vaikai klupterėjo, bet ir tie ne
buvo tokie meilūs, kaip anksčiau, kai tik atsikraustė 
vasaroti.

Labiausiai gaila mažosios—tokia gi linksmutė pa
čiauška. Kur buvus kur nebuvus—vis prie bobulės: tai 
tu jai įpilk pienuko, tai atpiauk kumpio, tai pasakyk, 
ar augtų baravykas darželyje, jeigu atsinešus iš miško, 
ten pasodintų, šiandien ię ji, pati pirmoji, įsirioglino į 
vežėčias ir ėmė raginti arklį, kad tik greičiau nuo savo 
bobulės išvažiuotų.

Atnešė Butėnienė sviesto, lašinių, penkis sūrius, dvi 
kapas kiaušinių, bet kaip nenorom jie priėmė! Marti 
užsispyrus atsikalbinėjo, tik sūnus, nenorėdamas per 
daug įžeisti savo motinos, nusinešė į vežimą ir susikro
vė.

Prisimena senė tuos laikus, kai berniukas buvo ma
žas. Sugrįždavo iš miestelio, mesdavosi jai ant kaklo, 
išbučiuodavo skruostus ir pasakodavo ilgai ilgai viso
kias naujienas, o ji klausydavosi, glamonėdama jo 
plaukus, jusdama jo alsavimą, smarkų širdies plakimą, 
skruostų ir lūpų šviežumą. Koks jos buvo savas, arti
mas ir kaip nutolo, pasvetimėjo dabar! Tai vis ji—ano
ji-

— Tegu tave kur ... — sukužda senė, gniauždama 
kumščius ir vos sulaiko ašaras. Tik staiga užplūdusi 
motiniška šilima sustabdo prakeikimo žodžius. Ji krūp
teli, bijodama, kad šitie žodžiai, pasakyti įtūžusią šir
dim, netaptų tikrenybe. Ir stengdamasi, kad anų žo
džių neišgirstų Dievas, taria ryžtingu balsu:

— Tegu tau padeda Dievas, sūneli. Tegu jums abiems 
ir jūsų vaikeliams ...

Rod
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Harrison-Kearny, 
New Jersey

Šalpos Fondo 7 skyr. vasario 
9 d. buvo sušaukęs visuotinį su
sirinkimą aptarti šalpos reikalų 
ir vajaus pravedimo.

Susirinkimą atidarė klebonas 
kun. L. Voiciekauskas su malda 
ir paaiškino šalpos darbų reika- 
lingunją.

Toliau jis susirinkimą pervedė 
skyriaus pirm. A. Pietarienei.

Vajui vesti buvo-išrinkta val
dyba: pirm. E. Milerienė, vice- 
pirm. J. Kasparas, rašt. J. Bala- 
zas, ižd. E. Milūnaitienė, iždo 
glob. M. Gerulienė ir V. Pietaris, 
susisiekimui su svetimtaučiais— 
A. Mileris.

Buvo nutarta kreiptis į visas 
draugijas, kad išrinktų po ketu
ris asmenis prisidėti prie vajaus 
veikimo.

Buvo atsilankęs kun. P. Bas- 
takys, neseniai atvykęs į Netvar
ką iš Europos. Jis papasakojo 
savo pergyventus įspūdžius ir 
pabėgėlių padėtį.

Aukų buvo sudėta 33 doleriai. 
Susirinkimas baigtas malda, ku
rią atkalbėjo kun. P, Bastakys.

Šalpos Fondo 7 skyr. rengia 
kortų vakarėlį sekmadienį, kovo 
9 d., 6 vai. vakare L.A.P.C. sa
lėje, 134 Schuyler Ave., Kearny, 
N. J.

Komitetas kviečia gausiai da
lyvauti šiame parengime. Savo 
atsilankymu pagelbėsite mūsų 
broliams ir seserims Europoje.

Vasario 23 d. Kearny Našlių 
klubas suruošė kortų vakarėlį 
ir visą pelną paskyrė mūsų 
tremtinių naudai.

Prie parengimo darbavosi ir 
prisidėjo aukomis A. Litkienė, 
P. Atkočiūnienė, A. Visčiuvienė 
ir P. Kamauskas. Per vakarėlį 
Dofantienė įteikė 1 dol. ir Sin
kevičienė atnešė konservuoto 
maisto tremtiniams.

Našlių klubas dėkoja visiems 
už atsilankymą. K.

Vyčių sportas
Čia veikia vyčių bowling gru

pė.
Vasario 23 d. mūsiškiai vyčiai 

ėmėsi su Newarko grupe. Lai
mėjo Newarko vyčiai. Taip pat 
rungėsi ir merginų grupė.

Rungtynės atrodė tikrai gra
žiai. Buvo susirinkę pusėtinai 
žiūrovų.

Po rungtynių buvo suruoštas 
draugiškas vakarėlis Amerikos 
Lietuvių Piliečių klube, kur ska
niai pasivaišinta.

Jonelis.

Rochester, N. Y.

Rumford, Me.
Vasario 16-tą tikrai gražiai 

paminėjo ir šio miestelio lietu
viai. Ryte jie gausiai dalyvavo 
mišiose, kurias už Lietuvą laikė 
ir pamokslą pasakė kun. M. Ste- 
paitis, O.F.M.

Vakare buvo sušauktas susi
rinkimas. Meninę dalį pakartojo 
Lewistono vyčiai. Susirinkimą 
sumaniai vedė kun. Petras Ba- 
niūnas, O.F.M., o paskaitą apie 
Lietuvos ir jos tremtinių gelbė
jimą skaitė kun. L. Andriekus, 
O.F.M. Po jo tuo reikalu susi
rinkimo vardu buvo pasiųsta te
legrama Valstybės sekretoriui 
Marshall. Rinkliava, padaryta 
Lietuvos reikalams, davė $115.

J. R.

Bridgeport, Conn.

Šiam vajui daug pasidardavo 
šie asmenys: Amilija Tuskienė, 
O. Mačiukaitienė, O. Ramanaus
kienė, O. Einorienė, J. Stanis- 
lauskas, J. Minalga, Pov. Remei
ka, Em. Eloveskienė, kun. V. 
Pranckietis, A. Stanišauskas.

Vietinis Tarybos skyrius dė
kingas kleb. kun. J. V. Kazlaus
kui už suteikimą veltui svetai
nės ir visiems kitiems, prisidė- 
jusiems prie minėjimo ir vajaus 
pasisekimo.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto Skyrius.

Ruošiamasi prie BALE vajaus
Mūsų kolonijoj ruošiamasi 

BALF vajui.
Klebonas kun. E. Gradeckas 

deda pastangas, kad šį vajų pa
darytų gana platų ir amerikie
čių tarpe.

Bet kadangi savi marškiniai 
visuomet yra artimesni prie kū
no, tai mes patys, lietuviai, turė
tume taip pat gerai pasidarbuo
ti. M.

Washington, D. C.

New Haven, Conn.

Lietuvių aukos BALE
Rochesterio lietuviai, atjaus- 

dami lietuvių tremtinių sunkią 
padėtį Europoje, šiomis dieno
mis Bendrajam Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondui New Yorke 
atsiuntė $274.68 auką.

Aukojo šie: 20 dol.—J. Dirsė; 
po 10 dol. M. Ventis, Ig. Marge
lis, J. Rickis, J. Jančius, K. šlia- 
vas, S. Valiukevičius, J. Levana- 
vičienė, J. Braknys ir N. Bar- 
cevičiūtč. Pr. Šukys aukojo 6 
dol. ir Amerikos Lietuvių Legi- 
jonas $6.68. -

Po $5.00 aukojo: K. Reimarie- 
nė, Em. Patašinskienė, M. Gra- 
žinienė, K. Stašaitis, V. Butri
mas, M. Neveckienė, P. Norke- 
liūnas, J. Levickas, V. Krubienė,
S. Slevosky, J. Jadvišienė, P. 
Dausevičienė, Ig. Malčius, J. 
Stimienė, P. Kaminskienė, Dom. 
Sinkevičienė, J. Mociejūnas, R. 
Griškevičienė ir K. Stašaitis.

Po $3.00 aukojo: M. Samuo- 
lienė, O. Kovas, Ver. Vilimienė, 
Dan. Stugevičienė, Ant. Vaito- 
nienė, P. Kazakevičius, O. Moc
kevičienė, Kl. Sedleckienė ir V. 
Visminas.

Po $2.00 aukojo: EI. Barkaus
kienė, Em. Taukienė, N. Bener,
T. Daudienė, Em. Matulis, K. 
Jonaitienė ir Stefa Nowick.

Po $1.00 aukojo: Ieva Pikū- 
nienė, Em. Kraer, Alb. Baronie
nė, O. Šaulienė, O. Gudelienė, 
Elz. Remeikienė, Pr. Kazakevi
čienė, Elz. Urbonienė, Jale Ba- 
laišienė, V. Butrimas, M. Sa- 
muolienė, Em. Patašinskienė ir 
Ona Butrimas.

Likusieji smulkiomis aukomis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas praėjo vasario 23 d. 
iškilmingai. Į minėjimą atsilan
kė keli šimtai žmonių pasiklau
syti svečio kalbėtojo.

Minėjimas prasidėjo 3:00 vai. 
po pietų šv. Jurgio paarpijos 
svetainėje, kur susirinkimą ati
darė A. Stanišauskas. Toliau žo
dį tarė kun. J. V. Kazlauskas ir 
pakvietė kalbėti Dr. A. Gervy- 
dą.

Svečias pirmoje savo kalboje 
priminė raudonojo ir rudojo fa
šizmo viešpatavimą Lietuvoje. 
Antroje savo kalboje atpasako
jo lietuvių tremtinių padėtį ir 
koncentracijos stovyklos vargus.

Buvo įnešta rezoliucija prieš 
rusų okupaciją Lietuvoje. Rezo
liucija visos publikos atsistojimu 
buvo priimta. Rezoliuciją anglų 
kalba perskaitė kun. V. Pranc- 
kietis ir paprašė publikos gau
siai aukoti. Kadangi šios pra
kalbos buvo sujungtos su Lietu
vai gelbėti vajumi, tai su ta die
na baigėsi vajus čia skelbiamo
mis aukomis.

Aukojo šios draugijos: Lietu
vos Dukterų draugija $33.50; Po 
Globa P. Š. draugija $10; šv. 
Jurgio parapijos, choras,. $10; 
Apšvietos Vyrų ir Moterų drau
gija $10; šv. Jurgio draugija $10.

Pavieniai asmenys aukojo: J. 
Barnotas, $12. Po $10: kun. J. 
V. Kazlauskas, K. ir O. Ramu
čiai, L. N. Radvilai, A. Skirka,
J. Blažys, J. ir O. Žaliai, K. ir O. 
Topikai, S. ir H. Skikai, J. ir O. 
Kramanauskai, M. Gustaitienė, 
P. Kalpokas, J. Kairys, J. Šim
kus, J. ir L. Krikščiūnaičiai, J. 
šerkšnis, J. ir O. Ragickas.

Po $7: Ig. ir E. Strutinskai, P. 
Šulinskienė, K. ir M. Rudžiai, O. 
ir A. Ramanauskai, V. ir P. 
Skirkai.

Po $6: M. Padalskienė, S. ir 
V. Kaminskai, Ag. Žukauskienė, 
O. Mateikienė, M. Buzevičienė.

Po $5: kun. V. Pranckietis, J. 
ir E. Stanislauskai, P. Žilaitis,
K. Valintas, M. Stirna, C. Dau- 
giela, F. Andriuškevičius, J. Lat- 
vienas, J. Matulis, U. Stanislaus- 
kienė, D. Gustas, M. Kubilius, 
F. Lubas, D. Daugiela, G. Ma- 
saitis, P. Remeika, J. Bakūnaš, 
A. Ragauskas, G. Minalga, P. 
Kabošius, B. Petkevičius, P. ir 
O. Einoriai, J. Sedgevičius.

Po $4: O. Urbonavičienė, C. 
K. Jakučiai, R. Šerys, V. ir Ver. 
Podžiūnai, A. ir O. Navedoms- 
kiai.

Po $3: Ieva Dulbis, O. Stasiu- 
naitienė, T. Šumskienė, P. Svirs- 
kas, A. ir V. Eičas, O. Alšaus- 
kienė, S. Hoverman, O. Čepulie
nė, Ag. Praisienė, J. Griglen, K. 
Weis, M. ir Mykolas Lukas.

Po $2: A. Stanišauskas, Ag. 
Sapiega, Myk. ir Em. Tuskas, J. 
Minalga, Em. Tatariūnienė, J. 
Skubąs, J. ir O. Šatkus, S. Koja, 
J. Morkiavičiai, P. Kukeckis, P. 
Plantavičius, M. Mikutienė, J. 
Balčius, M. Kristy, M. šulčius, 
J. Viščiūnas, D. Tamušiunas, J. 
Norkuvienė, F. Kilkis, J. Žilins
kas, K. Strutinskas, G. Raiše
lis, J. Janušaitis, Ag. Gustatienė, 
A. Veličkis, V. Kirkliauskas, A. 
Gustas, M. Povėris, J. žalado- 
nis, M. Mikuckienė, K. Sermon, 
J. ir O. Lušinskai, M. Juškevi
čienė, P. Vaznienė, J. Minevi- 
čius, J. Janušaitis, M. Baltru
šaitienė, K. Stumbrienė, U. Ste
vens.

Kiti visi aukojo po $1 ir ma
žiau, kurie kiek išgalėjo. Viso 
vajaus laiku ir šiose prakalbose 
sukelta pinigų Lietuvos gelbėji
mo reikalams $732.

Nors mūsų kolonija nelabai 
gausi lietuviais, bet pagal daly
vavusių Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime skaičių gražiai 
pasirodė aukomis.

Stambiausią auką dėl Lietu
vos laisvinimo paklojo geras mū
sų tėvynainis Jonas Zakaraus
kas, davęs $100. Jie niekuomet 
neatsilieka su stambiomis auko
mis parapijos, Lietuvos ir lab
darybės tikslu.

Po $25 aukojo: K. Vilniškis, 
Šv. Pranciškaus draugija, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
142 kuopa.

Po $20: kun. E. Gradeckas, VI. 
Norkūnas, Fel. ir Ona Rumskiai, 
Jurgis ir Sofija Trečiokai.

Po $15: Mot. ir Agota Vokie
taičiai, J. Kazokas, V. Alksninis.

Po $11: A. Zimkus, Ag. Pilve- 
lienė.

Po $10: M. Masiulis, T. Mic
kus, K. Valičkienė, J. Pikelis, P. 
Gudaitis, K. Ramanauskas, P. 
čičirka, Ona Balčiuvienė, K. 
Kryževičius, J. Jakaveckas, A. 
Petrulienė, P. Kazlauskas, J. 
Kuncevičius, S. Gedrimas, A. ir 
Juzė Dičkai, A. ir Judita Kaz
lauskai, J. ir Marijona Čeponiai, 
M. ir Sofija Medeliai, J. Čirvins- 
kas, J. Lukša, O. Norkūnaitė, A. 
Mačienė, M. Bakšienė, O. Čepo- 
kienė, J. Šilkas, V. Kripaitis, Ag. 
Kudarauskienė, M. Benevičius, 
J. Adošiūnienė.

Po $6: S. Tamulienė ir M. Jo- 
kubaitė.

Po $5: J. Švilpa, P. Aimutis, 
J. Stadolnikas, M. Valinčius, J. 
Žurkus, S. Zaremskas, M. Ja
nuškienė, M. Taragauskienė, S. 
Mieler, I. Medelis.

Po $3: J. Zasinas, R. Mockevi
čius.

Po $2: A. Barzdienė, O. Kurk- 
lionienė, J. Dvilevičius, V. Ba- 
varskis, V. Šniukšta, A. Čenku- 
vienė, J. šilkienė, N. Makauskie
nė iš Branford, B. Viznienė iš 
Bridgeport.

Po $1: J. Šimkus,. A. Ray
mond, A. Gradeckienė, M. Rad
zevičienė, S. Cvirka, I. Gvildis, 
M. Banis, J. Masiulis, J. Urbo
nas, ir N. N. Viso surinkta $708.

Už aukas ir prisidėjimą prie 
minėjimo pasisekimo ALT vie
tinis skyrius visiems taria nuo
širdų ačiū.

Kurie dar nesuteikė aukų 
šiam naudingam tikslui, gali tai 
atlikti įduodant aukas ALT val
dybai bei nariams.

Vasario 16 minėjimas
Vasario 16 tikrai gražiai pa

minėjo ir šio miesto lietuviai.
Tos šventės išvakarėse, vasa

rio 15 d., Lietuvos ministeris P. 
žadeikis ir jo žmona pakvietė 
čionai gyvenančius lietuvius ir 
Amerikos Lietuvių draugiją pas 
save, į Lietuvos pasiuntinybės 
buveinę.

Vaišėse dalyvavo taip pat vi
sas Lietuvos atstovybės perso
nalas, Latvijos ministeris Dr. 
Alf. Bilmanis su žmona ir dar 
keletas lietuviams artimų asme
nų.

Rytojaus dieną specialios pa
maldos, Amerikos Lietuvių 
draugijos iniciatyva, įvyko Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Jas laikė kun. Pov. A. Gailes
čius, O.P., o įspūdingą pamoks
lą pasakė kun. J. Gedra, tos pa
rapijos nenuilstamas klebonas.

Po pamaldų visi Amerikos 
Lietuvių draugijos nariai nuvy
ko į “Lafayette” viešbutį.

Čia kalbėjo Latvijos ministe
ris Dr. A. Bilmanis. Dar keletą 
žodelių tarė kun. J. Gedra, kun. 
P. GaŪevičius, O. Kajeckienė ir 
M. Jurkienė.

Visą tvarką vedė tos draugi
jos pirm. J. Vaciekauskas.

Prieš išsiskirstant, Latvijos 
ministerio žmona pakvietė drau
gijos narius pas save arbatėlės 
ateinantį sekmadienį. A. G.

rinkta viso 164 doleriai, kurie 
pasiųsti šalpos Fondui New Yor
ke.

Po 10 dolerių aukojo: J. Pak- 
nis, J. Bačinskas, F. Tulienė, Ku
raitis. B. Tribulai $7.

Po 5 dol.: Slavinai, Jakubaitis, 
Grinienė, Chic Evans, Svilaw, 
Surgai, J. Malela, Mrs. Svilaw, 
A. Noreika, J. Vervela, V. P. 
Jankus, J, Ratkus, M. Michelso- 
nienė, V. Gumauskas, Adomai
tis, C. Romanauskienė.

Po $2: A. Norvaiša, J. Garš- 
vienė, Podžiūnienė, M. Popiera, 
J. Bubnys. Lukašūnas $1.50.

Kiti aukojo po dolerį.
Floridos lietuviais turėtų susi

rūpinti kitos srovės, nes čia kas 
metai atvyksta vis daugiau lie
tuvių. Daugelis čia įsigyja nuo
savybes ir apsigyvena. Iki kolei 
visi šie lietuviai palikti komu
nistų įtakai. J. V. B.

Shenandoah, Pa.
Vietinis anglų kalbos laikraš

tis “Evening Herald” vasario 14 
d. laidoje įdėjo pirmame pusla
py labai palankų ir ilgoką 
straipsnį, nušviečiant dabartinę 
Lietuvos liūdną padėtį. Vasario 
15 d. tame pat laikrašty pasiro
dė ilgas editorialas, ginantis 
Lietuvos teises būti nepriklauso
ma.

Laikraštis pažymėjo, kad Lie
tuva pergyveno tris invazijas. 
Pirma rusai, vėliau vokiečiai ją

$134.76, siųsti Amerikos Lietu
vių Tarybai.

Aukojo Rožančiaus draugija 
$100, kun. J. Jusevičius $25, St. 
Usalis $12.

Po $10: M. Pakenas, J. Saka- 
lowsky ir Ch. Strazdienė. Po $6: 
J. Bluvaš'ir Ad. Palinskis.

Po $5: Ant. Bazaras, P. Blu- 
vas, Ed. Akro mis, Barney Mil
ler, Ch. Kusleika, Geo. Kapler, 
F. Pakenas, Carinksnienė, F. 
Petručionis, A. Krikščiūnas, D. 
Paulikienė ir V. Uždarinis.

Po $3: St. Džimskis, Mažeikie
nė, P. Srakauskas, Kaminskie
nė.

Po $2: Paul Faur, Mary Di- 
dik, J. Jesonis, Ant. Koska, V. 
Laurinavičius, J. Leonavičius, B. 
Mukonis, Mrs. Pamedit, G. Ru- 
kienė, W. Waskel, G. Zakaras, 
E. Trainoričienė, F. Trainovi- 
čius, J. Navickienė, Matulis, C. 
Batkienė, Slizinskienė.

Kiti aukojo po dolerį-
Be to, kai kurie sudėjo savo 

aukas be pavardžių ir tokiu bū

du mes negalėjome jų pagar
sinti lietuvių spaudoje.

Seselėms parengimas
Šiais metais gražus būrys mo

terų suėjo į salę kovo 2 d. Žaidė 
bingo ir gausiai apdovanojo se
seles aukomis.

Omahos žmonės yra dosnūs 
dėl tautos reikalų ir lygiai remia 
vietinius reikalus.

Los Angeles, Cal.
Los Angeles lietuviai iškilmin

gai minėjo Vasario šešioliktą.
Pradėjo su pamaldomis ka

tedroje, vėliau turėjo iškilmin
gus pietus su prakalbomis ir 
stambia suma aukų.

Tą pat vakarą konsulo Biels
kio namuose surengta priėmi
mas, kur apie šimtas žymių žmo
nių dalyvavo.

Priėmime, tarp kitų garbės 
svečių, dalyvavo ir Los Angeles 
miesto majoras Fletcher Bow- 
ron.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

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

A characterization ......................................$ .60
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation.................................$ .50

Baltų skandinavų draugijos 
bankietas buvo surengtas vasa
rio 22 d.

Šis parengimas buvo suruoš
tas paminėti Washingtono gim
tadieniui, Lietuvos ir Estijos ne
priklausomybės šventėms.

Kalbas pasakė buvęs Estijos 
| pasiuntinys Markus, Latvijos 
pasiuntinys Wašhihgtonė A. Bil
manis ir Kongreso atstovas A. 
E. O’Konski.

Buvo atsilankę eilė asmenų iš 
įvairių tautinių sluoksnių.

L. J. E.

apiplėšė, o dabar antru kartu 
rusai ją užplūdo, alina ir gyven
tojus terorizuoja ir žudo. Kraš
tas yra komunistų vergijoje, 
žmonės prievarta gabenami į 
Sibiro vergų stovyklas.

Minėtas laikraštis pastebi, 
kad atsakingos lietuvių organi
zacijos iš Europos ir Amerikos 
siunčia pareiškimus ir skundus 
bei rezoliucijas U. N. organiza
cijai ir Valstybės departamen
tui apie baisią padėtį Pabaltijo 
valstybėse. Reikia tačiau apgai
lėti, kad nei U. N. nei Amerikos 
oficialios įstaigos tų skundų ne
paiso. Atrodo, kad pasaulio dip
lomatų sąžinė atbuko ir jų au
sys apkurto.

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 Verksmai ............................................... .....................$ .10
Maldos Apaštalavimas .............................................................. $ .50
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom....................... $ .50
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
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
BALE išleistas meniškos atvirutės Kalėdoms

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

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

Miami, Florida

Vedybų sukaktis
Vasario 15 d. mūsų kolonijos 

geri veikė japonas ir Stasė Ta
muliai minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktuves. 
Ta proga draugės ir sūnūs su
ruošė bankietą savo tėveliams, 
bei draugams. Susirinko gražus 
skaičius giminių ir artimų. Bu
vo įteiktos dovanos, pareikšti 
linkėjimai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Vasario 18 d. čia vietinio Lie
tuvių Amerikos Piliečių klubo 
pastangomis buvo suruoštas Lie
tuvos Nepriklausomybės minėji
mas su dainomis ir prakalbomis.

Kalbas pasakė Michelsonas ir 
Baltrukonis. Muzikalią progra
mą išpildė solistai Valiukas, Mrs. 
Green ir Milinavičienė.

Toliau kalbėjo Stilsonas. Iš 
publikos Milinavičius pasiūlė, 
kurie norėtų aukoti dėl Lietuvos, 
tegul sustoja, čia sustojo visa 
publika, išskyrus labai mažą 
skaičių komunistų, kurie prieš 
tai kėlė triukšmą.

Michelsonas perskaitė Dr. K. 
Griniaus laišką, raginantį dirb
ti Lietuvos išlaisvinimui.

Pasibaigus programai, prasi
dėjo šokiai ir aukų rinkimas. Su

Sekmadienį, vasario 16 d. lie
tuvių bažnyčioje buvo atlaiky
tos ketverios mišios už Lietuvos 
laisvę ir jos kankinius žmones.

Prieš kiekvienas mišias varpų 
muzika grojo Lietuvos himną. 
Tai buvo girdima per visą mies
tą.

Per mišias kunigai sakė tai 
dienai pritaikytus pamokslus. 
Ragino žmones prie maldos už 
Lietuvą ir jos žmones.

Po mišių buvo kalbama mal
da už Tėvynę. Buvo daroma 
rinkliava karo nukentėjusiems 
lietuviams tremtiniams.

PUIKI KARJERA
laukia JŪSŲ Armijoje!

Kovo 2 d., sekmadienį, čia bu
vo paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės šventė.

Minėjime kalbą pasakė Penn- 
sylvanijos senatorius H. G. Wat
kins pabrėždamas, kad Lietu
va turės atgauti laisvę.

Dr. P. Padalskis savo kalboje 
nušvietė partizanų veikimą Lie
tuvoje ir S. Gegužis iškėlė šal
pos svarbą.

Kalbą taip pat pasakė klebo
nas kun. J. Karalius.

Minėjimui vadovavo Ant. Sta- 
niškis.

Dėl Lietuvos laisvės buvo pri
imta rezoliucija, kurią paruošė 
adv. Krincevičius.

Aukų buvo surinkta 313 dol.
Tai nebloga suma, kadangi 

tą dieną buvo labai prastas oras, 
siautė pūgos, ir daug žmonių 
negalėjo atsilankyti.

Aukos bus renkamos ir toliau.
Vakare Piliečių Klube buvo 

surengta vakarienė svečiui Dr. 
P. Padalskiui pagerbti. D. B.

Omaha, Nebr.
ŠTAI darbas, kuris duoda jums 
pageidaujamus dalykus:

Nauja, aukšta, alga—dauguma 
jos gryni sutaupymai, nes parū
pinta jums maistas, drabužiai, bu
tas ir medikai lai aptarnavimai.

Sveikas darbas, gerose sąlygose, 
su dvigubai ilgesnėmis apmokamo
mis atostogomis, negu jūs gautu
mėte civiliame darbe.

Tikra apsauga, su gausingiau- 
sials išstojimui planais—pusė algos 
visam amžiui po 20 metu, Rd trijų

tarnybos, 
ketvirtadaliu algos po 80 metų

Jeigu jūs esate fiziniai tinkamas, 
protiniai apsukrus jaunas vyras 
18 iki 34 metų (17 nu su tėvų 
sutikimu), gauikte visus faktus da
bar arčiausioje jums J. V. Armijos 
Rekrutavimo stotyje.

Paminėjome Vasario 16,
Jau daug metų mes Omahoje 

minime Vasario 16.
šiais metas atsilankė pas mus 

prof. J. Kuprionis iš Sioux City. 
Jis įdomiai kalbėjo apie Lietu
vos reikalus.

Muzikalę programos dalį iš
pildė Frances Bdvick ir Irene 
Huch.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Šalpos reikalai
Nuo gruodžio pabaigos pra

dėjome rinkti pinigus dėl Lietu
vos reikalų. Iš viso surinkome 
$404.30.

Mes visus pinigus dėjome į 
krūvą, o dabar nutarėme dvi 
dalis, arba $269.52, siųsti BALF 
vadovybei, o vieną dalį, arba

I - PARSIDUODA FILMOS |
a Parsiduoda arba išnuomojama kalbančios religinės 16 m.m. i 

filmos. Platus pasirinkimas.
I |

Gavėnios metu siūlau šias filmas: a
| The Life And Miracles Of Mother Cabrini — Thine Is The Kingdom — *| 
| The Passion Play — Jesus Of Nazareth — The Life Of Christ — Life ■ 
i Of St. Bernadette Of Lourdes — Messenger Of The Blessed Virgin — |

I Am The Light — Crown Of Thorns — St. Anthony of Padua — g 
Christus — Saint Francis.| ■

Į Turiu ir kitokių: paveikslų iš Vakarų gyvenimo, trumpų ko- | 
medijų ir kitų. Teiraukitės pas:

JOSEPH NAVIKAS
■ B

Kent Avenue Wayne, N. J.
RiiiiaiiiiiaiiuiaiiuHniiiBiiiiiauiiiBiiiiiBuiiiBiiiiiaiiiiiBiiinBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiaiiiiaiiiiiBiiiiiBiiniBiiiiiBiiiiiBiiiiHiiiiiBiiiiiaiiiiiE

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Te). STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

> •

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbing&s 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
----:----■ 1 .................. ■

1 " .............................. 1 ■■■■■■..

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
X "".- 1 .2 1 . . Į - 1,1
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E “AMERIKOS” BAZARO

Katalikų spaudos rėmėjų 
bazaras pereitos savaitės ga
le iš Brooklyno persikėlė 
Maspethan į V. Atsimainymo 
parap. salę. Bazaras tęsėsi 
tris dienas: penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį.

Kadangi visą laiką buvo 
blogas oras, tai bazare lankė
si mažai žmonių.

Tačiau bazaro rezultatai 
yra gana geri. Todėl visiems 
pasišventėliams, kurių blo
gas oras neatbaidė nuo tiks
lo, priklauso dviguba garbė.

Aukotojai
Žymesni Brooklyno auko

tojai, nepaskelbti pereitame 
“Amerikos” numeryje, yra 
šie: $10.00—Karalienės An
gelų par. šv. Vardo draugija,' 
$10—Apreiškimo par. Gyvo
jo Rožančiaus draugija, $5— 
Kar. Angelų par. Gyvojo Ro
žančiaus draugija.

Daiktines aukas davė: P. 
Mikalauskas, V. Stankevičie-

nė, K. Slivin, K. Mickevičia, 
M. Cočienė, J. Staskus, M. 
Putinienė ir Šimansko - Mit
chell krautuvė, 378 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Maspetho aukotojų ir ba
zare pasidarbavusių vardus 
paskelbs vietos rengimo ko
misija. Rep.

Kam teko dovanos
Dovanų paskirstyme Mas

pethe laimingieji buvo šie:
Po $10.00—Marcelė Puti

nienė, M. Stolarski, S. Juš
kai tis.

Metinė “Amerikos” prenu
merata—A. Miklašaitis, Ane
lė Ragelis, J. Brundza, A. 
Drungis, T. Slapšys.

“Amerikos Lietuvių Kata
likų Darbai” (knyga)—Step- 
šys, 11 Fitzhugh St., Roches
ter, N. Y., R. Irsienė, 524 18 
St., Linden, N. J., St. George 
Rectory, 3580 Salmon St., 
Philadelphia, Pa., L. šerkš- 
nis.

MOTUZŲ TALKA ŠALPOS 
DARBUI

Šiuo metu eilėje miestų 
broliai Motuzai-Beleckas ro
do judomuosius paveikslus iš 
Lietuvos ir tremtinių gyveni
mo. Rodymų metu Vyt. Be
leckas, pats išgyvenęs trem
tinio gyvenimą, papildo pa
veikslus savo gyvu žodžiu.

Čia malonu pranešti, kad 
broliai Motuzai-Beleckas re
mia tremtinius ir savo pa
veikslų rodymu pagelbsti 
BALF rinkti aukas. Visi BA
LF skyriai ir bendradarbiau
jančios organizacijos prašo
mi talkininkauti, kad iš pa
veikslų rodymo būtų kuo 
daugiausia naudos lietu
viams trem tųiiams.

BALF

Galima pasirinkti kokią tik 
patinka mokyklą—nuo pat 
pradžios mokslo ligi geriau
sių universitetų ir institutų.

ATVYKO

Pirmadienį, kovo 3 d., lai
vu “Marine Marlin” į New 
Yorką atplaukė 15 lietuvių.

Tai Gr. Šliūpienė su sūnum 
Vytautu, Julija Musteikienė 
su sūnum Kęstučiu ir dukte
rim Birute, Algis Šimkus, St. 
Skiriūtė, Julius ir Ag. Šatai 
su dukterim, Jonas ir Marg. 
Taruškiai su dviem vaikais 
ir Bronius Sinicinas.

“ANNUNCIATOR” PIRMOJ
VIETOJ

NAMŲ SAVININKAMS

Didžiojo New Yorko lietu- 
tuvių namų savininkų orga
nizacijos labai svarbus susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 7 d. 7:30 vai. vakare, 
Logan Inn (Mikalausko-Jan
kaus) salėje, Atlantic Avė. ir 
Logan St., East New Yorke.

Šiuo pranešama, kad už- 
protestavimui prieš per daug 
pakeltas namų vertes dides
nių taksų tikslams baigsis su 
kovo mėn. 15 d. Protesto pa
reiškimui tinkamos formos 
bus pateiktos ir reikalas pla
čiau išaiškintas minėtam su
sirinkime. Bus svarstoma ir 
kiti namų savininkams svar
būs reikalai.

J. P. Mačiulis, pirm.

Brooklyno vyskupijos jau
nimo laikraščių konteste 
“Annunciator” laimėjo pir
mą vietą.

Šį įdomų jaunimo laikraštį 
redaguoja Mary Schultz. 
Daug darbo į jį įdeda taip 
pat kun. Br. Kruzas.

“Annunciator” pasižymi 
gražiu techniniu paruošimu 
ir įdomia medžiaga.

VYČIAMS

New Yorko ir New Jersey 
Vyčių apskrities metiniai ko
munijos pusryčiai bus šį sek
madienį, kovo 9 d., Maspethe.

Vyčiai bendrai prie komu
nijos eis 10 vai. mišių metu 
lietuvių bažnyčioje Maspe
the.

Po pietų bus susirinkimas 
parapijos salėje.

ĮSTOJANTIEJI GAUNA 
G. I. TEISES

Karinė vadovybė Ameriko
je rūpinasi, kad daugiau jau
nimo stotų į kariuomenę.

Nors karas baigtas, bet vi
si tie, kurie dabar stoja, gau
na G. I. įstatymo teises.

Tos teisės duoda progos 
išsitarnavusiems studijuoti 
bet kur Jungtinėse Valstybė
se patvirtintoje mokykloje. 
Galima mokytis net ir kitose 
šalyse.

Valdžia moka ligi 500 dole
rių už mokslą ir po $65 neve- 
dusiems ir ligi $90 vedusiems 
už pragyvenimo išlaidas.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Metinis New Yorko ir New 
Jersey Moterų Sąjungos ap
skrities susirinkimas įvyko 
vasario 23 d. šv. Jurgio para
pijos salėje.

Visos kuopos atsiuntė at
stoves, kurios išdavė rapor
tus. Buvo svarstytas sąjun
gos veikimas.

Apskrities valdyba buvo 
palikta toji pati.

Po posėdžių vietinės kuo
pos pirm. M. Brangaitienė 
pakvietė visas dalyves vaka
rienės.

LietuviŲ Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

3. P. GINKU8 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muziko* Dir.

Mūsų Apylinkėje

• L. Šimutis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas, šios savaitės gale lanko
si Washingtone ir New Yor
ke.

• Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius, šią savai
tę atvyksta į New Yorką ir 
dalyvaus Dr. K. Griniaus pa- 
gerbtuvėse.

• Kazys Čibiras nuo šios 
savaitės pradeda dirbti “Dar
bininko” redakcijoj Bostone.

• John Gielgud, garsūs 
anglų vaidintojas, dabar at
vykęs New Yorkan, yra lie
tuvių kilmės—Gelgaudų šei
mos. Jo protėviai iš Lietuvos 
išsikėlė po lenkmečio.

• Vytauto Bacevičiaus pi
ano koncertas įvyko kovo 1 
d., šeštadienį, Brooklyno mu
ziejuje.

• M. Vaidyla, “Sandaros” 
redaktorius, šios savaitės ga
le lankosi New Yorke.

• Algis Šimkus, kompozi
toriaus Stasio Šimkaus sū
nus, pirmadienį atplaukė į 
Jungtines Valstybes ir susto
jo pas savo tetą Incienę 
Brooklyne. Jo brolis Neris 
jau anksčiau atvyko. Nese
niai jie gavo žinią, kad 1945 
m. lapkričio mėn. mirė jų mo
tina Lietuvoje.

• Algirdas Gustaitis, lietu
vis laikraštininkas ir rašyto
jas, netrukus atplaukia į 
Ameriką iš Vokietijos.

• H. Mikuckio sūnų, grįž
tantį iš mokyklos, gatvėje 
sumušė vaikai. Berniukas 
buvo paguldytas ligoninėn.

• EI. Vaitekūnienė atosto
gų yra išvykus į Floridą, 
Lakeworth.

Dr. Kaziui Griniui 
Priimti Bankietas
Kovo 8 d., šeštadienį, ren

giamas New Yorke bankie- 
tas priimti buvusiam Lietu
vos prezidentui Dr. K. Gri
niui.

Bankietas įvyks McAlpin 
Hotely, 7:30 vai. vakare.

Į šį bankietą kviečiamos 
ir New Yorko bei apylinkės 
visos lietuvių organizacijos 
lietuviai.

Vietas užsisakyti galima 
ligi kovo 8 d. 10 vai. ryto. 
Kreiptis į P. Bajorą, 307 W. 
30 St., New York. Tel. LA 4- 
5529.

Norintieji gali pasiimti 
sau stalus dešimčiai asmenų.

Visi lietuviai raginami da
lyvauti šiame bankiete.

Tegul tai būna lietuvių 
šventė su buvusiu Lietuvos 
prezidentu Dr. K. Grinium.

GIMTADIENIO
PARENGIMAS

ZokųPereitą sekmadienį 
namuose įvyko šaunus pa
rengimas šeimininko gimta
dienio proga.

Gauta gražių dovanų. Su
sirinkusieji pareiškė daug 
linkėjimų ir pasivaišino.

Zokai daug prisideda prie 
lietuviško veikimo ir darbu 
ir aukomis. T. K.

GAVĖNIOS KNYGA

Kad palengvinus daryti 
apmąstymus gavėnioj, kun. 
J. Vaitekūnas perspausdino 
gavėnios knygutę — “Štai 
Žmogus,”—kurioje yra kiek
vienai gavėnios dienai trum
pi 5 minutų Viešpaties Jė
zaus Kančios apmąstymai.

Khygą galima gauti “Dar
bininke,” Bostone.

Padėka
Šiuo reiškiu širdingiausią 

padėką L. Vyčių 41 kuopai už 
suvaidinimą “Moterims Ne
išsimeluosi.”

Tik gaila, kad blogas oras 
daugelį sulaikė nuo atsilan
kymo, ir neturėjo progos vai
dinimu pasigėrėti.

J. Brundza,
Šv. Jurgio par.

BALF skyr. pirm.

VISIEMS,
Darbu ar aukomis prisidejusiems prie 
"Amerikos" naudai ruošiamo bazaro, 
tariame nuoširdų ačiū.

P. S. Sekmadienį, kovo 16 d., tuojau po mišparų “Amerikos” 
patalpose įvyks visų spaudos rėmėjų susirinkimas. Bus iš
duota bazaro apyskaita ir tariamasi Lietuvių Dienos reika
lais. Visus kviečiame kuo gausiausiai dalyvauti.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 0229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Vaič
Dide
1917

N a šį
Ak, i

Apreiškimo 
Parapija

Rekolekcijos 
sekmadienį, 10 vai. mi-Ši 

šių metu, pradedamos reko
lekcijos jaunimui.

Rekolekcijas ves kun. V. 
Masiulis.

Po jaunimo rekolekcijų, 
kovo 17 d., pirmadienį, 7:30 
vai. vakare prasidės rekolek
cijos moterims ir merginoms.

Rekolekcijoms vadovaus 
kun. L. Andriekus, pranciš
konas.

Po to bus rekolekcijos vy
rams, kurios baigsis Verbų 
sekmadienį.

sugiedos tris gies-

taip pat rengiasi 
koncerto, kuriame

Choras
Mūsų chorą pakvietė WW- 

RL stotis Woodside katalikų 
valandai per Verbas, 8 vai. 
vakare.

Choras 
mes.

Choras 
prie savo
bus pastatyta ir operetė “Iš
eivis.”

Koncertas bus pavasarį, 
bet diena dar nepaskelbta.

Mūsų parapijos choras pa
kviestas dalyvauti BALF 
New Yorko skyriaus paren
gime, kuriame tikimasi turė
ti ir nemaža svečių amerikie
čių.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos 
dra komunija įvyks šį 
madienį, kovo 9 d., 9 vai. mi
šių metu.

Po pamaldų visi nariai eis 
į svetainę, kur bus trumpas 
susirinkimas.

ben- 
sek-

Šiandie 4 vai. po pietų pra
sidės mūsų parapijoje misi
jos suaugusiems, kurias ves 
kun. P. Aukštikalnis, S.J.

Pamaldos bus vakarais 
7:30 vai.

Kovo 17 d. prasidės misi
jos jaunimui ir baigsis kovo 
22 d.

40 vai. atlaidai prasidės 
sekmadienį, kovo 23 d. 11 
vai. mišių metu ir tęsis tris 
dienas.

Gyvojo Rožančiaus narės 
ir sesutės rengia klebono 
kun. J. Aleksiūno varduvių 
proga parengimą.

Bus kovo 30 d. parapijos 
salėje.

Šv. Jurgio Parapija

BALF naudai parengimas
Kovo 2 d. vietos BALF 

skyrius pakvietė Vyčių 41 
kuopos vaidintojus, kurie' at
kartojo veikalą “Moterims 
Neišsimeluosi.”

Visi vaidilos gerai pasiro
dė savo rolėse. Vaidinimas 
susrinkusiems labai patiko.

Vietos klebonas kun. K. 
Paulionis ryškiai nušvietė 
pabėgusių iš Lietuvos žmo
nių sunkią padėtį ir ragino 
daugiau susirūpinti savo ne
laimingų brolių likimu.

Buvo padarytas aukų rin
kimas. Vaidintojai taip pat 
nieko neėmė ir skirtus jiems 
pinigus paaukojo šalpos tiks
lui.

SUSIŽEIDĖ

K. Kazlauskas, gyvenantis, 
312 Hooper St., nusilaužė ko
ją, puolęs ant ledo.

Maspetho Žinios
Dr. A. Petriką

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

TeL EVergreen 1 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Gražiai pasidarbavo
“Amerikos” bazare labai 

uoliai dirbo kai kurie vieti
nės parapijos choro nariai.

Jie vieni surinko $128.84 
ir perdavė bazaro kasininkui, 
K. Galčiui.

Reikia pažymėti, kad jie 
gyvai prijaučia ir energingai 
dalyvauja kiekviename vi
suomeniniame judėjime.

Moterų Sąjungos 30 kuopa 
ruošia laimėjimo vakarą ko
vo 16 d., 
vakare.

Pelnas 
niams.

sekmadienį, 5 vai.

skiriamas tremti-

serga Pranas Pe-Sunkiai 
trulis. Jam padaryta sunki 
operacija New York Post li
goninėj.

— Veteranų steigiamasis 
susirinkimas šaukiamas šį 
penktadienį, kovo 7 d., 8:30 
vai. parapijos salėje.

— Parapijos susirinkimas 
bus kovo 16 d. po pamaldų.

ATVYKO IŠ EUROPOS

Praeitą savaitę iš Europos 
laivu “Ernie Pyle” atvyko 
majoras Alfonsas Svilas su 
žmona Birute ir sūneliu Al
gimantu.

Nuvargę po kelionės ir pa
ilsėję pas D. J. Averkus, iš
vyko į Bostoną pas seserį, 
Birutę Martinkienę lydimi 
švogerio Pr. Martinkaus, ku
ris buvo atvažiavęs jų pasi
tikti.

DĖKOJA IŠ DANIJOS

Mrs. Aldona Bush, gyve
nanti 113 Chestnut Street, 
Brooklyne, gavo padėkos 
laišką iš Danijos lietuvių už 
atsiųstus rūbus.

Laiške rašoma:
“Mūsų, visų lietuvių, akys 

nukreiptos į tą brangią lie
tuvišką padangę. Mes visi tu
rim tvirtą pasiryžimą, kad 
dar kartą galėsime pamatyti 
tą brangią Lietuvos žemelę.”

Laiško gale prašo atsiųsti 
lietuviškų laikraščių, “nes 
gyvenant svetimame krašte, 
labai maloni savg. spauda.”

ŠYPSENOS

Paaiškėjo
Ant žemės atsisėdęs vai

kas ieško kažko dumblyne.
Motina — Juozuk, kas tau 

pasidarė, ko ieškai?
Jonukas — Ieškau pinigų.
Motina — Dumblyne?
Jonukas — Taip. Tėvelis 

dažnai sako, kad žmonės me
ta savo pinigus į balą.

Nepataikė
Tėvas, norėdamas iškvosti 

savo sūnų, klausia:
— Kuris vaikas tavo mo

kyklos klasėje yra didžiau-/ 
sias tinginys, Jonuk?

Jonukas: — Nežinau, tė
tuk.

Tėvas: — Turėtumei žino
ti. Kai visi kiti atidžiai prie 
savo stalelių atsisėdę skaito, 
kas sėdi tinginiaudamas ir 
žiūri į kitus, kada pats galė
tų daugiausia nuveikti?

Jonukas: — Mokytoja.

Geras Pramonininkas
Mokytoja: — Kaziuk! Jei 

ūkininkas užaugins 3,700 
svarų kviečių ir parduos po 
$1 už svarą, ką jis už tai 
gaus?

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos, ALUS 13 ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Kaziukas: — Naują auto
mobilį.

Paaiškino
— Tėvuk, mūsų mokytoja 

nežino, kas tai yra arklys.
— Negalimas daiktas, duk

rele.
— Šiandien lentoj išbrai

žiau arklio paveikslą, ir ji 
manęs paklausia," kas tai bū
tų per daiktas.

Pranas Bekampis.

IŠNUOMOJAMAS
Nebrangus, gražus, atski

ras kambarys. Kreiptis į:
O. žičkus, 

105-56 89th St., 
Ozone Park, L. I., N. Y.

PAIEŠKO

Izabelė Bindokaitė - Mika
lajūnienė, gyv. Gr. Hesepe 
Camp 23, Kreis Meppen 
Deutschland ieško — Kosto 
Bindoko, sūnaus Juozo, kilu
sio iš Mockabūdžių km., Ke
turvalakių valse., Vilkaviš
kio aps. 1929 m. K. Bindpkas 
buvo išvykęs į Kanadą.

K. Bindokui “Amerikos” 
redakcijoje yra laiškas.

Paieško Rutkausko, kilu
sio iš Siponių, Alytaus apskr.

Ieško Marija Stankevičie
nė, našlė, kilusi iš Balbieriš
kio.

Adresas: D. P. Camp,
UNRRA Team 165, Dillingen, 

Bavaria, Germany.
Daugiau žinių gali suteik

ti: D. Kliban, 1800 Davidson 
Ave., Bronx, N. Y.

Savo giminių paieško Jo
nas Brokas-Brokevičus, kilęs 
iš Šilbalių kaimo. Giminės 
Waterbury, Conn. Tremtinis 
Vokietijoje. Antrašas:

Hornschuchstr. 82a 
Wunsiedel (13a) 

Bavaria, Germany
U. S. Zone.

Ieškau Stanislovo Serei
kos, Antano Chodzinsko, Mar
celės ir Kazimiero Sadauskų, 
Jono ir Teklės Dulkių, Helen 
Aleškevičius, Helen Baskevi- 
čius ir Simil Chajet. Atsiliep
kite adresu:

Jonas Kadzinskas, 
32/132 Camp

32/132 Assembly Centre 
B.A.O.R. via Great Britain

800 Control Unit

Pranas Vizbaras, 12/21 
Assembly Centre, via Great 
Britain, (23) Lubeck, Geni- 
nerstr. 18 Lit. Lager. Ger
many, — ieško švogerio, Juo
zo Dauderio, gyv. New York.
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Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIŲ 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829
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Šiom 
rikos” 
pasitra 
nas Va 
Scrantc 
fesoriai 
yra pu: 
jis dirt 
universi 
nį karą.

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 4 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 SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt darbus.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

4 J-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360
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