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Šiomis dienomis iš “Ame
rikos” redaktoriaus pareigų 
pasitraukė rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis. Jis išvyko-į 
Scrantono universitetą, pro
fesoriaus darbui, kuriam jis 
yra puikiai pasiruošęs, kurį 
jis dirbęs Vytauto Didžiojo 
universitete prieš II pasauli
nį karą.

A. Vaičiulaitis buvo arti
mas “Amerikos” bendradar
bis nuo pat pirmos dienos, 
kai jis atvyko šion šalin. O 
tai buvo 1940 m. prieš pat 
Kalėdas.

Buvo garbė ir privilegija 
turėti šį pirmaeilį lietuvių 
jaunosios kartos rašytoją, 
lietuviškojo gyvo žodžio 
meisterį laikraščio artimiau
siųjų tarpe. Jo santykiai su 
“Amerika” visiškai suartėjo 
1945 m. pradžioje, kai A. Vai
čiulaitis atvyko iš Mariana- 
polio būti jos redaktorium.

Išlydėdami A. Vaičiulaitį 
reikšdami jam gilios padėkos 
už įdėtą širdį prie “Ameri
kos” redagavimo vairo per 
dvejus metus, nesakome jam 
sudiev. Nes jam linkime gra
žiausio kūrybinio pasisekimo 
moksliniame darbe ir prašo
me visada būti arti “Ameri
kos,” kuriai jis visada bus 
mielas ir brangus bičiulis, 
vienmintis.

DARBO SEKRETORIUS PRIEŠ
KOMUNISTUS

-Washingtonas. — Darbo 
sekretorius Schwellenbach 
kovo 11 d. kalbėjo Kongreso 
vienos komisijos posėdyje, 
kur svarstomi darbo įstaty
mų papildymai.

Schwellenbach pasakė, kad 
komunistų partija Ameriko
je turėtų būti uždaryta, nes

ji veikia prieš šalies santvar
ką, yra priešinga demokrati
jai ir todėl neturėtų jai būti 
vietos Amerikos gyvenime.

— Indijoje, Laharo pro
vincijoje, per riaušes žuvo 30 
žmonių.

Nušautas Me Near
Peoria, III. — Toledo, Peo

ria & Western geležinkelio 
bendrovės pirm. George ' P. 
Me Near kovo 10 d. rastas 
nušautas prie savo namo. 
Buvo 56 metų.

Me Near buvo pagarsėjęs 
ilgo streiko metu, kuris tę
sėsi 17 mėnesių ir pasižymė
jo dideliais žiaurumais.

Prašo Graikijai Paramos
Washingtonas. — Kovo 10 

d. prezidentas H. Trumanas 
buvo pasikvietęs Kongreso 
vadus intymiam pasikalbėji
mui, kurs tęsėsi pusantros 
valandos. Pasitarime dalyva
vo respublikonų ir demokra-
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Atrodo, kad mūsų šalies 
vyriausybės politika Rusijos 
atžvilgiu susilaukia paga
liau, garbingos elgsenos. 
Nuolaidų gadynei, ačiū Die
vui, lyg artėja galas. '

Valstybės departamentas 
pareiškė Rusijai griežtą pro
testą — prieš nepateteišąmą 
kišimąsi į Vengrijos vidaus 
reikalų tvarkymą. Lenkijos 
ambasadoriui prezidentas H. 
Truman atvirai ir viešai pri
minė apie pravestus suklas
totus rinkimus.

Kovo 12 d. prezidentas H. 
Truman kreipėsi į Kongresą, 
prašydamas įvairios para
mos Graikijai ir Turkijai, 
kurioms gresia Rusijos nepa
sotinamo smoko prarijimas.

Tai vis tokie vėjai, kurie 
rodo, kad Washingtone kyla 
tikro atsparumo judėjimas. 
Tiesa, tai ne atsparumas, bet 
tai Amerikos garsiųjų paža
dų vykdymo reikalas, tai, pa
galiau, pasaulio laisvės klau
simas.

I le
gat
us.

Motinos Diena dar tolokai, 
bet jos iškilmėms jau ruošia
masi. Pati pirmoji pasirodė 
katalikų šeimos reikalams 
suorganizuoti draugija, žino
ma vardu “The National 
Catholic Conference on Fam
ily Life”.

Ši draugija kovo 10 d. 
Chicagoje pradėjo savo 15-tą 
metinį suvažiavimą. Jo pro
ga prezidentas Truman at
siuntė pasveikinimą, pažy
mėdamas, kad, šeima yra 
“civilizacijos šaknis ir gėlė” 
ir kad Katalikų Bažnyčia yra 
daug prisidėjusi sveikam ir 
atsakingam šeimos gyveni: 
mui išplėtoti.

Kovo 8 d. Floridon iš Ara
bijos didžiulis lėktuvas atga
beno du arklius, kuriuos, per
keltus kitam lėktuvan, nu
skraidino Kalifornijon. šiuos 
daug mylių perskridusius 
arklius arabų karalius Al 
Saud padovanojo vienai ame
rikietei merginai, mėgstan
čiai arkliais pajodinėti...

Sakysite, nieko čia ypatin
ga. Aišku, arabų karalius ga
li dovanoti savo arklius kam 
tik jis nori. Bet čia reikšmin
gos dvi aplinkybės.

Viena, visuomet skundžia
masi, kad nei lėktuvuose, nei 
laivuose po karo nėra pakan-

karnai vietos keleiviams į 
Ameriką, bet arkliams jos 
surandama.

Antra, į didžiąją spaudą 
labai sunku patekti su prane
šimais apie svarbius įvykius, 
pavyzdžiui, apie mažųjų tau
tų Europoje naikinimą, bet 
aprašymų apie arabų arklių 
keliones oru arba apie velio
nes prezidento šuns pasibas
tymus vietos netrūksta!

Kovo 9 dieną “New York 
Times” paskelbė ilgą straips
nį apie išblaškytų Europos 
vaikų gyvenimą amerikiečių 
zonoje, Vokietijoje. Straips
nio autorė, Gertrude Samuels, 
pasisako aplankiusi UNRRA 
stovyklas, kurios yra pri- 
glaudusios apie 6,200 našlai
čių.

G. Samuels aprašo ir savo 
pasikalbėjimą su Marija 
Kukštaite, neseniai atvyku
sia į Ameriką našlaitė, kilu
sia iš Tauragės.

Marija pasipasakojo, kaip 
ji buvo nacių išplėšta iš gim
tinės laukų ir nugabenta Vo
kietijon fabriko vergės dar
bui. Tačiau ji atsisakė grįžti 
savo mielon tėviškėn, nors ir 
labai sunku ten negrįžti. 
“Kai Lietuva bus nepriklau
soma .. .h — sako Marija.

Taip, laukia laisvos Lietu
vos jos išsiilgę ištikimi vai
kai, pradedant mažutėliais ir 
baigiant žilagalviais.

' Daug rūpesčių Rusijos val
dovai turi Baltgudijoje ir 
Ukrainoje. Nusiskundžiama 
dideliais trūkumais žemės 
ūkyje, gamybos srityse, prie
kaištaujama dėl ukrainiečių 
neišnykstančių tautinių 
jausmų.

Ukrainiečiams malšinti J. 
Stalinas iš Maskvos nusiun
tė savo labai artimą asmenį 
Lazerį Kaganovičių, o balt- 
gudžiams aptvarkyti pasky
rė kažkokį Gusarovą, kuriam 
suteikė Baltgudijos komunis
tų partijos sekretoriaus vie
tą.

Tai tokia sovietų respubli
kų nepriklausomybė!

Maskvoje leidžiamas žur
nalas “Bolševikas” šiomis 
dienomis paskelbė generalis
simo Stalino laišką, kurs tu
rėjo įvaryti kinkų drebėjimą 
šimtams jo ščyriausių paka
likų.

Stalinas savo laiške labai 
bara už jo asmens gyrimus, 
kurie, esą, pradėję jam per 
daug ausis rėžti. Girdi, jis 
norįs būti šlovinamas tik 
kaip “ištikimas Lenino moki
nys.”

Visokie Stalino pataikūnai 
savo kalbose ir raštuose 
lenktyniuoja tarpusavy, kaip 
tik geriau savo tironui ge
riau įsiteikus. Na, ir vadina 
jį ir saule, ir šviesiausiu, tei
singiausiu, neklaidingiausiu, 
išmintingiausiu mokytoju, ir 
didžiuoju generalisimu ir 
mylimiausiu tėvu, ir t.t.

Pamatė, matyti, generali
simas, kad visi tie žodžiai la
bai tuščiai skamba ir todėl 
nutarė sudrausti savo “ištį- 
kiųius mokinius.” Įdomu, ar 
lietuviškais žodžiais Stalino 
saulę linksniuojantys sutvė
rimėliai atgailaus už sugadi
nimą savo vadui ausų.

Senasis Kaunas ties Neries ir Nemuno santaka. Čia kai kurie pastatai užsilikę iš seno.

SAVAITES ĮVYKIAI
INDIJOJE KRAUJO UPĖS

Ateinančiais metais Indija 
taps nepriklausoma valstybė, 
tačiau patys indai tam svar
biam įvykiui keistai ruošiasi. 
Tarp jų tikybinių grupių bai
si neapykanta vyksta. Pra
eitos savaitės gale Pundžabo 
srityje būriai- muaulnw^ už- 
puolė būrius indusų. Buvo 
žiaurios muštynės, kraujas 
tekėjo tiesiog upėmis, žuvo 
per 200 indų, keli šimtai su
žeistų, o 40,000 liko bena
miai.

klausomybė 1947 m., Burmai 
—už dviejų metų; iš Egipto 
traukiamasi . . . Londone vi
sos akys nukreiptos Wash- 
ingtono link. Laukiama, kiek 
galima, daugiau Amerikos 
pagelbos.

RESPUBLIKONŲ 
-itePteSĖIAl—

Pasikėsinimo

ADMIROLAS STONE 
TAPO KATALIKU

Kovo 8 d. Romoje priėmė 
katalikybę admirolas Ellery 
W. Stone, Sąjungininkų šta
bo karinių reikalų Italijoje 
viršininkas. Krikšto sakra
mentą admirolui suteikė kun. 
Hurley, domininkonas. Su
tvirtinimo sakramentą tuo
jau jam suteikė vyskupas L. 
G. Negris. Krikšto tėvu pa
buvo admirolas Courten, bu
vęs italų laivyno štabo vir
šininkas.

Respublikonai kongrese 
turi daugumą, bet nuo sausio 
pradžios iki šiol jų partija 
neparodė nei ypatingos veik
los, nei vieningumo, nei pa
trauklios programos. Senate 
visa eilė senatorių yra susi
domėję progomis išeiti į ša
lies prezidentus. Pernai iš
rinkti senatoriai respubliko
nai “naujokai” susidomėjo 
sustiprinti partijos įtaką ir 
pareikalavo, kad senate par
tijos vadai daugiau skaitytu
si su savo “jaunesniaisiais 
broliais.”

MAŽESNĖS KAINOS 
ŪKIO MAŠINOMS

KOMUNISTAMS NEPAVY
KO PARAGVAJUJE

Kovo 7 d. Paragvajuje ko
munistai mėgino ginkluotu 
sukilimu nuversti krašto vy
riausybę ir įvesti savo dikta
tūrą. Sukilėliai pirmiausia 
puolė policijos centrą. Jų pa
stangos nepavyko. Policija ir 
kariuomenė liko ištikimos 
krašto vyriausybei ir san
tvarkai.

International Harvester 
bendrovė pranešė ūkinin
kams visai malonią žinią. 
Prieš balandžio 1 d. ši ben
drovė numuša kainas savo 
gaminamom mašinoms. Ūkio 
mašinos, traktoriai ir moto
riniai sunkvežimiai žymiai 
atpiginami. Šis atpiginimas 
Amerikos ūkininkams šiais 
metais sutaupys apie 20 mi
lijonų dolerių.

Tai pirmoji bendrovė, kuri 
po karo numažino kainas 
vo gaminiams.

sa-

BEDARBIAMS VETERA
NAMS DU BILIJONAI DOL.

Veteranų administracija 
pranešė, kad iki kovo 1 d. be
darbiams karo veteranams 
šelpti išmokėta du bilijonai 
dolerių. Daugiausia išmokėta 
New Yorko valst. vetera
nams—209 mil. dol. Iš viso 
per 6 milijonai veteranų yra 
ėmę nedarbo pašalpą, dides
nę ar mažesnę.

IMPERIJA BRAŠKA

Anglų tautos atstovų rū
muose Churčhill puolė dar- 
biečių vyriausybę už skubų 
ilgametės imperijos išardy
mą. Indijai prižadėta nepri-

IR STALINAS 
PAVARGSTA

Rusijos valdovas Stalinas, 
dabar turįs 67 metus, surado 
naują komisarą viso krašto 
ginkluotosioms pajėgoms va
dovauti. Stalinas neva pasi
traukė iš karo ministerio kė
dės ir savo vieton paskyrė 
Nikalojų Bulgaminą, 51 me
tų. Tai senas bolševikas, pa
klusnus Stalino patikėtinis, 
dalyvavęs slaptojoj bolševi
kų policijoj. Kariuomenėj nė
ra buvęs, bet karo metu jam 
suteiktas generolo laipsnis.

— Šiaurės ašigalio srity
je Amerika su Kanada mano 
pastatyti devynias stotis 
orui sekti.

*--------------------------------------
tų įžymybės, kaip senatoriai 
Vandenberg, Taft, Connally, 
atstovai Martin, Raybum ir 
kiti.

Prezidentas nurodė sunkią 
Graikijos ir Turkijos vidaus 
padėtį, kuriai sustiprinti bū
tinai reikia Amerikos pinigi
nės ir kitokios paramos. 
Graikijai reikią 250 mil. dol., 
o Turkijai—150 mil. dol.

Graikija yra paskutinė 
Balkanų srity valstybė, kur 
Rusija dar nėra įkėlusi ko
jos, nors jos agentai ten 
kropščiai dirba. Jei Graikija 
kristų, Rusijai atsidarytų vi
siškai laisvas spaudimo ir 
apsupimo kelias prieš Turki
ją. Graikams ir turkams pa
tekus į Rusijos “malonę,” 
Tolimųjų Rytų vaizdas vi-

siškai pasikeistų. Šios abi 
valstybės yra labai svarbios 
daugeliu atžvilgiu, kad jos iš
liktų nepriklausomos.

Kovo 12 d. Trumanas krei
pėsi į Kongresą, prašydamas 
paramos Graikijai ir Turki
jai. Jis nurodė, kad tokia pa
rama yra būtinai reikalinga, 
kad išlaikius jose demokrati
ją ir mūsų šalies saugumo 
sumetimais.

Prezidentas stipriai pažy
mėjo, kad nukrypimui į kai
re, jis yra priešingas. Graiki
jos ir Turkijos demokratijų 
išlaikymas yra Jungtinių 
Amerikos Valstybės rankose. 
Toji pagalba, prezidento žo
džiais, sustabdys besiver
žiantį diktatūrinį spaudimą 
šiom dviem tautom.

MASKVOS KONFERENCIJA
ATIDARYTA

Maskva. — Kovo 10 d., iš kviestas Kinijos atstovas, 
anksto nustatytu laiku, ati- Šiai nuomonei Molotovas ne-

Manila. — Filipinų prezi
dentas Manuel A. Roxas lai
mingai išvengė užpuoliko 
bombos. Kovo 10 d. preziden
tui kalbant vienoje aikštėje, 
pasikėsinto  j as metė rankinę 
bombą, bet ją labai skubiai 
nuspyrė senato pirm. Aveli- 
no.Nu»-jw-ep<?egime*u žeis
ti 5 asmens.

Pasikėsintojas suimtas.

nių reikalų ministerių konfe
rencija. Jos tikslas paruošti 
taikos sutartis Austrijai ir 
Vokietijai. Pirmame posėdy
je dalyvavo visi 4 ministerial 
—Marshall, Bevin, Bidault ir 
Molotov. Pirmutinis į posėdį 
atvyko generolas Marshall. 
Posėdžiai vyksta aviacijos 
rūmuose, kuriuose yra dide-

riai, spaudos ir radijo atsto
vai, narių sekretoriai dau
giausia yra apsigyvenę 
“Maskvos” viešbutyje, kur 
visi aprūpinti pakenčiamais 
kambariais ir maistu. Visi 
amerikiečiai įspėti būti at
sargiais, ypač patarta vengti 
telefoninių pasikalbėjimų, 
kurie Maskvoje slapta seka-

Darbo Savaitėj
40 Valandy

Albany. — New Yorko val
stijos įstatymų leidėjai pri
ėmė naują įstatymą valstijos 
tarnautojų padėčiai pagerin
ti.

Nuo balandžio 1 d. valsti
jos tarnautojų darbo savaitė 
susidės iš 40 valandų.

prastai, be ypatingų apeigų.
Konferencijos pradžioje į- 

vyko viena staigmena. Molo
tovas pasiūlė į darbotvarkę į- 
traukti ir Kinijos vidaus pa
dėties klausimą. Marshall 
tuojau pareiškė, kad šis siū
lymas yra visai netikėtas, to
dėl jis turįs pirma susipažin
ti su juo. Bet Marshall nuro
dė, kad Kinijos reikalus 
svarstant turėtų būti pa-

sargybos. Visi kambariai 
smulkiai apžiūrėti, kad nebū
tų juose paslėptų pasikalbė
jimus užrašančių aparatų.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais gen. Marshall pa
reiškė, kad posėdžiuose jis 
stengsis pravesti Amerikos 
siūlymą sudaryti keturių val
stybių saugumo sutartį prieš 
bet kurį galimą "Vutontijos “ 
pavojų pasaulio taikai.

LEWIS PRALOŠĖ

Vyriausias Teismas kovo 6 
d. paskelbė savo sprendimą 
angliakasių unijos ir jos va
do J. Lewis su valdžia bylo
je. Lewis turės sumokėti 10,- 
000 dol, o jo unija — 700,000 
dol. pabaudos už neklausymą 
federalio teismo reikalavimo 
neiti streikan prieš valdžią. 
Žemesnis teismas buvo pa
skyręs unijai pustrečio mili
jono dol. bausmę.

Anglies kasyklos tebėra 
valdžios žinioje.

Berlynas. — Iki šiol Ame
rikos piliečiai Vokietijon, 
nuo karo pabaigos, yra at
siuntę 6,287,000 siuntinių, 
kuriuose buvo maisto, drabu
žių ir kitokių daiktų.

Šiemet per sausio ir vasa
rio mėnesius išsiųsta pustre
čio milijono siuntinių.

LIETUVIŲ TARYBOS ATSTOVAI 
WASHINGTONE

Washingtonas. — Kovo 11 
d. Valstybės Departamento 
aukšti pareigūnai priėmė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegaciją, kuri padarė ati
tinkamą pareiškimą Lietu
vos gyvybiniais klausimais, 
ryšium su Maskvoje vyks
tančia konferencija.

Delegacija sudarė Tarybos 
pirm. L. Šimutis, sekr. P. 
Grigaitis, ižd. M. Vaidyla ir 
Informacijos Centro vedėjas 
K. Jurgėla. Valstybės Depar
tamentas pakartojo Ameri
kos vyriausybės nusistaty
mą nepripažinti Lietuvos ir 
jos kaimynių Latvijos ir Es
tijos užgrobimo.

Pasikalbėjimas buvo labai 
teigiamo pobūdžio. Apie tai 
rašė New York Times ir kiti 
laikraščiai.

Telegrafo Darbinin
kai Veda Derybas
Western Union telegramų 

bendrovės vadovybė veda de
rybas su savo 50,000 darbi
ninkų, kurie prašo 40 valan
dų darbo savaitės, 25 centų 
daugiau už valandą ir padi
dinti ligos pašalpas.

PATINKA KELIAUTI
Prezidentas H. Trumanas 

praeitą savaitę viešėjo Mek
sikoje, kur buvo Meksikos 
prezidento svečias. Jo apsi
lankymas meksikiečiams pa
liko daug gerų įspūdžių. Pre
zidentui kelionė taip patiko, 
kad jis pasiryžęs aplankyti 
daugiau Amerikos žemyno 
valstybių.

HOOVER AUSTRIJAI PRAŠO ŠALPOS
Washingtonas. — Buvęs 

prezidentas Herbert Hoover 
savo pranešime apie Austri
jos padėtį pataria suteikti 
Austrijai iki 1948 m. liepos 
1 d. skubios pašalpos už 155 
milijonus dolerius.

Hoover nurodo, kad Aus
trijos valdžios žmonės yra 
gabūs ir pajėgūs, verti Ame
rikos paramos. Jos dabarti
nių nelaimių didele kaltinin
ke yra Rusija, kuri Austri-

joje laiko didelę kariuomenę 
ir jos užlaikymui vykdo 
stambias rekvizicijas. Be to, 
austrų dirbtuves rusai api
plėšė, išgabendami būtinai 
reinkalingas mašinas.

7— Netrukus bus pradėtas 
pagrindinis Jungt. Tautų pa
statas New Yorke. Bus 40 
aukštų dydžio.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ
ST AS SENĄ

Kovo 8 d. Vatikane popie
žius Pijus XII priėmė ameri
kietį politiką Harold E. Stas- 
seną.

Stassen, buvęs Minnesotos 
valst. gubernatorius, dabar 
lankosi Europoje. Netrukus 
jis vyksta Rusijon. Jis yra 
žymus respublikonas, jau 
viešai pasiskelbęs norįs būti 
kandidatu 1948 metų prezi
dento rinkimuose. Romoje jis 
aplankė ir italų ministerį pir
mininką Gasperi. '
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Upele, Tekanti Kalnuos

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

Upelė, tekanti kalnuos,
Aš tavo vardo nežinau—
Aš tau tik svečias vadinuos
Ir tu nešauksi mani sūnau.
Aš seno Nemuno sūnus,
Aš lapas blaškomas audros,
Čia laisvę šauksiu pro sapnus, 
Čia lauksiu tėviškei giedros.

Bernardas Brazdžionis.
---------- *-----------

Kai Ramūs Ilsisi Kalnai

TAIKOS BELAUKIANT
Maskvoje vyksta keturių didžiųjų pasitarimai, ku

rie turėtų bent dalimi išaiškinti pasaulio žmonijos ateitį, 
laisvę ir taiką. Svarbiausias žmonijos laisvės dokumentas, 
Atlanto čarteris, buvo užmirštas Paryžiaus Konferencijoje. 
Ar atsimins tą dokumentą didžiųjų tautų atstovai Maskvos 
pasitarimuose, parodys ateitis.

Atlanto Čarteris turėtų būti pagrindu ir įkvėpėju tei
singiems sprendimams. Nesunaikinamas prislėgtų tautų 
vilties raštas dar ir šiandien perspėja didžiąsias valstybes, 
kad nežaistų su žmonijos likimu. Negalima apsilenkti su pa
grindiniais principais, kurie veda prie teisėtų tautų troški
mų. Atsakomybė kris ant keliančių vaidus Luksemburgo 
rūmuose.

Atlanto Čarteris 1941 metais nuaidėjo per visą pasaulį, 
džiugindamas kiekvieną, suteikdamas vilties pavergtoms 
tautoms atgauti nepriklausomybę.

Trys didžiosios valstybės iškilmingai pareiškė: “ . . .ne
bus grobiamos kitų žemės ir nusavinami turtai.”

“. . . teritorijų sienos pasiliks kaip buvusios.”
“ . . . bus dedama visos galimos pastangos, kad visos 

tautos, didelės ir mažos, laimėtojai ir pralaimėję, būtų ly
giose sąlygose visuomeniniame gyvenime.”

“... bus siekiama taikos, kuri suteiktų visoms tautoms 
ramų gyvenimą savo žemėje ir užtikrintų visiems laisvę.”

Tuo tarpu viskas eina atbulai. Ar galima turėti dar vil
ties? Milijonai žmonių prarado tą viltį, jiems beliko kartoti 
pranašo žodžius: “Vargas tiems, kurie daro neteisingus

Ant lygumų žolių žalių
Sugulę miega milžinai, 
Nei jų vardų, nei jų kelių, 
Nei jų dienų tu nežinai.
Keleivi, būk ir tu ramus,
Kaip ramūs ilsisi kalnai, 
Nors nei savų, nors nei namų 
Likimo rankos nežinai.

Bernardas Brazdžionis.

(Atsiminint

Amerikos garbė reikalauja laikytis Atlanto čarterio, o 
ne Rusijos grasinimų sugriauti visą taikos konferenciją. 
Amerikos diplomatai teapsižiūri gerai, kad nebūtų apkal
tinti kartu su Rusija, kuri sėja kerštą ir neapykantą tau
tose.

Kartais gyvenimo sūkuryje galima ir pasimokyti. Šiuo
se ypatinguose istorijos momentuose kiekvienas žmogus su
stoja ir pagalvoja.

Kiekviena politiška ir soči jalinė sistema, kiekviena im
perija ar respublika, savo laiku tikėjosi esančios geriausios. 
Aleksandras Įįįdygįs tikĮįpsi apteikti, vigam pąa^įjjiui taiką, 
pasiekęs Indiją. Po jo žmonija išvydo Pax Romana, kuri at
rodė nemirtinga. Bet ir ši sugriuvo.

Iškilo Bažnyčios dvasinė valdžia, kuri atrodė, kad Su
jungs visus žmones į vieną pastovų ryšį, bet teologinės po
lemikos, schizmos, reformos išblaškė ir šią viltį.

Gimė demokratija, atrodė, kad bent ji ką nors gero at
neš žmonijai, bet valstybės vyrai dar neįstengia duoti apta
rimo ir nustatyti estišką, moralinį ir socijalinį jos turinį. 
Rytų valstybės ją supranta vienaip, Vakarų kitaip, rodos, 
kad būtų du pagrindiniai skirtingi dalykai. Tad kaip gali
ma laukti taikos ir tautų sugyvenimo ?
~ 'Sakoma, kad'pasaulis turės taiką tik tada, kada jis bus 
tarptautinis, t.y. Jungtinės Valstybės Pasaulis visos žmo
nijos tėvynė! Gerai—ką dažnai daugelis pagalvoja, o pirm 
jų pats Dievas taip manė. Sutverdamas žmogų, negalvojo 
apie rases, rubežius, kalbos skirtingumą.

Tarptautinant pasaulį, nebebūtų karų, kariuomenės, 
karo laivyno ir aviacijos. Nebereikalinga būtų ir atominė 
bomba ir Bikini bandymai. Bet tada reikėtų visiems kalbė
ti viena ir ta pačia kalba. Dalykas nėra taip lengvas, nors 
buvo mėginta.

Istorija mus moko, kad žmonija nepataisoma, grįžta 
vėl į tas pačias klaidas, parodant, kad praeities patirimas 
nieko nepadeda. Gobšumas ir savimeilė daro vergais. Pen
kių metų karas jokio pamokymo nedavė. Praeitojo karo 
žaizdos dar nebuvo užgijusios, o jau pradėjo šį karą. Dar 
šio karo kraujui nenustojus bėgti, jau teisingumas liko pa
mintas, keturios laisvės ir tautų lygybė numesta į šiukšlių 
dėžę.

Pasaulis neis prie taikos ir pažangos iki doros ir save 
gerbiančios tautos netars stipraus žodžio mažųjų skriaudė
jams. T. B. Mikalauskas.

jami ir jau baigia visai suir
ti.

Tvarkos skirstant butus 
Vilniuje vis dar nėra. Buvu
sius Vilniaus miesto butų 
ūkio vadovus pakeitė nauji, 
bet tvarkos kaip nebuvo, taip 
ir nėra.

Nei butų vald. virš. Popko
vas, nei butų skyr. virš. Tel- 
movas nesugebėjo išlaikyti 
partijos užbrėžtos linijos 
skirstant butus. Dar blogiau: 
butų ūkio organuose įsigalė
jo biaurus kyšininkavimas.

Pačiame Vilniaus miesto 
butų skyriuje vyr. inspekto
rium darbavosi kyšininke 
Kopickaitė- už 1,000 rublių 
ji išdavė studentei Labeckai- 
tei orderį. Kyšininkai tai į- 
žūlėja, jog Lenino namų val
dytojas St. Plaževič visai at
virai, nieko nesivaržydamas, 
reikalauja 400 rublių už 
kambarį.

Vienam butui išrašomi iš 
eilės keli orderiai. Vien tik 
rusų dramos teatrui buvo iš
rašyti penki orderiai, kurie 
jau buvo paskirti kitiems as
menims. Rašytojui A. Gri
ciui buvo išduoti devyni or
deriai, kol gavo butą.

Visi šie neleistini faktai 
yra žinomi gan plačiai. Jie 
žinomi ir partijos miesto ko
mitete ir vykdomojo komite
to vadovybei. Tačiau ir čia 
apsiprasta su šiomis negero
vėmis, taikomasi su jomis. 
Panašių reiškinių nemaža ir 
Kaune,” — rašo bolševikų 
spauda.

mieste gyvena 110 lietuvių, 
priemiesčiuose 30, o netoli
mame miestely Caxias gyve
na 16.

Lietuviškos iškilmės bai
gės pas Meierį, kame buvo 
susirinkęs gražus būrelis 
Lietuvai prietelingų diplo
matų ir visuomenės veikėjų 
lietuvių.

Beveik visa Rio de Janeiro 
spauda palankiai paminėjo 
Lietuvos praeitį ir jos žmo
nių pastangas atstatyti ne
priklausomybę.

Laisvę mylinti brazilų tau
ta pareiškė simpatijų ken
čiančiai bolševikų jungą Lie
tuvai ir tuo būdu morališkai 
sustipri#) lietuvių dvasią.

Trukdo Darbą

Šv. Pranciškaus Seselių Vienuolynas, Pittsburgh, Pa. 
(aprašymas sekančiam numery)

IŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVENIMO

KYŠIAI IR SUKTYBĖS LIETUVOJE
Švedijoje leidžiamas “Pra

giedrulių” laikraštis prane
ša, jog bolševikinė Lietuvos 
spauda rudenį smarkiai užsi
puolė “Pienocentro” vado
vus, kad jie priteršė centrą 
ir pieno nugriebimo punktus. 
Net centre esą prilindę stam
bių buvusių buržuazinių par
tijų šulų. Kaip pavyzdžiai 
nurodomi buvęs socialdemo
kratų centro komiteto narys 
Markelis, žymūs liaudininkų 
veikėjai Kregždė, Elsbergas.

Greit po to ta pati spauda 
pranešė, kad šie “buožės” jau 
“sutvarkyti” — atleisti, bū
tent: tiekimo skyriaus virši
ninkas Markelis, realizavimo 
skyriaus viršininkas Kregž
dė, juriskonsultas Elsbergas, 
Vabalninko pieninės techno
logas Tarutis, Jurbarko pie-

ninės techn. Meškauskas, 
Ariogalos pieninės techn. 
Dalbokas ir kiti.

Ta pati bolševikinė Lietu
vos spauda rašo, kaip Vilniu
je šeimininkauja nauji admi
nistratoriai. Paliečiamas 
tų reikalas.

“Vilniuje beveik 40% 
venamojo ploto buvo 
griauta. Ištisos gatvės 
verstos griuvėsiais. Reikia 
pripažinti, kad butų skyriuje 
yra nepaprastai daug trūku
mų, ypač didesniuose mies
tuose.”

Nesutvarkytas šis reikalas 
ir respublikos sostinėje, kuri 
turėtų būti pavyzdžiu vi
siems. Vilniuje gyvenamieji 
namai lėtai testatomi, apy
sveikiai butai neatremontuo-

Lietuvoj einanti “Tiesa” 
nr. 255 rašo apie valstybinę 
filharmoniją:

“Estrados artistų reper
tuaras kaip buvo, taip ir pa
siliko neidėjinis, lengvabū
diškas, o dažnai ir apyšlykš- 
tis.

“Radijo komitetas turi vi
sai neblogą simfoninį orkes
trą, bet drg. šteimanas (me
no vadas) jį ignoruoja, neįsi
leidžia į filharmoniją. Stygi
nis kvartetas ir trio, draugui 
Šteimanui vadovaujant, ne 
tik nepatobulėjo, bet visai 
sugriuvo.

“Jau daugiau kaip metai 
filharmonijos meno vadovu 
paskirtas žinomas dirigentas 
drg. šteimanas, kuris, pasi
rodo, ne tik nevadovavo, bet 
faktinai trukdė meniškąjį 
filharmonijos darbą.”

bu-

gy- 
su- 
pa-

Liet. Nepriklauso
mybės Minėjimas 

Brazilijoje
Vasario 16 d. buvo sureng

tos bažnytinės iškilmės San
ta Lūžia bažnyčioje. Pamal
das laikė kun. J. Janilionis. 
Giedojimui vadovavo prof. 
Henrique Costa. Palaimini
mą suteikė vysk. Don Pedro 
Massa.

Santa Lūžia bažnyčia ma
žutė, bet viena gražiausių 
Rio de Janiero bažnyčių. Ten 
susirinko apie pusė visos Rio 
lietuvių kolonijos. Pačiame

Vienas iš pabėgėlių, nuta
ręs grįžti į Lietuvą, pranešė 
apie tai saviesiems ir vietoj 
džiaugsmingo laiško gavo to
kį atsakymą:'

“Mielas broliuk, esam pa
tenkinti, kad atidėjai savo 
kelionę tplijnesniam laikui. 
Labai gerai padarei, nes pas 
mus eina dideli areštai. Dėdė 
Antanas kalėjime, Juozas ir 
Vincas taip pat, Jonas atsi
dūrė toj pačioj vietoj. Dauge
lis tavo draugų Sibire. Jeigu 
tik gali, dar sulaikyk savo 
grįžimą, kol nustos sodinti 
žmones į kalėjimą. Geriausia 
palauk, kol tau pranešim, 
kad gali grįžti, nes dabar 
areštams galo nesimato. Apie 
mus nesirūpink, žiūrėk pats 
savęs ir klausyk tėvo, (kuris 
patarė nevažiuoti). ■ Jeigu 
grįši, tai gali būti sušaudy
tas.

“Laiškų niekam nerašyk, 
net draugams, ir nemanyk, 
kad mes perdedam. Mes sa
kom teisybę, kad jie visi ka
lėjime.

“Mielas broliuk, dar suspė
si grįžti, o dabar eina pasiu
tiški areštai, kartais net ir 
miršta žmonės.

“Rodos, visai aiškiai tau 
parašiau ir tiek kartų jau ra
šiau, o tu vis lyg dar nesu
pranti. Palauk dar vieno laiš
kelio, ųedaryk nereikalingo 
žingsnio, nes atgal nebegrįši. 
Turi pakentėti su atvažiavi
mu. Gyvenk ramiai, rašyk 
tik mums. Bučiuoju tavo 
skaisčius veidelius.

Tavo sesuo.”
Reikia pažymėti, kad žo

džiai: “areštai, kalėjimas, 
Sibiras, mirties bausmė” laiš
ke buvo kitaip pavadinti, bet 
dėl tam tikrų priežasčių į 
spaudą nededam. Laiške jau
čiama desperacija, kad brolis 
nesupranta padėties, ir bai
mė, kad negrįžtų namo.

Todėl prašymas negrįžti 
kartojasi kelis kartus.

Po trejų ar ketverių metų 
nesimatymo ar galima pri
leisti, kad šeima nenorėtų pa
matyti brolio ar sūnaus’Vis
gi jauna sesutė sako: “Mes 
tau aiškiai rašom, o tu lyg 
nesupranti.” Arba “nedaryk 
nereikalingo žingsnio, nes at
gal nebegrįši.”

Pasaulio tvarkytojai ne
mato ir nenori matyti, kas 
dedasi anoj pusėj, jie vis dar

KAS SPREND DP BYLAS
Lietuvių DP geram var

dui palaikyti ir kovai su ne
gerovėmis sudarant lietuvių 
tremtinių bendruomenės or
ganizaciją buvo įsteigti ben
druomenės teismai.

Faktinė jų padėtis parėjo 
nuo vietos UNRRA pareigū
nų, tačiau visose tremtinių 
stovyklose teismo poveikis 
tremtiniams buvo teigiamas.

Bet 1946 m. gale Amerikos 
zonos buvęs UNRRA direk
torius Whiting (tas pats, ku
rs suplanavo II-jį skryningą 
ir rusų misiją DP stovyklo
se) išleido įsakymą nr. 190, 
kuris, be kita ko, nustato:

“DP stovyklos gali savo 
gyventojams taikyti discipli
narines priemones tik admi
nistracijos keliu ir negali 
spręsti nusikaltimų už ku
riuos numatoma piniginė 
bauda arba areštas. Jungti
nių. Tautų (ne sovietų) DP‘ 
nusikaltimai, įvykdyti sto
vykloje ar už jos ribų, už ku
riuos gresia piniginė bauda 
arba areštas, sprendžiami 
atitinkamų karinių teismų.

“Drausmei palaikyti, nusi
kaltimam tirti ir tinkamas 
bausmes parinkti DP stovyk
lose daugiausia turi būti nau
dojami sąjungininkų ryšio 
karininkai ir tautinių grupių 
vadovai. Greta stovyklų di
rektorių ir sąjungininkų ry
šio karininkų tautinių grupių 
vadovai, net jei jie nėra są
jungininkų karininkai, gali 
skirti administracines bau
das.

“Administracines baudas 
sudaro judėjimo ir kitų pri
vilegijų suvaržymas, skyri
mas be eilės darbams, mais
to davinio modifikavimas, ir 
panašios priemonės, išskyrus 
piniginę baudą ir areštą.

“Tais atvejais, kai yra nu
sikaltusio DP pilietybės kraš
to vyriausybės atstovas, turi 
teisę bausti savo krašto pi
liečius pinigine bauda arba 
areštu, nusikaltęs DP gali 
būti su karinės valdžios suti
kimu jam perduotas. DP tei
siant kariniam teismui, tei
siamojo tautybės ryšio kari
ninkas gali būti teismo pa
tarėju. Su juo reikėtų tartis 
dėl nuteistojo likimo, kad 
skirtoji bausmė nesukliudy
tų repatrijuoti.”

Šio įsakymo padarinys bu
vo tas, kad eilė UNRRA gru
pių panaikino gražiai ir vai-

singai veikusius bendruome
nės teismus.

1946 m. lapkričio 29 d. 
Amerikos zonos UNRRA di
rektorius išleido įsakymą, 
kuriame sakoma:

“Vokiečių teismai gali 
spręsti civilines bylas, kelia
mas Jungtinių Tautų pilie
čiams (išskyrus kariuomenei 
priklausantiems arba okupa
cinės valdžios pareigūnams ir 
visiems DP, jeigu: a) tokie 
piliečiai arba DP su tuo su
tinka, b) arba buvo Vokieti
jos gyventojais be pertrau
kos nuo 1930 m., c) arba ne
pareiškė noro apleisti Vokie
tiją, kad įsikurtų kitur arba 
grįžtų, d) arba yra priešieš- 
kinio atstovai, e) arba
atsakovai pagal karinės val
džios patvarkymą.”

Jeigu Jeigu civilinių by
lų sprendimo perdavimas vo
kiečių teismui nepadarys DP 
savitarpio santykiams įta
kos, tai uždraudimas patiems 
DPsavo jėgomis kovoti su 
savo pačių negerovėmis yra 
netikslus ir nesuprantamas, 
juoba po to, kai daugelyje 
vietų daugeliu atveju men
kesnės reikšmės bylas patys 
kariniai organai perduodavo 
vietiniams bendruomenės 
teismams ir visada buvo 
tenkinti jų sprendimais.

Mūsų dainos, šokiai ir tau
tiniai rūbai tiesiog užimpo
navo prancūzus.

Šventės pasisekimą patvir
tino rytojaus dieną pasirodę 
prancūzų dienraščiai, kurie 
smulkiai, ir su draugišku at
siliepimu apie Lietuvą, apra
šinėjo šią šventę, vildamiesi, 
kad toks lietuvių pasirody
mas nebus paskutinis. B. K.

Puola Mokyklas

yra

Vasario 16-ta

pa-

ragina ir net verčia pabėgė
lius grįžti į savo kraštus tam, 
kad tie vargšai nesipainiotų 
jiems po kojomis ir kad ne
reikėtų maitinti. Ten, už ge
ležinės uždangos, gali sau 
bolševikai žmones šaudyti, 
deportuoti ir daryti, kas 
jiems patinka—by tik civili
zuotas pasaulis nematytų, 
negirdėtų ir kad apie tai ne
kalbėtų.

Nežinau, kaip tokį elgimą
si pavadinti—nesąžiningumu 
per mažai; nes tai yra jau 
kriminalas. V. L.

Nežiūrint to, kad čia mūsų 
esama vos apie 20 lietuvių, 
suruošėme tiesiog pasidi
džiavimo vertą vasario 16 d. 
programą, kurią, be abejo
nės, drįsome parodyti ir pla
čiai prancūzų visuomenei.

Vadovaujant Lietuvių Są
jungai, į darbą stojome visi, 
be išsilavinimo ir pažiūrų 
skirtumo, nes- visus vienijo 
kiekvienam lietuviui brangi 
diena.

Šventė buvo pradėta rytą 
pamaldomis, kurias atlaikė 
lietuvis kunigas, šios lietuvių 
parapijos klebonas.

Po pamaldų eisenoje nune
šėme ir padėjome tikrai pui
kų vainiką, papuoštą mūsų 
trispalviu kaspinu, ant žuvu
siųjų paminklo.

Po pietų meninę progra
mos dalį išpildėme • “Muen- 
sterhof” salėje.

Salė, nors ir gana didelė, 
buvo pilna svečių prancūzų, 
kurie apie šią šventę buvo 
painformuoti per radiją ir 
per spaudą. Be prancūzų, sa
lėje buvo matyti daug ir kitų 
užsieniečių.

Programoje buvo išpildyta 
daug lietuviškų dainų. Buvo 
paskaiyta išsami ir tiksli 
paskaita (informacinio po
būdžio) apie Lietuvą, atliktą 
keletas muzikos veikalų pia
ninu, deklamuota ... ’

Pagrindinę programos dalį 
sudarė tautiniai šokiai, ku
rie, pagal, vietinę prancūzų 
spaudą, vainikavo visą šven
tę.

Lietuvoje einanti “Tiesa“ 
nr. 280 rašo:

“Štai Vilniaus miesto pir
mos berniukų gimnazijos aš
tuntoje klasėje geografiją 
dėsto mokytojas Micas.

“Per eilę pamokų, diktuo
damas mokiniams jų užrašus 
(nes nėra tarybinės geogra
fijos vadovėlio) apie Tarybų 
Lietuvą (nors žodis “Tarybų 
Lietuva jam niekaip nepa
vyksta ištarti) jis pabrėžia: 
kad Lietuva esanti tik žemės 
ūkio šalis su trilauke sėjo
maina, juodžiausiu dirvože
miu ir gyvuliais: stambūs ra
guočiai ir kiaulės.

“Neprimena jis mokslei
viams ir apie grandiozinį at
kūrimo darbą, užvirusį mūsų 
respublikos ūkio ir kultūros 
šakose, ir apie naująjį stali
ninį penktmetį. Pamokų me
tu Micas vengia žodžių “Ta
rybų Lietuva,” “tarybinė val
stybė,” “tarybinė prekyba” 
ir kitų.

“Mokiniai dažnai ir nesusi
gaudo, kokių laikų geografi
ją jis jiems dėsto: ar tik ne 
smetoninės Lietuvos, susivė- 
lusios užsienio kapitalo pink
lėse . . .

“Kas toks pedagogas Mi
cas, gal jaunas neprityręs 
mokytojas? Pasirodo, kad jis 
dar 1939 m. baigęs Vilniaus 
universitetą, šiuo metu jis po 
“mokslininko” skraiste pra
smukęs netgi į Mokslų Aka
demiją jaunesniuoju moksli
niu bendradarbiu.

“Šios gimnazijos sienose 
jaunimo sąmonę nuodija ir 
Pedagoginio Instituto 4-tojo 
kurso studentė Raubaitė.

“Nagrinėjama tema: Min
daugas. Pamokos aiškinimas 
yra pilnas šmeižtų prieš bol
ševikiškąją rusų tautą, su 
kuria mus riša daugelių am
žių draugystės ryšiai.

“Panašūs faktai—rimčiau
sias signalas, jog mokymo 
auklėjimo darbas kai kuriose 
sostinės gimnazijose kartais 
smarkiai ' nusmunka, kad 
klastojant tikrovę ir faktus, 
mokykliniam jaunimui skie
pijama “buržuazinių Lietu
vos valdovų propaganda,” 
ugdoma tautų neapykanta. 
Tik bolševikiško budrumo 
stoka, paviršutiniška kadrų 
atranka leido įvairiems na
ciams, ir į juos panašiems, 
būti tarybinėje mokykloje.”

Iš to pranešimo aiškiai 
matyti, kad maskoliai ir jų 
bernai Lietuvoje mokinius 
verčia šnipinėti mokytojus ir 
juos įskųsti slaptajai polici
jai.

(Tęsi
20. J L.

Kelias
Zezenowo n 

Tegu sau dega 
tik mes košciie 
Juk frontas dž 
lometrų. Po 
“velykų” tiktų 
šių šiaudų pris: 
laiko. Lauke k 
kiuojasi žygiui.

Mūsų kolona 
čią valandą po 
atgal į rytus, ti 
kuriuo prieš k 
atėjo. Barakuc 
niai ir tie, kuri 
metė. Pastarųj 
du mūsų drau 
pasilikusių 
mums buvo nf 
paliks likimo v; 
žę nušaus.

Kaimas visiš 
jokio žmogaus, 
gioja palaidi 
paukščiai. Žvie 
baubia karvės 
nesirūpina jų 
kaip klaiku. D 
kaliniai pasiga 
užsėdę ėmė j oi 
draudė jiems ti 
nors SS vyrai 
ti.

Giedrasis da 
ėmė niauktis, : 
ną ir kitą mies 
temo, bet mes 
pertraukos. Pie 
ruošė matyti ž 
dangė. Keliai p 
automobilių. T 
geliai traukia į 
eigą, kuris d< 
priešo. Vežimui 
biliuose prikn 
mantos ii’ mote 
Visos jos išva 
pilnomis akimi: 
siartinančio sis

Kai reikia is 
ir praleisti pri 
mi važiuojanči 
kolonų tvarka i 
retų pabėgti ta 
ku. Bet kur be: 
prasmė?

Juo toliau, 
biau užgrūsti, 
netvarkos dai 
virš Dancigo a 
dangėje kabo i 
nia, ar priešas 
ar savieji nori

DANGAU:

Paryžius. “Į v< 
nių masė skubėji 
jo per platų didi

Patogiai atsisė 
denio gamtą. Ke 
rėti net 16 valan

Pro akis bėge 
žali miškai, rau 
dūmtraukiais.

Dangus apsitre 
kilęs viesulingas 
ną pakelės medį, 
nuo medžių inde 
skrajojo po orą. 
traukinio langą i

Lango ašaros, 
vės moters akys 
sodybų gaisrais, 1 
ju skynė sau keli 
gailesio, nevilties 
čiau Pragos mies 
tai bombų nušilę 
gybę viešų ir prh 
nių gyvybę. Tada 
vaikai tėvų, tėvą 
tekėjo prie Pilzei 
medžiotojų eskat 
ir mano sužadėti

Žiūriu į lango
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Kelias atgal
Zezenowo miestelis dega. 

Tegu sau dega, manome, by 
tik mes košelienos pavalgėm. 
Juk frontas dar už trijų ki
lometrų. Po tokių šaunių 
“velykų” tiktų ant sutrūniju
sių šiaudų prisnūsti, bet nėra 
laiko. Lauke kaliniai jau ri
kiuojasi žygiui.

Mūsų kolona pajudėjo tre
čią valandą po pietų. Traukia 
atgal į rytus, tuo pačiu keliu, 
kuriuo prieš keletą savaičių 
atėjo. Barakuose liko ligo
niai ir tie, kurie tokiais apsi
metė. Pastarųjų tarpe buvo 
du mūsų draugai. SS vyrai 
pasilikusių nepaisė. Tad 
mums buvo neaišu, ar juos 
paliks likimo valiai, ar sugrį
žę nušaus.

Kaimas visiškai tuščias, — 
jokio žmogaus. Kiemuose bė
gioja palaidi gyvuliai ir 
paukščiai. Žviegia kiaulės ir 
baubia karvės, nes niekas 
nesirūpina jų pašerti. Kaž
kaip klaiku. Du prominentai 
kaliniai pasigavo arklius ir 
užsėdę ėmė joti. Niekas ne
draudė jiems taip “pažaisti,” 
nors SS vyrai plumsėjo pės
ti.

Giedrasis dangus į vakarą 
ėmė niauktis. Praeinam vie
ną ir kitą miestelį. Visai su
temo, bet mes žygiuojam be 
pertraukos. Pietuose ir vaka
ruose matyti žaruojanti pa
dangė. Keliai pilni vežimų ir 
automobilių. Tai karo pabė
gėliai traukia į rytus, į Dan
cigą, kuris dar vis nebijo 
priešo. Vežimuose ir automo
biliuose prikrauta kariškos 
mantos ir moterų su vaikais. 
Visos jos išvargę ir baimės 
pilnomis akimis bėga nuo be
siartinančio siaubo.

Kai reikia išsukti iš kelio 
ir praleisti priešinga krypti
mi važiuojančius, visa mūsų 
kolonų tvarka suyra. Kas no
rėtų pabėgti tam būtų nesun
ku. Bet kur bėgti ir kokia to 
prasmė?

Juo toliau, juo keliai la
biau užgrūsti. Triukšmo ir 
netvarkos daug. Tolumoje, 
virš Dancigo ar Gdynės, pa
dangėje kabo šviesos. Neži
nia, ar priešas jas pakabino, 
ar savieji nori apšviesti ke

gyventi reikia, nes gyveni
mas,—tai Dievo pirštu rašy
ta pasaka . . .

Rytmečio medžioklė
Rytmetį pašvitus, pamatė

me, kad kalinių kolonų čia 
privaryta ir daugiau. Tuojau 
vėl ėmė statyti į gretas, ku
rių pryšakinės eilės keliu 
stūmėsi vis pirmyn, kad ki
tiems užtektų vietos tvarky
tis.

Vos spėjo didžiulės kalinių 
kolonos pasijudinti iš vietos, 
kai buvo duota staigi koman
da sustoti.

— Žiūrėkit, žiūrėkit, ana, 
bėga kaliniai! . . .

Tuoj visi sužiuro nurody- 
ton pusėn. Iš kolonos paspru
kę keletas kalinių bėga per 
laukus. SS vyrai iš pradžių, 
tur būt, nesumetė, ką jie turi 
daryti. Dėl to kaliniai nubė
go geras varsnas, kol į juos 
pradėjo šaudyti. Tų vyrų ne
laimei, laukai buvo pliki, arti 
nebuvo nei krūmų, nei trobe
sių. Miškelis dunksojo vos už 
kokio kilometro.

SS vyrai juos vijosi ir šau
dė. Daug kulkų pralėkė pro 
šalį, bet užtenka vienos, kad 
pakirstų laisvėn besiveržian
čią gyvybę. Krito vienas, pa
skui kitas. Visi sekė paskuti
nę tų vyrų kovą dėl gyvybės 
ir mirties. Suklupo dar du, o 
penktą sučiupo gyvą.

Vienas SS vyras tą sučiup
tąjį varėsi atgal prie kolo
nos, Tur, būt, sužeistas, tas 
kalinys nuolatos klupo, o SS 
vyras jį spardė kojomis. To 
buvo per maža ir jį tą nelai
mingąjį užpiudė šunim. Kai 
šuo kalinį gerokai apdraskė, 
SS vyras jį mėgino dar toliau 
varyti. Staiga sustojęs, jis 
ėmė smarkiai kalinį plūsti, 
spardyti ir visų akivaizdoje 
ištiesė šautuvą nušovė. Dar 
kartą apspardęs, JSS vyras 
keikdamas grįžo prie kolo
nos.

Snieguotuose laukuose li
ko penki kalinių lavonai.

Iš maišo į maišą
Kalinių kolonos slinko lė

tai, ir kryžkelėse kiekviena 
pasirinko kitą kryptį. Ret
karčiais sudundėdavo vienas 
kitas patrankos šūvis .Nie
kur nematyti jokio nerimo nė 
kariuomenės susitelkimo.

Pusvalandžiui praslinkus 
po mūsų išėjimo, Lanz mies
telis atiteko rusams.

Kiek pasidairę vienop 
kryžkelėje, mūsų kolonos va
dai nusprendė žygiuoti pa-

lius bėgantiems. Betgi rytų 
Pomeranijoje, kur mes ke
liaujame, kariuomenes nema
tyti, nors frontas labai arti.

Vėlus vakaras. Nusivarėm 
tiek, kad vos pavelkam ko
jas. Profesorius Sruoga jau 
visiškai susmuko. “Tegu šau
na,—sako,—toliau eiti nega
liu.” Draugai jį tempia už pa
rankių, kiek pajėgdami.

Nakvynė po lietaus lašu
Pagaliau pasiekėm Lanzo 

miestelį. Gatvės užkimštos 
vežimais. Mūsų kolona var
gais negalais prasispraudė ir 
vis ėjo pirmyn, kol pasiekė 
kitą miestelio pusę. Vis dai
romės į šalis, spėdami, kur 
čia bus kokia pastogė per
nakvoti.

Sustojom, dvaro kieme ties 
dideliu kluonu. Ilgai stovėjo
me, laukdami, kada įleis į tą 
kluoną. Tačiau niekas tuo ne
sirūpino, nes kluonas seniai 
jau buvo pilnas.

Pamažu visa kolona nuri
mo: sukrito į sniegą kur kas 
stovėjo, ir nuovargio miegas 
užmerkė akis. Iš dangaus 
ėmė leistis lengvosios snai
gės, kurios vis tirštėjo ir 
sunkėjo. Galvas dengėmės 
antklodėmis ir rėmėme jas 
kas į aukštesnę pusnį, kas į 
tvorą, kas į savo kaimyną.

Kiek prasnūdę, pajutome, 
kad iš viršaus varva sunkūs 
šalti lietaus lašai. Jie skver
biasi visur ir pagauna pasku
tinį šilumos spindulį, kuris 
veltui stengiasi slėptis tarp 
lengvai suskaitomų šonkau
lių. Dantis nesilaiko ant dan
ties. Kiekvienas lašas, rodos, 
prislėgs ir priplos prie suša
lusios pavasarėjančios že
mės.

Naktis nesibaigia, — ji tę
siasi amžių. Mintis klysta 
praeitin, tai šoka ateitin. 
Dveji iškentėti metai jau už 
mūsų nugaros. Jie iščiulpė 
mūsų gyvybės sultis ir jėgas. 
Ateičiai lieka nebedaug. Dar 
kelios klajonių dienos ir mes, 
anot poeto Vaičaičio, tur būt, 
“jau lazdą keleivio turėsim 
padėt” ...

Vilties taip maža, o nors 
gyventi tiek daug!

Kam tas gyvenimas? — 
klausia savęs nevienas. Vel
tui jis ieško atsakymo savo 
prote. Vien jausmas ir vos 
krutanti širdis jam sako, kad

VOKIEČIAI PRIEŠ DP SPECIALISTUS
Per UNRRA ir karinę val

džią vis daugiau pareikalau
jama iš DP stovyklų įvairių 
specialistų darbams.

Dalis jų aprūpinama darbu 
tiesioginėje karinės valdžios 
žinioje, o kita dalis—vokie

čiu didžiuoju keliu miško 
link. Vos keletą šimtų metrų 
paėję, pamatėm priešais atei
nančias moteris su vaikais. 
Jos labai skubėjo ir vis nera
miai atsigręždavo į mišką.

Jos paaiškino mūsų SS vy
rams, kad už miškelio jau 
šeimininkauja rusai ir kad 
visas šis kelias yra apsuptas.

Skubinam atgal ir pasu
kam kitu keliu. Prie kelio 
stovi keletas vokiečių pa
trankų ir prieštankinės už
tvaros: vingiais ant kelio su
krautos didelės rąstų sienos, 
pripildytos smėlio. Pakelėse 
ir laukuose iškasinėti dideli 
grioviai, o per mišką užvers
ti pakirsti medžiai. Viena pa
tranka spiaudosi ugnim į ne
matomą už kalno ir miško 
taikinį. Vienur kitur sukinė
jasi keli vokiečių kareiviai. 
Jie ramūs, tarsi frontas būtų 
už šimto mylių.

Bet netrukus vėl atsiduria
me maiše: tolimesnis kelias 
jau rusų atkirstas. Patru
liuojantieji vokiečių tankai 
mūsų vadams pataria pasi
rinkti kitą kelią ir skusti, 
kiek kulnys neša.

Visą laiką žygiavusi pietų 
rytų linkme, kolona pasuka į 
šiaurės rytus. Ėjimas darosi 
labiau panašus į bėgimą. Ke
liai visur šlapi, o Rėdos upės 
slėnyje jie virto ištisu pur
vynu. Traukiam pro Rieben 
darbo stovyklą, kur buvo pri- 
siglaudusios kelios kalinių 
kolonos. Dabar ten vos kali
nių likučiai, kuriuos skubiai 
ragina iškeliauti.

Po keletos valandų pūška- 
vimo per purvynus ir balas, 
žingsnis ėmė lėtėti. Leista 
net sustoti ir pailsėti. Tai ro
do, kad frontas jau liko kaž
kur toli užpakaly.

Vakarop išsikapstėm iš 
dumblėtų slėnio kelių ir ko- 
pėm į aukštesnes vietas. Ke
liai buvo sausesni, pradėjo 
šalenti, danguje sumirgėjo 
žvaigždės, o kolona vis žy
giuoja ir žygiuoja.

Nakčiai prisiglaudėm ma
žoje Lessnau kaimo daržinė
je. šiaudų buvo daug, tai įsi- 
kasėm kaip paršai, ir miegas 
buvo saldesnis negu kitados 
minkštuose pataluose.

(Bus daugiau)

čių ūkyje, tik karinės val
džios ir UNRRA žinioje.

Kaip iš įvairių vietų tenka 
patirti, vokiečiai sąmoningai 
veda akciją prieš DP specia
listus ir darbininkus.

Vienu atveju jie stengiasi 
įrodyti DP specialistų ir dar
bininkų tariamus nesugebėji
mus, o kitu atveju—provo
kuoja nesąžiningumu. Vo
kiečių tikslus čia nesunku į- 
spėti. Jie čia įžiūri užsienie
čių konkurenciją. Visa eilė 
pavyzdžių rodo, kad vokie
čiai rūpestingai deda pastan
gų sukompromituoti DP spe
cialistus ir darbininkus.

Štai pavyzdžiai.
Anglų karinė vyriausybė 

pavedė pabaltiečiams tremti
niams suorganizuoti sustoju
sią didžiulę lentpiūvę. Lietu
viai, latviai ir estai tą užda
vinį puikiai atliko ir pavyz
dingai pastatė įmonę, kuri 
apdirbo miško medžiagą ka
rinei valdžiai ir UNRRA.

Įmonės vadovai pastebėjo, 
kad reguliariai atsiranda 
mašinų įrengimuose gedimų, 
be to, iš sandėlio dingsta 
miško medžiaga. Neilgai tru
kus viskas išėjo aikštėn: ma
šinas gadinant ir bevagiant 
medžiagą sugauti keli vietos 
gyventojai, anksčiau dirbę 
šioj įmonėj. Jie aiškinosi, 
kad negalį pakęsti, jog vokiš
kai įmonei galėtų vadovauti 
“auslenderiai.”

Karinės valdžios didžiu
liame įvairių medžiagų san
dėlyje dirbo tremtiniai iš DP 
stovyklų ir vietos vokiečiai.

Dešimtininkų ir prižiūrė
tojų pareigos buvo patikėtos 
vokiečiams. Karinės valdžios 
atstovai konstatavo dažnai 
medžiagas dingstant iš san
dėlių. Jie tai viešai pareiškė, 
su įspėjimu, kad toliau nebe
sikartotų. Bet vagystės tebe
sitęsė. Vokiečiai su pasigar
džiavimu skelbė, kad tatai 
darą “auslenderiai.” Įsikišo 
karinė policija. Karinės val
džios nustebimui, trys vokie
čiai sugauti nusikaltimo vie
toje, o pas vieną iš prižiūrė
tojų buvo rasta iš sandėlio 
paimtos medžiagos. Gal būt, 
tai paveikė taip, kad DP dar
bininkai buvo kompensuoti 
aukštesnėmis pareigomis.

Panašių pavyzdžių Vokie
tijoje gana daug. Kol pasise
ka išaiškinti daromus trem
tiniams neteisingus puoli
mus, tenka ir nukentėti.

— Popiežiui Pijui XII ko
vo 2 d. suėjo 71 metai am
žiaus.

Gamyba Atsilikus 
Lietuvoje

“Tiesa” nr. 270 rašo:
“Nors bendras planas į- 

vykdytas, vis tik eilės svar
bių prekių rūšių gamyba dar 
smarkiai atsilieka.

“Užtenka pasakyti, kad 
gamybinės artelės per šių 
metų 10 mėnesių tepasiuvo 
avalynės 59.2% metinio pla
no, tenumezgė kojinių — 
66.3%, viršutinio trikotažo— 
71.5%, teišleido metalo dir
binių—68.2% ir sąsiuvinių— 
7.1%.

“Be to, kai kurių artelių 
pagamintos prekės toli gražu 
nepirmarūšės. Pirkėjai gan 
dažnai skundžiasi dėl vienos 
kitos prekės menkos koky
bės.”

Kas Rūpinasi 
Bevieliais

Washingtonas. — Kongre
se buvo pranešta, kad Jung
tinių Valstybių žinioje yra 
588,000 beviečių asmenų 
(DP) Vokietijoje, Austrijoje 
ir Italijoje.

Anglų žinioje beviečių esa
ma 349,000 ir prancūzų 61,- 
000.

Žibalui Vamzdžiai 
Arabijoje

Arabijoje, maždaug nuo 
Dhahrano miesto, suplanuoti 
naftos vamzdžiai, kurie bus 
baigti 1950 metais.

Tie vamzdžiai bus apie 1,- 
200 mylių ilgio, galės per 
dieną perpumpuoti apie 300,- 
000 statinių žibalo ligi vidur
žemio jūros Sirijoje.

Vamzdžius statys ameri
kiečių ir arabų bendrovė.

Žibalo atžvilgiu Arabija 
iškyla į vieną iš svarbiausių 
kraštų.

Lenkti Požemis 
Mažėja

Varšuva.—Amerikos laik
raščiai iš Lenkijos praneša, 
kad toj šaly požemio veikla 
prieš dabartinį režimą silp
nėja.

Valdžia yra paskelbusi 
amnestiją visiems, kurie iš 
pogrindžio grįš namo.

Daugelis to paskelbimo pa
klausė ir grąžtą iš miškų.

— Prezidentas Trumanas 
paprašė, kad privalomo ėmi
mo kariuomenėn įstatymas 
nebūtų atnaujintas.

Vasario 16 D. Minėji
mas Seedorf Stovyk.

Vasario 16 šventės išvaka
rėse stovyklos bažnyčioje už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
atlaikytos pamaldos ir su
giedota Libera. Iš bažnyčios 
visi susirinkusieji nužygiavo 
į stovyklos kryžių aikštę, kur 
prie nakties glūdumoje de
gančių žibintų pasakyta ati
tinkama kalba ir sugiedatas 
“Viešpaties Angelas.” Po to 
nuleidžiama tautinė vėliava 
ir giedamas tautos himnas.

Vasario 16 d. 11 vai. sto
vyklos bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos. Pamaldų metu 
nuaidėjo gilus ir karštas va
sario 16 d. šventei pritaiky
tas posmas: “Teikis, Viešpa
tie, gražinti mums laisvą Lie
tuvą.”

Po pamaldų stovyklos sa
lėje įvyko iškilmingas vasa
rio 16 d. minėjimo aktas, kur 
žodį į susirinkusius tarė lie
tuvių tautinės grupės vado
vas. Po jo vasario 16 šventės 
proga lietuvius sveikino lat
vių ir estų tautiniai lyderiai.

Toliau buvo skaitoma 
šventei pritaikyta paskaita, 
o po jos buvo paskaityta ir 
susirinkusiųjų priimta Letu- 
vos išlaisvinimo reikalu me- 
morandumas-rezoliucija, kui 
rią pasirašė apie 1,000 asme
nų. Susirinkusieji paprašė 
vieną išvykstantį į J.A.V. 
stovyklos gyventoją šią rezo
liuciją su 1,000 autentiškų 
parašų nuvežti ir įteikti J.A. 
V. vyriausybei ir garbingai 
žmoniškumcur DP gynėjai p. 
Rooseveltienei, kaip lietuvių 
tremtinių protestą prieš ne
laisvę ir žmogaus teisių iš
niekinimą.

Antra rezoliucija priimta 
dėl nedemokratiškų ir su
klastotų š.m. vasario 9 die
nos okupantų rusų surežisuo
tų, iškreipiančių lietuvių va
lią, rinkimų Lietuvoje.

Vakare stovyklos choras 
^Aušrinė” davė lietuviškų 
dainų koncertą. Vasario 16 d. 
minėjimas baigtas Lietuvos 
ir Didž. Britanijos himnais.

— Kongreso atstovas Tho
mas pareiškė, kad Rusija su
gebėjo iš Amerikos išgauti 
visokius patentus, kokių čia 
tik turėta.

— Admirolas Byrct strsSVo 
ekspedicija jau grįžta į Jung
tines Valstybes.

— Senatas nubalsavo, kad 
Amerika savo vidaus skolą 
kitais metais sumažintų pus
trečio bilijono dolerių.

DANGAUS KARALIENE
PRANCŪZŲ ŽEMĖJE

(ĮSPŪDŽIAI IŠ LIURDO)

Rašo P. Minkaitis 
------------ *-------------

1. Kelionė į Liurdą
Paryžius. “Į vagonus!” — šaukė konduktorius. Žmo

nių masė skubėjo į traukinį. Sustaugė. Garsas nuaidė
jo per platų didmiestį, ir ekspresas išdundėjo.

Patogiai atsisėdau prie lango į kertę ir žiūriu į ru
denio gamtą. Kelionė ilga—1,200 kilometrų, teko žiū
rėti net 16 valandų.

Pro akis bėgo pilki kalnai, mėlynos upės, gelsvai 
žali miškai, raudonų stogų kaimai, miestai juodais 
dūmtraukiais.

Dangus apsitraukė juodais gauruotais debesimis. Pa
kilęs viesulingas vėjas galiūno ranka purtino kiekvie
ną pakelės medį, siūbino didžiulius šilus, nuplėšdamas 
nuo medžių rudenio rūbą. Geltonų lapų eibės viesulais 
skrajojo po orą. Lietaus sūkuriai sukdamiesi šėlo. Į 
traukinio langą mušė pupos didumo lašai—ašaros.

Lango ašaros. Tokio didumo ašaras aš mačiau lietu
vės moters akyse, kada dangus raudonavo degančių 
sodybų gaisrais, kai antrą kartą priešai ugnimi ir krau
ju skynė sau kelią į Tėvynę. Tik tos ašaros buvo pilnos 
gailesio, nevilties ir baimės siaubo. Ašaros, kurias ma
čiau Pragos mieste Čekijoje, kada per tris minutes šim
tai bombų nusileido ant miesto, sugniuždindamos dau
gybę viešų ir privačių pastatų ir atimdamos 5,000 žmo
nių gyvybę. Tada verkė broliai seserų, seserys—brolių, 
vaikai tėvų, tėvai—vaikų, Ašaros, kurios man pačiam 
tekėjo prie Pilzeno miesto, važiuojant traukiniu, kada 
medžiotojų eskadrilė paleido serijas kulkų į traukinį 
ir mano sužadėtinė žuvo.

Žiūriu į lango stambiąsias ašaras ir jų blizgesy ma

tau prabėgusio karo kraują, ugnį, sugriautus miestus, 
žmones išbadėjusius ir nuogus.

Širdy liūdesys ir vilties paguoda: aš vykstu pas Tai
kos Karalienę. Ji nuramins širdies skausmą, nušluostys 
vargstančiųjų ašaras, apdovanos dvasinėmis gėrybėmis 
vergovėje kenčiančius mano brolius, seses, praradu- 
siems žemiškuosius turtus Ji grąžins dvasiškaisiais, o 
nuodėmėje paskendusiam pasauliui duos taiką ir ra
mybę, iš naujo uždegdama jų širdyse: “Mylėk savo ar
timą, kaip pats save.”

Pro akis prabėgo paskutiniai miestai—Bordeaux, 
Dax. Iš tolo su pragiedrėjusio dangaus mėlyne glamo
nėjosi Pirenėjų kalnų viršūnės, kurios su kiekvienu 
traukinio žingsniu vis didėjo ir išaugo iki milžiniškų 
kalnų. Traukinys ėmė gyvate raitytis, apjuosdamas 
kalnus ir slinkdamas dar vis jų žalio aksomo papėde, o 
ten aukščiau uolos, dramblio odos spalva, pilkavo prieš 
akis.

2. Liurdas
Mažas miestas, įsispaudęs tarp aukštųjų Pirenėjų. 

Jis glaudžiasi į galingo Jer kalno papėdę, prie kurio pri
kibęs tūno žalumynais išdidus dės Espelugdes kalny
nas.

Miestas prieblandoje. Vis tamsėja. Akis teįžvelgia 
baltus mūrus ir su tamsa sulietus raudonus stogus. 
Miestas apytuštis, nes neseniai stiprus lietus nuplakė 
ji-

Štai regiu ten kieme dvi kamuolio didumo lempas, 
pridengtas žalių alyvų lapais, kurios skleidžia spindu
lius į juodą tamsą. Prie jų parašas: Hotel “Comercia.” 
Toliau, šešėliais besidangstančios dvi įėjimo kolonos 
baltuoja.

Tarpduryje pasitinka jauna mergaitė su klausimu: 
ko reikėtų? Klausimas, atrodo, paprastas, tačiau ne la
bai įprastas prancūzų viešbutininkams. Kiek man teko 
važinėti po Prancūziją ir apsinakvoti viešbučiuose, be
veik be išimties išgirsdavau: ar tamsta vienas? Nors 
aiškiai matydavo kiekvienas paklausėjas, kad esu vie
nas. Tačiau į viešbutininkų smegenis buvo įaugusi min

tis, kad jaunas vyrukas niekada vienas nenakvoja. Gi 
Liurdas turi visai kitą moralę, kitą galvojimą, kitokius 
papročius.

Kambariuką gavau kuklų, nes Liurdas svečių nesto
koja. Ant sienos kabėjo Nukryžuotasis. Nukryžuotąjį 
matydavau tik vienuolynuose, bažnyčiose, ar labai pa
maldžiose šeimose, nes subedievėjusi Europa pašalino 
Jį iš savo tarpo, ypač iš viešojo gyvenimo. Gi čia—net 
viešbutyje Jis pasitinka keleivį. Jo skausmingas veidas 
ir kruvinos rankos paguodžia pavargusią širdį ir pri
kelia naujam gyvenimui.

Po Nukryžuotuoju parašas: “Kodėl jūs manęs nemy
lite, juk aš jums darau tik gera.”

3. Šventosios namas
Rytas. Tirštas rūkąs paslėpė Liurdą. Per smulkius 

vandens lašelius, plaukiojančius ore, nesimatė net ka
tedros bokštų. Visas debesys buvo nusileidęs ant Mari
jos miesto, Marijos miestu vadina todėl, kaip kad ant 
viešbučio sienos parašyta: “Dangaus Karalienės kojos 
palytėjo mūsų žemę, ir mūsų miestas tapo Marijos 
miestu.”

Saulės ir vėjo dėka rūkas pavirto pūkiniais debesė
liais, kurie nuplaukė ligi kalno Jer, o čia juos vėjas 
ganiojo aplink kalnų viršūnes, kartais nublokšdamas 
į slėnius. Tada jie slėniuose banguodavo lyg pūkų jūra. 
O ten, Pirenėjų viršūnėse, atsidarė naujo pasaulio hori
zontai: baltas sniegas mėlynai rausvame dangaus fone 
savo spalvų deriniu buvo turtingesnis už vaivorykštę— 
čia saulės ir vandens lašai virto raudonų, violetinių— 
žalių ir geltonų spalvų pašvaistėmis, kurios ruozavo 
nuo kalnų viršūnių.

Tokiame dieviškos gamtos fone aš pasiekiau Berna
detos gimtinį namą. Namas mažutis, prisiglaudęs prie 
kito, žymiai .didesnio, susigūžęs slėnyje. Jis visai liktų 
be dėmesio, jei ne parašas: “Namas, kur gimė Berna
dette Soubirous.” Langas praviras. Įėjimas per kitą na
mą.

Įeinu. Pasitinka mažytė mergaitė, kokių 10 metų. Ji 

mane paklausia bigoriška tarme, ar aš noriu apžiūrėti 
Bernadetos namą.

Gavusi teigiamą atsakymą, parodo rankute į mažy
tes duris. Paklausus man, kas ji yra, mergaitė drąsiai, 
su pasididžiavimu ir kartu su nužemintu kuklumu pa
sakė, kad ji yra šventosios giminaitė.

Tuo tarpu atėjo jos motina, senutė, kokių 60 metų. 
Ji papasakojo man, kad ji yra šv. Bernadetos brolio 
Petro žmona. Ji esanti vienintelė, išlikusi dar gyva, iš 
Soubirous giminės. Ji gerai pažinojusi šv. Bernadetą. 
Pagaliau, su didžiu širdies skausmu atsiduso senutė ir 
pasakė, kad jos vyras mirė 1931 m. vasario mėn. 2 d.

Kambarys, kur gyveno šventoji, labai paprastas, vie
nu langu. Jos medinė lova tebestovi toje pat vietoje, 
kur buvo ir 1858 metelis. Ji atitverta vielų tinklu, kad 
nebūtų lankytojų pažeista, nuplaunant gabaliuką atsi
minimui. Ji gerokai apdrožta, matyt, nukentėjo, kol 
nebuvo vielų tinklo. Trainėlių ji sugrąžyta, pridengta 
melsva antklode, apkrauta daugybe paveiksliukų, ro
žančių, pilna laiškų ir fotografijų. Taip pat gausybė fo
tografijų ir laiškų kabo ant vielų tinklo. Keletą per
skaičiau. Vieni jų autoriai dėkoja už pagijimus šv. Ber
nadetai, kiti prašo ją išmelsti iš Dievo Motinos įvairių 
malonių, ypač sveikatos.

Lietuvio malda
Tarp daugelio laiškų netyčia radau ir vieno lietuvio 

kreipimąsi į Dangaus Karalienę, kuris mane sujaudi
no iki sielos gelmių. Skaitytojui paduodu jo tekstą:

“Dangaus Karaliene, kurios maloningos akys žvelgia 
iš aukštybių į mūsų vargingą žemę, tebūna Tavo geroji 
širdis paliesta mano nuoširdžios maldos ir skausmais 
verkiančio žmogaus prašymas tenepasilieka šaukiančio 
tyruose balsu.

“Gailestingoji mano Motina, Tu regėjai mano Tautos 
skausmą, kai tūkstančiai brolių, seserų, tėvų ir senelių 
be oro ir vandens buvo tremiami į Rusijos tundras, 
Archangelską ir ledinuotąjį Sibirą, vien dėl to, kad jie 
mylėjo savo kraštą ir garbino Tave. Tu regėjai, kaip jie 
tūkstančiais mirė ten priverstino darbo stovyklose ir
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DVEJOS IŠKILMES

Kovo 4 dieną šv. Kazimie
ro parapija šventė savo para
pijos Globėjo šventę. Pamal
dos buvo vakarais—mišparai 
ir pamokslai, šventės išvaka
rėse pamokslą pasakė kun. 
Jonas Gibas, šv. Andriejaus 
parapijos vikaras. Jis pradė
jo iš lietuviams šventos vie
tos Vilniaus, kur ilsisi šven
tojo palaikai ir priminė, kaip 
mes galime šventojo pavyz
džiu turėti vilties Lietuvos 
laisvės atgavimui.

Šv. Kazimiero dieną buvo 
atlaikytos iškilmingos pa
maldos šventojo garbei ir 
Lietuvos ir lietuvių pagelbai. 
Pats klebonas, kun. Ign. Va- 
lančiūnas atlaikė mišias. Mo
kyklos choras giedojo, be
veik visi buvusieji ėjo prie 
komunijos lietuvių ir Lietu-

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937 
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vos intencija. Tai buvo tikrai 
maloni šventė.

Vakare pamokslą pasakė 
kun. Juozas šukevičius, iš šv. 
Jurgio parapijos. Jo ilgas pa
mokslas buvo kaip tikro mi
sionieriaus. Su gestais ir 
gražiu tonu jis kalbėjo su į- 
kvėpimu, primindamas lietu
vių pareigas ir uždavinius 
Lietuvos laisvės atgavimui 
ir šventojo gerbimo reikalu. 
Visi gėrėjosi tuo pamokslu.

Atlaidų metu susirinko 
apylinkės kunigai, kurie ir 
paminėjo antrą sukaktį, tai 
gerb. kun. klebono Ignaco 
Valančiūno vardines. Visi 
nuoširdžiai pasveikino, pa
linkėdami geros sveikatos ir 
laimės Philadelphijoje. Jų 
sveikinimą palydėjo sutarti
nas Ilgiausių Metų giedoji
mas. Kun. J. Šukevičius pa
sakė atitinkamą kalbą, su vi
sų kunigų linkėjimais. Visi 
maloniai praleido tas dvi die
ni šv. Kazimiero parapijoj su 
varduvininku ir minėdami 
šv. Kazimierą. Tai tikrai sėk
mingos metinės iškilmės.

misijos vyksta nuo kovo 10 
dienos. Pirmą savaitę misijos 
vedamos lietuviškai, misio
nieriaus kun. Jono Borevi- 
čiaus, o antrą savaitę, nuo 
kovo 16 dienos, angliškai, ve
damos kun. J. Mėšlio.

Rytais pamaldos 9 vai. va
karais 7:30. Kadangi misi
jos patogiu laiku, tai daug 
lankytojų tikimas. Misijų 
metu galima gauti įsigyti de- 
vociojalių.

LIETUVIŠKI PAVEIKSLAI

Kovo 16 d., 4:30 vai. popiet 
tuoj po misijų užbaigimo, šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
bus rodomi krutamieji pa- 
paveikslai iš Lietuvos gyve
nimo įvairiose kraštuose. 
Broliai Motuzai ir Beleckas 
rodys paveikslus. Jau seniai 
laukia tokių paveikslų visa 
Philadelphia. Dabar ir yra 
galimybė pamatyti juos. To
dėl manoma, kad bus pilnutė 
salė pamatyti taip reikšmin
gų judamųjų paveikslų.

PATAISA
MISIJOS

Šv. Kazimiero parapijoj

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
♦----- (Rahaananskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo įstaiga. Dl- 
] dels, graži koplyčia, erdvi sale. ■ 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas

I
 LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

H."» 1 ■■ 1 ' ■ Į* ■*

Brolių Motuzų-Beleckų fil- 
mos bus rodomos sekmadie
nį, kovo 16 d. Šv. Kazimiero 
par. salėj, 331 Earl St., 4 vai. 
popiet ir Muzikalinėje salėj, 
2715 E. Allegheny Ave., 7:30 
vai. vakare, o ne Šv. Andrie
jaus par. salėj, kaip buvo 
pranešta kovo 15 d.

Šiuomi duodama proga ir 
tolimesnių apylinkių lietu
viams pamatyti svarbias fil
mas po pietų anksti arba va
kare.

Bus rodoma apie bolševikų 
žaurumus Lietuvoje ir apie 
pabėgėlius mūsų brolius.

I
Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERSSavininkai Lietuviai Steponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

LABDARYBĖS MOKINIAI

Teiste ?208
JONAS DAUNIS I

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
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Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokiniai yra pasi
žymėję labdaringumo dar
bais. Kai tik reikia kokių lab
daringų uždavinių atlikti, tai 
tuoj mokiniai pirmieji tame 
darbe. Neseniai jie uoliai su
kruto būti labdariais savo 
kraujo giminėms, lietuviu
kams tremtiniams. Papra
šius tuoj sunešė kelius šim
tus svarų drabužių, kurie bu
vo jaunimui tinkami, ir dar 
geri. Kai kurie aukavo pini
gais, kad tik galėtų remti sa
vo draugus. Daug iš jų pa
aukavo mokslo priemonių:

paišelių, sąsiuvinių ir kitokių 
sporto bei žaidimų reikmenų. 
Toks labdarybės darbas ne
turi nutrūkti, bet ir toliau 
vaikučiai aukos ir rinks rei
kalingus dalykus, kad pa
remtų lietuviukus. Buvo ma
lonu žiūrėti, kaip jaunieji 
labdariai nešė aukas vieni už 
kitus. Kaip viena klasė už ki
tą stengėsi daugiau paauko
ti. Tą pačią dieną tos aukos 
buvo sudėtos į siuntinius ir 
išsiųstos paskirton vieton, 
kad tik greičiau gautų lietu
viai. Tegyvuoja jaunieji lab
dariai.

GAUS DAUG DRABUŽIŲ
KARIO METINES

siuntė siuntinių į Europą. Jis 
rūpinasi, padaryti dokumen
tus, kad tie tremtiniai galė
tų atvykti Amerikon.

Šv. Andriejaus 
Parapija

Vaikų mokyklos choras 
gavėnios metu sekmadieniais 
3 vai. koplyčioje gieda “grau
džius verksmus.”

Parapijos žmonės džiau
giasi, kad jų vaikai taip gra
žiai auklėjami.

Kovo 12-14 dienomis Phi- 
ladelphijos viešosios mokyk
los daro drabužių rinkimo 
vajų. Jie tikisi surinkti 200 
tonų.

Tie surinkti drabužiai bus 
padalinti keliolikai agentūrų. 
Ir lietuvių fondas gaus 10 to
nų. Tai bus tikrai brangi lie
tuviams dovana.

Visi drabužiai bus suvežti 
šv. Kazimiero par. patalpos- 
na, iš kur tuoj bus išsiųsti 
New Yorkan. Jau lig šiol mes 
gavome kiek drabužių iš ben
dro moterų varomo vajaus. 
Bet ši rinkliava bus pati nau
dingiausia mūsų fondui. Už 
visą rinkliavą lietuviams tik 
reikėjo sumokėti už skelbi
mus $32.00.

Dvejų metų sukaktuvės a. 
a. Aloyzo Poškos, 1915 E. 
Moyamensing Avė., sukako 
kovo 9 dieną. Velionio moti
na, p. Vyšniauskienė atsimi
nė savo brangų sūnų užpra
šydama mišių auką ir karš
tai melsdamosi už jo sielą.

Kovo 9 dieną įvyko parapi
jos Tretininkų susirinkimas.

Kovo 8 d. iškilmingai pa
laidota a.a. Veronika Jatu- 
žienė. Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius Kaz. Ramanaus
kas.

d. Po pamaldų šv. Kazimiero 
bažnyčioj palaidota šv. Kry
žiaus kapuose.

Marcella Jezukevičienė, 57 
metų amžiaus gyv. 833 No. 6 
St., Camdene, mirė vasario 
28 d. Palaidota šv. Kryžiaus 
kapuose. Pamaldos buvo šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

Simonas Kučinskas, 54 m. 
amžiaus, iš Martin, Ky., mirė 
vasario 27 d. Po pamaldų šv. 
Kazimiero bažnyčioje palai
dotas šv. Kryžiaus kapuose.

Jų laidojimo apeigomis rū
pinosi J. Kavaliauskas, 1439 
So. 2 St., Philadelphia, Pa.

Kotryna Zelbaitė, gyv. 331 
Washington Ave., ilgokai sir
go, bet dabar jau sveiksta. 
Linkime sveikatos.

IEŠKO PROGOS 
SUSIRAŠYTI

KUNIGŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 4 dieną įvyko meti
nis K. V. kunigų susirinki
mas šv. Kazimiero parapijos 
klebonijoj. Susirinkime daly
vavo beveik visi apylinkės 
kunigai. Po svarbios darbo
tvarkės, išrinkta nauja val
dyba: kun. V. Martusevičius 
pirmininku, o kun. J. Gibas 
sekretorium. Mat ligšiolinis 
pirmininkas kun. Pr. Garmus 
serga ir iš pareigų atsisakė. 
Nauja valdyba tuoj pradėjo 
eiti savo pareigas.

SUNKIAI SERGA

Ponia Agnes Kiselienė, 301 
Wharton St., jau ilgesnį lai
ką sunkiai serga. Gydosi na
mie, bet neužilgo tikisi vėl 
patekti ligoninėn. Ji giliai 
dėkinga visiems, kurie užjau
čia ją taip sunkioje ir pavo
jingoje ligoje. Bet su Dievo 
pagalba ligonė mano pa
sveikti.

Vincentas Talačka, 1348 
S. Front St., serga Pennsyl- 
vanijos ligoninėj. Ligonis jau 
kiek gerėja, bet jis vis dar 
turi pasilikti ligoninėj. Visi 
karštai užjaučia ligonį.

L. K. FEDERACIJA 
GYVIAU VEIKS

Lietuvių Katalikų Federa
cijos Philadelphijos apskritis 
pradės smarkiau veikti.

Federacijos Taryba turėjo 
svarbų susirinkimą kovo 1 
dieną, kuriame ir numatytas 
visas veikimo planas. Vėliau 
išgirsime daugiau iš Federa
cijos veiklos. Tai tikrai svei
kas sumanymas, katalikams 
daugiau veikti vardu Federa
cijos.

DĖKOJA

Kovo 2 dieną šv. Kazimie
ro parapijos Akademijos Rė
mėjų draugija surengė kortų 
ir bunco žaidimus seserų 
naudai. Iš to parengimo gau
ta pelno $600.00.

Šv. Kazimiero seserys dė
koja rengėjoms, ir visiems, 
kurie tik pirko laimėjimo 
knygutes ir parėmė vakarą 
savo atsilankymu. Dėkoja ir 
visiems, kurie aukavo dova
nas. Kadangi visų vardus ne
gali ir išskaičiuoti tiek daug 
buvo rėmėjų, tai visiems ir 
visoms reiškia savo padėką 
ir atsimins savo maldose vi
sus geradarius.

Šv. Jurgio Parapija
Šioje parapijoje žmonės la

bai gyvai atjaučia Lietuvos 
reikalus. Keletas žmonių šel
pia vargšus tremtinius tie
siog jiems siųsdami į Europą 
siuntinius per “CARE”.

Ant. Kryženauskas, gyv. 
2733 E. Venango St. jau iš

MIRIMAI

Jonas Vinčinskas, 41 metų 
amžiaus, gyv. 1503 Green St., 
mirė vasario 14 d. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapuose.

Ignas Žukauskas, 69 metų 
amžiaus gyv. 336 So. 3 St., 
mirė vasario 15 d. Po pamal
dų šv. Juozapo bažnyčioje 
palaidotas šv. Kryžiaus ka
puose.

Juozapina Urbonienė, 59 
metų amžiaus, gyv. 1336 So. 
Hancock St., mirė vasario 19

Jaunas prancūzas, Sorbo- 
nos universiteto studentas 
Claude Desgoffe, ieško pro
gos pradėti reguliarią kores
pondenciją su Amerikos lie
tuviu ar lietuve.

Mainais už anglų ar lietu
vių kalba rašytus laiškus 
mielai atsakinėtų prancūziš
kai.

Korespondenciją adresuo
ti:

Mr. Claude Desgoffe
61, Rue des Martyrs, 61 

Paris (IX) France

Kovo-March 18, 1947

Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE

Mount St. Francis, Greene, Maine 
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d.

Šv. Antano Novena.
Už visus šv. Antano Pamaldų ir 

Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradienį:
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS,

7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS!
LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MŪSŲ TĖVYNEI 

LIETUVAI!
|R — KAD APSAUGOJUS PASAUL) NUO GALIMO KARO 

BAISYBIŲ!
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine

Į KORĖ

Elizai)
Kovo 16 d., 

antras metinis 
certas šv. Mį 
Smith ir E. Ji 
8 vai. vakare.

Koncertui v; 
Jonas Čižausks

Programoj n 
zitoriai—J. b 
Isaac, Tozer, J 
gegueri, Gouni 
žauskas ir kiti!

■ w v

be saulės šviesos sunyko despotiškuose kalėjimuose. 
Jų kaulai nusėjo plačiuosius Rusijos plotus.

“Tu matei per šį karą degančias mūsų tėvų sodybas, 
griūvančius miestus ir naikinamą kultūrą, tekantį gau
siomis srovėmis mūsų brolių kraują, beginant savo Tė
vynės laisvę ir šventąjį tikėjimą nuo netikėlių. Masė
mis lietuviai ir šiandieną yra tremiami iš savo tėvų že
mės, atimant iš jų ekonomines gėrybes, žmogaus var
dą ir stengiantis išrauti iš jų širdžių tikėjimą.

“Tūkstančiai lietuvių, išblaškytų po visą pasaulį, 
kenčiančių alkį, nuplyšimą ir svetimųjų panieką, di
džiu balsu šaukia Tave, gelbėk mūsų kraujo žmones. 
Išvaduok iš baisios vergijos mūsų Tėvynę Lietuvą, o 
mus visus, nešančius tremtinio vargą ir skurdą, grą
žink iš visų pasaulio šalių į Nepriklausomą Tėvynę.

“Maloningoji Dievo Motina, Tavęs šaukiasi Tavo sū
nūs ir dukros, ištremti dėl žmonių neteisingumo iš Tavo 
žemės Lietuvos, kurioje tiek daug stiepiasi į mėlynąjį 
dangų Tavo garbei bokštų, kur tiek kryžių pakelėse ir 
šiluose, kur parkų žalumynuose stovi Tavo baltos sta
tulos, papuoštos raudonųjų rožių ir baltųjų lelijų bu
kietais. Gi kiekvieno tauraus lietuvio lūpose ir širdy
je Tu buvai ir esi gyva.

“Lenkiu galvą prieš Tavo gailestingumo širdį ir ti
kiu, kad nuskriaustųjų maldos, šaukiančios teisingu
mo, sujudins dangaus galybes ir Pasaulio Valdovo ran
ka grąžins mūsų tautai laisvę, nes šiandieninės tautos 
ir valstybės, užmiršę Tavo, Kristau, mokslą, egoizmo 
ir neteisybės pilnomis širdimis, nemato mūsų kančių 
ir negirdi pagalbos šauksmo, bet daugelis jų grobia 
svetimas žemes, pavergia neskaitlingas tautas, nepa- 
jėgančias kardu apginti savo laisvės.

“Taikos ir Meilės Karaliene, tikiu, kad uždegsi pa
saulio širdį teisingumo ir meilės jausmais ir leisi mums 
greit iškelti trispalvę Gedimino kalne. Ir gaus tada lais
vės varpai nuo Baltijos jūros iki Naujosios Vileikos ir 
Vilniaus Aušros Vartuose, klūpės mūsų tauta, nulen
kusi galvas prieš Tave.”

Portretai
Apžiūrinėju toliau. Ant sienos, prie lovos šv. Berna

detos portretas, iš dešinės Liurdo Klebono Peyramele 
ir iš kairės vysk. Laurence. Ant kitų sienų kabo Ber
nadetos motinos Louise Soubirous-Casterot portretas, 
mirusios 1866 m., tėvo Francois, mirusio 1877 m., mo
tinos sesers Marijos, mirusios 1892 m. Toliau dar dvi 
lovos Soubirous šeimos narių. Prie lovų fotografijos: 
Bernadetos brolio Jono, mirusio 1919 m. ir Petro, mi
rusio 1931 m.

Ant daiktų nusėdę dulkės tūno jau keliasdešimt me
tų, niekeno nejudinamos. Viename kampe, ant paaukš
tinimo, stovi Bernadetos statulėlė, prie jos dega žvakė.

Susimąstęs nusileidžiu laiptais žemyn į rūsį, kur bu
vo įrengta virtuvė ir kamara, čia stovi viena lova, kabo 
Bernadetos fotografija, daug šventųjų statutėlių, sulū
žę kėdės, stalas, indai, keptuvės.

Sienos ir durys aprašinėtos prašymais melstis už au
torius. Pilna voratinklių ir dulkių rodo, kad namo šei
mininkai yra seniai savo žemišką buveinę apleidę.

Tačiau žiūrovo galvoje sukasi mintys ir piešia vaiz
dus, kaip šventoji šitame kambaryje gyveno. Juk ji 
mindžiojo šias pat grindis, kvėpavo šiuo pat oru, mie
gojo toje lovoje, čia valgė ir žaidė, kur aš dabar stoviu. 
Ji turėjo daug nemalonumų, kentėjo, ir ašaros liejosi 
iš jos nekaltų akių. Džiaugsmo valandose, ji krykštavo 
ir šypsnys puošė jos lūpas.

Taigi, ji gyveno, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Tik jos 
gyvenimas buvo šventas, ir dangiško Tėvo palaima su
pę jos menkutę ir silpną žmogišką esybę.

4. Bernadette Soubirous
Išgirdau skambant varpus, kurie aidėjo nuo Espe- 

lugdes kalnyno pusės. Ten į dangų stiepėsi liekni bazi
likos bokštai. Ji buvo pastatyta Dievo Motinos pagei
davimu.

Einu varpų garsan. štai upė Gave, pritvinkusi mė
lyno kalnų vandenio, ošdama, rangosi per Liurdą. Tai 
ta pati upė, kurioje šv. Bernadeta girdėjo pragaro bal

sus, kada kalbėjosi su švenčiausiąja Motina. Ta pati 
upė, tie patys krantai ir jos dugne tie patys akmenys. 
Tik nebe tas pat vanduo, kuris tuo laiku tekėjo, ir nebe 
tos pačios akys, kurios žvelgia šiandiena į šį gražų Die
vo kūrinį.

Kryžkelė: į Bernadetos muziejų ir į Grotą. Panorau 
pirma susipažinti su muziejumi, kuris čia pat baltuoja 
tarp žalių kaštanų. Įvairiaspalvių gėlių kliombos puo
šia jo kiemą. Tyro, kvepiančio oro įtraukiau. Atsisė
dau ant suoliuko. Esu čia vienas, atklydęs iš šiaurės, 
nuo gintaro jūros. Šilta rudenio saulutė maloniai gla
monėja ir migdo mane. Mažas vėjas atverčia knygos 
lapą ir skaitau:

Bernadette Soubirous gimė Liurde 1844 m. sausio 
mėn. 7 d. Ji buvo vyresnioji duktė Prano ir Luizos Cas- 
terot-Soubirous. Tėvai neturtingi darbininkai. Berna
deta iš prigimties silpna, liesa ir ligota mergytė. Jos 
mažytę krūtinę slėgė astma (plaučių liga). Tėvai visa
da stokojo maisto, ir jų vaikai buvo paliesti šio neda- 
tekliaus. Todėl Bernadeta, sulaukusi 10 metų, turėjo 
ganyti avių bandą Bartnės kaime, kad tuo uždirbtų sau 
ir savo broliams duonos kąsnį.

Bernadeta visada buvo labai pamaldi, mėgo kalbė
ti rožančių. Ji buvo su visais meili ir švelni, visada su 
šypsančiu veiduku.

Pirmasis susitikimas su Dangau^ Karaliene
Skaitau toliau. Slapta ranka 1858 m. vasario mėn. 

11 d. pirmą kartą Bernadetą atvedė prie kalne Espe- 
lugdes esamos tuštumos. Tai įvyko labai natūraliai. 
Leidžiu kalbėti Bernadetos lūpoms, kurios pasakojimą 
yra girdėjęs beveik šimtą kartų pats mano čia skaito
mos knygos autorius J. B. Estrade (“Les Apparitios de 
Lourdes”).

“Ketvirtadienį buvo šalta, oras apniukęs. Po pietų 
mano motina pasakė, kad ji nebeturinti namie malkų. 
Aš ir mano sesuo Toinette (Bernadeta savo seserį Ma
riją dažnai .vadindavo Toinette), kad padarius malo
numą motinai, pasisiūlėme eiti parinkti sausų šakų ant 
upės kranto. Motina prieštaravo, nes oras buvo blogas,

ir ji bijojo, kad mes įkristume į Gavą. Janina Abadie, 
mūsų draugė ir kaimynė, kuri buvo su savo globojamu 
mažu broliuku, norėdama vykti kartu su mumis, par
vedė jį namo ir grįžo po kiek laiko pas mus. Atėjusi pa
sakė, kad turi tėvų sutikimą mus palydėti. Mano mo
tina reikėjo dar kartą paprašyti. Ji, matydama, kad 
mes esame trys, sutiko. Pirmiausia ėjome gatve, ve
dančia į kapines, kurių šone būdavo iškraunamos mal
kos; čia kai kada rasdavome paliktų skiedrų. Tačiau 
šiandien neradome nieko.

Mes nusileidome pakalnėn, kuri veda prie Gavos ir 
atvykusios ant senojo tilto (Pont-Vieux), viena kitą 
klausėme, ar reikėtų eiti aukštyn ar žemyn upės. Nu
tarėme eiti žemyn. Eidamos miško keliu, pasiekėme 
la Merlasse. Čia mes įėjome į Fitte pievą per malūną 
p. Savy, šios pievos krašte, beveik prieš Massabieille 
grotą, buvome malūno kanalo sulaikytos. Šio kanalo 
vanduo nebuvo stiprus, nes malūnas nesisuko, bet jis 
buvo šaltas ir aš bijojau bristi. Janina Abadie ir mano 
sesuo, ne taip bailios, kaip aš, paėmę savo apavą į 
rankas, perėjo upelį. Kai jos buvo antroje pusėje, šios 
išdykėlės ėmė šaukti iš šalčio ir tupėsi, kad sušildytų 
kojas. Visa tai padidino mano baimę, ir aš galvojau, 
jei įbrisčiau į vandenį, vėl apsirgčiau astma. Tada aš 
paprašiau Janiną Abadie, kuri buvo didžiausia ir stip
riausia, kad ji mane perneštų ant savo pečių.

— O. Ne, — atsakė Janina. — Tu esi tokia lepūnėlė 
ir įkyruolė. Jei tu nenori pereiti, pasilik, kur esi.

Tuos išdykėlės, suradę keletą medžio gabalų po gro
ta (tuštuma kalne), nuėjo Gavos pakrante tolyn. Pasi
likusi viena, aš įmečiau keletą akmenų į upelio vidurį, 
kad atsistojus ant jų, tačiau tai man nepadėjo. Paga
liau aš turėjau nusiauti ir perbristi kanalą, kaip kad 
yra padarusios Janina ir mano sesuo.

Benumaudama pirmąją kojinę, staiga išgirdau dide
lį šniokštimą, panašų į audros ūžimą. Aš pažiūrėjau į 
kairę ir į dešinę, į upę, medžius—niekas nejudėjo. Ma
niau suklydusi. Aviausi toliau. Vėl pasigirdo šniokšti
mas, panašus į pirmąjį. O mane apėmė baimė.

(Bus daugiau)

Muzikas J|
Naujalio atll 

bus iš įžvmųjųl 
vo giedamos I 
niam Lietuvoj 
Kongrese Kau|

Neseniai “2)| 
buvo pranešt| 
choras rangiai 
kos koncertą. I 
nurodyti to kl 
nų dalį.

Koncerte d] 
Operos per a 
žvaigždė ir pa 
stybinės Muzii 
jos dainavimo I 
lava GrigaitieJ 
dymas bus pili

Choras išpili 
lę didelių ir 3 
Iš vietinių solil 
tyni Paskutini 
džiai Nuo Kri 
sekantieji: V] 
Vaclovas Bara 
sas Žvirblys I 
servatorijos I 
Miller ir Matill 
“Music Loversl 
narės “Cathol 
Newark, N. J.Į 
niūtė ir Feliki 
dys visą eilęl 
Smuikininkas I 
atliks eilę kūi 
gonų pritarimj

Koncertą ra 
komp. J. žilei! 
Šv. Petro ir H 
čioje, 7 vai. va

Lietuvai VI 
buvo surengęs] 
16 dienos m] 
svetainėje. Nd 
rinko ne tiek] 
bet iškilmės d 
ir buvo sūrini 
80 centų.

Vakarą ved 
maitis. Dr. Al 
bet labai įdon 
kiai susirinku] 
tuvos ir išskla| 
gus ir kančias 
angliškai nuši] 
dėtį ir sunkia 
tiest duosnią u 
tisti duosnią r] 
išjudinus Lieti 
mybės gynim]

Žmonės pęit 
nemažai “pd 
Daugiausiai n 
Teatro Guild] 
nuolių Vaidyl] 
kun. Dr. J. S

Po S10—J. 
Ant. Križonis. 
maitis, Gaubi] 
Lutvin, N.N.J 
činskienė, K. B 
kienė—$3. Į

Po $2—Pal 
kus, Ver. Pld 
Plungis, Zaba 
nė, Ed. Višnia 
čionis.

Minėta jaun 
dino gražų vei 
je Zonoje,” d 
tris dainas. S 
nutė chdro so 
kiniūtė. Eiles 
ratėlė ŽemeiM

Gailai kad 
silankė.
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J KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI j Putnam, Conn. So. Boston, Mass

Elizabeth, N. J. Newark, N. J.
Kovo 16 d., sekmadienį, įvyks 

antras metinis bažnytinis kon
certas šv. Mykolo bažnyčioje, 
Smith ir E. Jersey St. Pradžia 
8 vai. vakare.

Koncertui vadovauja muzikas 
Jonas Čižauskas.

Programoj bus garsūs kompo
zitoriai — J. Naujalis, Farrant, 
Isaac, Tozer, Mozart, Verdi, In- 
gegueri, Gounod, Bachas, I. Či
žauskas ir kiti.

Sekmadienį, kovo 23 d., Vyčių 
29 kuopa eis prie Komunijos šv. 
Trejybės bažnyčioje per 9:30 
vai. mišias.

Tuojaus po mišių šv. Jurgio 
salėje bus jų bendri pusryčiai.

Toje pat salėje balandžio 12 
d., šeštadienį, vakare, vyčių kuo
pa ruošia pirmąjį šio pavasario 
šokių vakarą. Rengimo komisi
jos pirmininku yra Juozas šake- 
vičius.

Vyčių New Yorko - New Jer
sey apylinkės šokių vakaras į- 
vyks gegužės 3 d. šv. Jurgio sa
lėje, Newarke.

Pirmoji vyčių apskrities gegu
žinė—piknikas įvyks birželio 22 
d. Liberty Parke, Linden, N. J.

A. V.

Great Neck, N. Y.

Muzikas J. V. Čižauskas
Naujalio atliekamieji kūriniai 

bus iš įžymųjų mišių, kurios bu
vo giedamos pirmajam tauti
niam Lietuvos Eucharistiniam 
Kongrese Kaune. M. J.

Vasario 23 d. mūsų mieste į- 
vyko Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas ir BALF 
vajaus pradžia. Susirinko gau
sus būrys žmonių, kurie pasi
klausė kun. J. Balkūno ir nese
niai iš Europos atvykusių trem
tinių J. Kazicko ir Dr. P. Padals- 
kio kalbų. Susirinkusius sveiki
no ir kun. P. Lekešis. Aukų su
rinkta 237 dol.

‘ Rekolekcijos
Uždaros mergaitėms rekolek

cijos įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, Conn., ko
vo mėn. 28, 29, 30 dieną. Prasi
dės penktadienio vakare ir baig
sis Verbų sekmadienį prieš pie
tus. Rekolekcijos bus vedamos 
kun. J. Kidyko, S. J. anglų kal
boje.

Šiuo rimtu gavėnios laiku tai 
graži proga dvasiniai atsinaujin
ti. Tėvai, kurie myli savo dukte
ris, turėtų patarti joms šiose re
kolekcijose dalyvauti.

Užsigestruoti prašoma kiek 
galima geričiau. Atlyginimas už 
visą rekolekcijų laiką tik $5.00.

Kreiptis prašoma šiuo adresu:
Sister Superior

Immaculate Conception Convent 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Bridgeport, Conn.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Bridgeporto skyrius jau pasiun
tė į centrą $700 dol. aukų Lie
tuvos gelbėjimui.

Praeitą kartą buvo apleista 
pora pavardžių. Būtent aukojo 
Lietuvių Balsuotojų klubas $25. 
Aukas pridavė vietiniam Tary
bos skyriui. Taip pat aukojo A. 
Klimaitis 5 dol.

BALF 8 skyrius paskyrė BA
LF, Lietuvos našlaičių fondui 
50 dol. ir pasiuntė Šalpos Fondo 
vajaus pradžiai auką.

Kovo 2 dieną čia įvyko BALF 
vajaus atidar^ino šventė. Nežiū
rint, kad oras buvo labai nepa
lankus, šventė praėjo gana sėk
mingai, dalyvaujant dideliam 
būriui lietuvių.

Sekmadienio rytą vietinėje 
parapijos bažnyčioje buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos. Jo
se gausiai dalyvavo vyčiai, kurie 
šventė kartu ir šv. Kazimiero 
šventę. Po pamaldų buvo pusry
čiai, kurių metu kun. Dr. K. Ur
bonavičius pasakė turiningą kal
bą ir tarė trumpą įspūdingą žo
dį svečias Juozas Kazickas.

2 vai. po pietų Municipal Hall 
įvyko BALF vajaus atidarymas. 
Vajus buvo atidarytas trumpa 
malda, po kurios sekė “Gabijos” 
choro ir šokėjų grupės pasirody
mai. Vajaus proga kalbėjo nese
niai iš Europos atvykę tremti
niai Juozas Kazickas ir Svilas 
nupasakodami tremtinių vargą 
Vokietijoje ir BALF veiklos 
reikšmę. Po to adv. Kalinauskas 
kvietė prisidėti prie BALF dar
bo.

Vakare, vietiniame lietuvių 
klube įvyko Jaunimo Ratelio po
būvis, kurio pelnas taip pat ski
riamas BALF. Pobūvio metu 
kalbėjo inž. Vasiliauskas ir Svi- 
lienė, taip pat neseniai atvykę iš 
Europos.

Prie šios šventės smagumo 
prisidėjo ištisa eilė vietinių lietu-

vių veikėjų. Ypatingai P. Razva- 
dauskas, vietinio BALF pirm.

D.

Baltimore, Md.
Motuzų-Beleckų filmos

Kovo 14, 7:30 vai. vak., Lie
tuvių salėje, 851 Hollins St., bus 
rodomos Motuzų-Beleckų filmos 
BALF naudai.

Jose bus matyti, kaip graži 
buvo Lietuva nepriklausomybės 
laikais, kaip okupantai Lietuvą 
naikino ir jos žmones kankino, 
ir kodėl Lietuvą mylintys žmo
nės bėgo kitur.

Bus parodyta, kaip gyvena iš- 
vietinti lietuviai svetimuose 
kraštuose.

Taip bus rodoma garsinė, 
spalvota Lietuvos vaizdų ir lie
tuviškų dainų filmą “Ten kur 
Nemunas banguoja.”

Kartu dalyvaus Jonas Valai- 
BALF atstovas.tis,

F. M.

Neskaitė
— Kiek turi šonkaulių, 

Juozuk? — klausia mokyto
ja.

— Nežinau, panele moky
toja, — dantis rodydamas at
sakė Juozukas. — Esu toks 
neramus ir negaliu pakęsti 
kutenimo, tad negalėjau su
skaityti.

Neseniai “Amerikos” skiltyse 
buvo pranešta, jog parapijos 
choras rengia bažnytinės muzi
kos koncertą. Dabar jau galima 
nurodyti to koncerto smulkme
nų dalį.

Koncerte dalyvaus Lietuvos 
Operos per 22 metus buvusi 
žvaigždė ir per tiek laiko Val
stybinės Muzikos Konservatori
jos dainavimo profesorė, Vladis
lava Grigaitienė, šis jos pasiro
dymas bus pirmas šioje šalyje.

Choras išpildys su solistais ei
lę didelių ir sudėtingų kūrinių. 
Iš vietinių solistų kantatoj “Sep
tyni Paskutinieji Kristaus žo
džiai Nuo Kryžiaus.” dalyvaus 
sekantieji: Vera Pranskietis, 
Vaclovas Baranauskas ir Alfon
sas žvirblys (Baltimorės Kon
servatorijos studentas), Ona 
Miller ir Matilda Mikutis (narės 
“Music Lovers League” N. Y. ir 
narės “Catholic Choir Guild,” 
Newark, N. J.), Karolina Miški- 
niūtė ir Feliksas Puzinas išpil
dys visą eilę įdomių kūrinių. 
Smuikininkas Petras Gvaldis, 
atliks eilę kūrinių solo su var
gonų pritarimu.

Koncertą rengia ir vadovauja 
komp. J. Žilevičius, kuris įvyks 
Šv. Petro ir Povilo par. bažny
čioje, 7 vai. vakare, kovo 23 d.

Lietuvai Vaduoti Komitetas 
buvo surengęs kovo 2 d. vasario 
16 dienos minėjimą “Laisvės” 
svetainėje. Nors žmonių prisi
rinko ne tiek, kiek turėjo būti, 
bet iškilmės praėjo pakeltu ūpu 
ir buvo surinkta aukų 204 dol. 
80 centų.

Vakarą vedė Kazys Baltra- 
maitis. Dr. A. Gervydas ilgoje, 
bet labai įdomioje kalboje aiš
kiai susirinkusiems nurodė Lie
tuvos ir išsklaidytų lietuvių var
gus ir kančias. Adv. J. Patrikas 
angliškai nušvietė Lietuvos pa
dėtį ir sunkią jos būklę. Kun. 
tiest duosnią ranką aukoms, kad 
tisti duosnią ranką aukoms, kad 
išjudinus Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo reikalą.

Žmonės pęitarė kalbėtojams ir 
nemažai “popierinių” sudėjo. 
Daugiausiai paaukavo Lietuvių 
Teatro Guilda — Lietuvių Jau
nuolių Vaidylų Grupė — $25.00, 
kun. Dr. J. Starkus—$20.

Po $10—J. ir V. Žilevičiai ir 
Ant. Križonis. Po $5—K. Baltra- 
maitis, Gaubis. Ig. Štokas, Aug. 
Lutvin, N.N., Zavičius, S. Ka
činskienė, K. Bernotas. M. Vens- 
kienė—$3.

Po $2—Palukonienė, V. Sen
kus, Ver. Plungis, Waskas, Kl. 
Plungis, Zabarauskas, čeponie- 
nė, Ed. Višniauskas ir D. Petru- 
čionis.

Minėta jaunuolių grupė’suvai
dino gražų veikalą “Paslaptingo
je Zonoje,” o choras sugiedojo 
tris dainas. Solo padainavo jau
nutė choro solistė Karolina Miš- 
kiniūtė. Eiles padeklamavo Da- 
ratėlė Žemeikiūtė.

Gaila? kad jaunimo mažai at
silankė. Kaimynas.

Vietinis BALF skyrius smar
kiai dirba BALF vajui. Iki šiol 
surinkta ir į BALF centrą nu
siųsta 855 dol. Mokyklos salė
je buvo surengtas vakaras kitų 
tautybių žmonėms. Tame paren
gime kalbėjo buvęs Estijos mi- 
nisteris Kaarel Pusta ir adv. Pr. 
Aleksis. Šiuo metu yra paroda, 
kuri nušviečia lietuvišką meną, 
literatūrą, ši paroda gausiai yra 
lankoma.

BALF skyrius yra išsiuntinė
jęs virš 2,000 atsišaukimų į vie
tos įvairias organizacijas ir as
menis. Aukos jau pradeda plauk
ti.

Už visus šiuos pasidarbavimus 
ypatinga padėka priklauso p. 
Vilkui, Vyčių kuopai, BALF va
jaus komiteto nariams Lažau- 
ninkienei, Zorskienei, Bartkui, 
Bukuntienei, Gutauskienei ir 
Blažonienei, kurie eina per na
mus rinkdami aukas.

Iki šiol aukojo: Wm. Wolf— 
$25; A. Kasmočius—$20; Bart- 
kai—$16; Vasiliauskai—$15. Po 
$11—Viktarienė ir Lažauninkai. 
Po $10—Bernotavičienė, Gu
tauskai, Titėnienė, Yogis ir Ve- 
likienė; $6—Čebatorienė ir Bla- 
žoniai.

Po $5—Mockevičienė, Aleške
vičiai, Venckai, Pekelis, Daukšis, 
Bukuntienė, Kurtinaitis, Zors- 
kienė, Sobenkienė, Plakštienė ir 
Pundzevičius; $4—Venskienė ir 
Kriaučiūnienė; $3—Povilaįtienė; 
Po $2—Kausas, Glatkienė, Ver- 
bickienė, Turlienė Mickienė, Ze- 
bartienė, Žukas, Yuška ir Zakse- 
vičiai; $1—Kerševičienė, Mažu
lis, šeškus, Karpavičius, Mickus 
ir Ražinskienė. Koresp.

Dabar visų darbas bus nu
kreiptas į parapijos koncertą, 
kuris nelabai jau toli, nes bus 
balandžio 13 d. parapijos svetai
nėje.

Koncerte dalyvauja svečiai 
Al. Vasiliauskas ir V. Pranskus. 
Abu geri solistai.

Choras dainuos kelias dainas. 
Bilietai jau platinami. Būtų ge
rai, kad iš anksto juos išsipirktų, 
nes būtų žinoma, kiek kėdžių 
reikės nuomoti.

Bus šaunus orkestras po kon
certo. Jaunimas galės smagiai 
laiką baigti.

Šiemet parapija leidžia gražų 
automobilį. Tuo rūpinasi kun. V. 
Pranskietis.

Kas automobilį laimės, tikrai 
bus linksmas.

Jaunimas su kun. Pranckiečiu 
šauniai darbuojasi, kad šis lai
mėjimas pavyktų.

O.

Girardville, Pa.

Kovo
Kovo

Kovo

Kovo

Kovo

Kovo

Kovo

Kovo

Kovo

Kovo 30 d. vakare broliai Mo
tuzai rodys naujausias filmas 
apie Lietuvą, iš tremtinių gyve
nimą Vokietijoje ir bolševikų 
žiaurumus.

Linden, N. J.
Centrinis komitetas rengia 

pietus pagerbti Lindeno lietu
viams karo veteranams.

Tai bus kovo 16 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų.

Visi lietuviai prašomi gausiai 
dalyvauti.

Rengimo komisiją sudaro pir
mininkas J. Krutulis, iždin. B. 
Sebeskienė, rašt. S. Strazdienė 
ir kiti. Bilietų galima gauti pas 
komisijos narius. Kaina 2 dol.

Pagerbimas įvyks lietuvių sa
lėje. Komisija.

Kitados maža šv. Vincento pa
rapija, šiandien yra plačiai žino
ma visiems Amerikos lietuviams 
savo gražia bažnyčia, pavyzdin
ga mokykla ir dideliais vargo
nais.

Ši parapija yra viena jaunes
nių, nes gyvuoja tik nuo 1907 
metų. Ją įkūrė a.a kun. A. Milu
kas. Vėliau čia klebonavo kun. 
Augustaitis, kun. J. Valaitis, 
kun. M. Durickas ir kun. Ign. 
Valančiūnas, kuris pastatydino 
dabartinę mūro bažnyčią ir mo
kyklą.

Dabartinis parapijos klebo
nas, kun. M. F. Daumantas pa
sirūpino bažnyčią gražiai išpuoš
ti ir įrengė tokius vargonus, ko
kių ir didžiulės parapijos neturi.

šių metų kovo 2 d. įvyko tų 
vargonų dedikacija. Ta proga 
buvo suruoštas iškilmingas baž
nytinis koncertas, kurį plačiai 
paminėjo ir gražiai aprašė apy
linkės anglų spauda.

Koncerto vedėju buvo, žino
mas lietuvis muzikas, Jonas V. 
Čižauskas, iš Elizabeth, N. J.

Be svečio koncerte dalyvavo 
šv. Vincento parapijos choras, 
vargonininko L. Šorio vedamas, 
kuris yra plačiai išgarsėjęs savo 
bažnytiniu giedojimu ir daino
mis.

Koncertas puikiai pavyko. At
silankiusieji buvo sužavėti baž
nytinės muzikos grožiu ir reiškia 
dėkingumą koncerto rengėjams.

Rep.

Broliu Motiizy - Belickij Filmos 
MARŠRUTAS ATGAL IŠ CHICAGOS Į RYTUS 

14 
16

21

22

23

27

28

29

30

d.—Lietuvių Salėje, Baltimore, Md.
d.—šv. Kazimiero Par. Salėje, 4 vai. popiet ir 

Muzikalėj Salėj, 7:30 vai. vak. Philadelphia, Pa.
d.—penktad., 7:30 v. v. Liet. Politinio Klubo Salėj,

134 Schuyler Ave., Kearny, N. J.
d.—šeštad., 7:30 v. v. Šv. Jurgio D-jos Salėj,

180 New York Ave., Newark, N. J.
d.—sekmad., 7:30 v. v. Lith. Liberty Park Salėje,

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
d.—ketvirtad., 7:30 v.v. Andersen’s Hall, buv. Daukanto,

948 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
d.—penktad., 7:30 v.v. Crescent Palace, buv. Buzelio,

3388 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
d.—šeštad., 7:30 v.v. Liet. Piliečių Klube,

60-39 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.
d.—sekmad., 7:30 v. v. Kasmočiaus Salėje,

89 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

Kun. Dr. K. Gečio Katalikiškoji Lietuva. 575 pusi.
Apie Lietuvos religinę padėtį nuo senovės iki šių dienų ....$4.00

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina........
Ramybės šaltinis. Maldaknygė .................................
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina 
Maldaknygė ir Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis ........
J. Aistis: Be Tėvynės Brangios. Eilės..........................
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

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

Iliustruota. Kaina.........................................$
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?............... $
Graudūs Verksmai .....................................................................$
Maldos Apaštalavimas ...............................................................$
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom........................$
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
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

“AMERIKA”
222 South 9th Street

.$3.50 
$3.50 
.$2.00 
.$0.75

.50

.60

.50

Laimingi Jaunavedžiai Sylvestras Griska ir Emilija Varneckaitė, 
kurių vestuvės buvo vienos žymiausių Brooklyue. Jaunoji yra žino
mų “Amerikos” rėmėjų, Varneckų, duktė, ilgus metus dalyvavo 
Apreiškimo parapijos chore, ir sodaliečių draugijoje. Visi pažįsta
mi jiems linki ilgiausių metų ir daug laimės.

JAUNAVEDŽIŲ PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame tė
veliams Varneckams už šau
nios vestuvių puotos surengi
mą, jaunojo tėveliams ir vi
siems giminėms ir svečiams 
už dovanas, poniai Klimienei 
ir šeimininkėms už skanių 
valgių paruošimą.

Silvestras ir Emilija 
Griškai.

UŽUOJAUTA

F. Šimaičio dirbtuvėje pra
eitą savaitę pradėjo - dirbti 
atvykęs iš Vokietijos lietu
vis. Jis pasiskundė, kad su 
šeima neturįs ką valgyti, tai 
darbininkai suaukojo $60 ir 
prinešė vaikams drapanėlių.

Gerą darbą padarė darbi
ninkai. P. J. M.

.75

.25

.10

.50

.50

Brooklyn 11, N. Y.

PUIKI KARJERA
laukia JŪSŲ Armijoje!

ŠTAI darbas, kuris duoda jums 
pageidaujamus dalykus:

tarnybos.
ketvirtadalių algos po 30 metu

Schenectady, N. Y.
Vasario 16 d. Šv. Kryžiaus 

Lietuvių bažnyčioje įvyko pa
maldos už Lietuvos laisvę. Kle
bonas kun. A. Orvydas pamoks
lo metu ragino tautiečius prisi
minti vargstančius brolius iš
blaškytus po įvairius kraštus. 
Per mišias buvo rinkliava trem
tiniams sušelpti. Surinkta 65 
doleriai, kurie pasiųsti į BALF 
centrą. Koresp.

Miami, Fla.

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

Kovo 4 d. Norvaišų namuose 
buvo suruošta gimtadienio puo
ta poniai K. Jerry (Atkočaity- 
tei). Dalyvavo 14 žmonių. Skam
bėjo lietuviška sutartinė daine
lė. Suteikta graži dovanėlė. Puo-r 
tai surengti daugiausia pasidar
bavo Ratkuvienė ir Norvaišienė.

Miami Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubas dabar jau turi 139 
narius. Netrukus ruoš lietuvišką 
gegužinę Mockaus sode.

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

Jeigu jūs esate fiziniai tinkamas, 
protiniai apsukrus jaunas vyras 
18 iki 34 metu (11 m. su tėvu 
sutikimu), gauikte visus faktus da
bar arčiausioje jums J. V. Armijos 
Rekrutavimo stotyje.

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

A GOOD IOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE TH IS

FINE PROFESSION NOW!

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

; PARSIDUODA FILMOS
■ ■ 
f Parsiduoda arba išnuomojama kalbančios religinės 16 m.m. g 

filmos. Platus pasirinkimas.
| 

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

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

Turiu paveikslų iš Vakarų gyvenimo, trui3ttį«*į«tedjjųT- -—* 
taipgi Victor Talking Machines 16 m.m. Teiraukitės pas: I

JOSEPH NAVIKAS B 
| 11 Kent Ave., Wayne, N. J. Tel. Mountain View 8-2062-J g 
KlinBIIUIBUIHlIilBlllllBllIHBIHlHIilllBUIllBDiaillllBllIJlBIIHUIUBIIlIlBIlllIBIIIIIBlIlllBlIUlBlIllIBIIIIIBIllIlBIIIUBlUllBlIlUfllllllE

Brooklyno Lietuviai Graboriai
► ’ - -------- ■------------------------------- !-------------- ------------

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

4--------- ------- ————-——4►
4

►—------------- ------------------------------------------------------- 4

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

===============

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
’=======?

♦...........-........... =♦
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
* ................. ............ ........ , ...I.. J=.±.L Į ■ ,L.J
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IŠ “AMERIKOS” BAZARO
MASPETHAS PRABILO

Yra žmonių, kurie daug 
dirba, o mažai kalba. Prie to
kių priklauso Maspetho pa
rapija.

Kaip žinome, “Amerikos” 
bazaro parengimas visu svo
riu krito ant Maspeahiečių 
pečių. Mums buvo įdomu su
žinoti, kaip jie prie to bazaro 
ruošiasi, todėl kiekviena pro
ga teiravomės:

— Kas girdėti apie baza- 
rą?

— Ruošiamės, dirbame, — 
trumpai atsakydavo jie — ir 
daugiau nieko.

Bazaras atėjo ir praėjo. 
Mes iš jo nieko gera nesitikė
jome, nes blogas noras net 
karščiausiems pasiryžėliams 
sukliudė galimybę į jį atsi
lankyti.

Bet štai šiomis dienomis 
gauname iš Maspetho bazaro 
rengėjų čekutį kurs viršija 
šv. Jurgio par. buvusias ba
zaro pajamas!

Mums aišku, kad tuos pi
nigus sudėjo daugiausia pa
tys bazaro rengėjai, todėl 
klausiame, kur aukotojų var
dai.

— Visi dėjome ir dirbome, 
kiek galėjome, — gauname 
atsakymą.

Tuomet mums patiems lie
ka iššifruoti pasišventėlius ir 
jų vardus paskelbti. Sužino-

me,-jog už tokius stebėtinus 
bazaro rezultatus pirmiausia 
garbė tenka klebonui kun. J. 
Balkūnui, kuris dažnai suge
ba padaryti didelius darbus 
iš nieko. Toliau eina ištikimi 
jo padėjėjai, K. Galčius ir S. 
Cerebiejus, uoliai dirbantieji 
visuomeniniame veikime su- 
virš trisdešimties metų, ener
gingos veikėjo iš Rožančiaus 
dr-jos, Moterų Sąjungos, So
daliečių, Tretininkų, na ir 
muzikas Visminas su savo 
choru.

O jei dar pridėsime, kad 
prie bazaro rengimo aukomis 
ir darbu prisidėjo O. Petru
lienė ir P. Bagočiūnienė, taip
gi kaikurios brooklynietės su 
O. Sijevičiene priešakyje, — 
tai bus visai aišku, kodėl ba
zaras pavyko.

Aukos bazarui dar tebe- 
plaukia. Šią savaitę gauta:

Po $1.00—T. Gandesh ir A. 
Apanavičius, Brooklyn, N.Y., 
A. Mitchell, Bayonne, N. J.; 
A. Razmantas, Richmond 
Hill, N. Y.; P. Suopis, Water
bury, Conn.; M. Karinauskie- 
nė, Waterbury, Conn.; E. Sa- 
mienė, Chicago, Ill.; J. Blie
ka, Maspeth, N. Y.

$2.00 gauta iš Josephine 
Paulauskas, Maspeth, N. Y., 
bet jos auka paskelbta kitu 
vardu, taipgi $1.00 iš Kazio 
Kučinsko, Kingston, Pa.

- Rep.

Parapija
Mūsų parapijos klebono, 

kun. Juozo Aleksiūno, vardi
nių proga, pagerbimas įvyks 
Verbų sekmadienį, kovo 30 
d., 5 vai. popiet, parapijos sa
lėje. Bilietai jau pardavinėja
mi.

Šv. Vardo draugijos pava
sario balius įvyks šeštadienį, 
gegužės 17 d., parapijos sa
lėje. Bilietai platinami.

Šį sekmadienį, mūsų para
pijos sodaliečių, tretininkų ir 
parapijos mokyklos vaikučių 
bendra Komunija bus 9 vai. 
mišių metu. Prašomi daly
vauti toje iškilmėje taip pat 
visas parapijos jaunimas.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos laimėjimų vakaras įvyks 
balandžio 13 d. parapijos sa
lėje. Bilietas 50 centų. Pra
džia 5 vai. popiet.

PAGERBĖ DR. KAZIMIERĄ GRINIŲ Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Juliaus Baniulio 
Metines

Kovo 10 d. suėjo ketveri 
metai, kai mirė Amerikos lie
tuvių poetas ir žurnalistas 
Julius Baniulis, paskutiniais 
metais gyvenęs Brooklyne.

J. Baniulis yra palikęs ne
mažą pluoštą poezijos, kuri 
rengiamasi išspausdinti. Jis 
ypač mėgo versti rytų poetus 
—kinų, japonų, persų, egip
tiečių. šių vertimų jis yra pa
daręs nemaža.

Iš viso pomirtinės J. Ba
niulio poezijos susidarys ge
rokas rinkinys. Jo išleidimu 
rūpinasi velionies našlė ir 
yra susidaręs būrelis žmonių, 
kurie pagelbės šiai knygai iš
eiti į pasaulį.

Minint J. Baniulio mirties 
metines, gražus paminklas jo 
atminimui kftjp tik ir būtų jo 
likusių raštų išleidimas.

mijų. Per karą vokiečiai jį 
buvo suėmę už pogrindinį 
veikimą. Užėjus amerikie
čiams, Vokietijoje jam teko 
padaryti nemaža portretų 
aukštesniems kariams.

Ta proga pulkin. Owens 
pareiškė, kad P. Puzinas yra 
“very fine artist.”

Dail. P. Puzinas sustojo 
New Yorke ir tikisi dirbti re
liginio meno srity, bažnyčių 
dekoravime ir religinių pa
veikslų piešime. Taip pat ma
no atsidėti ir portretų tapy
bai.

Misijos, vedamos kun. P. 
Aukštikalnio, S.J., suaugu
siems vyksta 9 vai. rytais ir 
7:30 vai. vakare, šios misi
jos užsibaigs šį sekmadienį, 
kovo 16 d., 3:30 vai. popiet.

Pirmadienį, kovo 17 dieną 
prasideda misijos jaunimui, 
kurios bus vedamos anglų 
kalba. Konferencijos vyks 
7:30 vai. vakare. Misijų už
baiga kovo 23 d. 3:30 vai. po 
pietų.

Visi kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti.

Maspetho Žinios

DAILININKAS P. PUZINAS

Prieš pora savaičių iš Vo
kietijos į New Yorką atplau
kė dailininkas P. Puzinas, re
liginės tapybos specialistas.

Lietuvoje, daugiausia Pa
nevėžio vyskupijoje, jis eilė
je bažnyčių yra padaręs pa
veikslų ir atlikęs kitus deko
ravimo darbus.

Paskutinis didelis jo dar
bas prieš karą buvo Panevė
žio katedros meninis išdeko- 
ravimas.

Vysk. K. Paltarokas, bai
gus darbą, dail. P. Puzinui 
parašė: “Jaučiu malonią pa
reigą padėkoti Tamstai už 
sumanų, gražų, menišką iš- 
dekoravimą Panevėžio ka
tedros.”

P. Puzinas meno akademi
ją baigė Rygoje ir paskui 
mokytojavo berniukų gimna
zijoj Panevėžy. Meno paro
dose yra laimėjęs keletą pre-

4 W.Ai;

SVARBIOS PRAKALBOS
BALF 39 ir 129 skyriai 

rengia prakalbas, kurios į- 
vyks penktadienį, kovo 28 d., 
8 vai. vakare, Logan Inn (Mi
kalausko-Jankaus) svetainė
je, Atlantic Av. ir Logan St., 
East New Yorke.

Kalbės adv. Aleksis, p. 
Bernotienė ir neseniai iš Eu
ropos atvykęs svečias. Ka
dangi kalbėtojai patys matė 
ir patyrė lietuvių tremtinių 
gyvenimą karo metu ir po 
karui, tad bus gera proga iš 
pirmų šaltinių gauti tikrų ži
nių apie karo audrų išblašky
tus ir žiauraus bolševizmo 
vergijon patekusius mūsų 
nelaimingus brolius ir sesu
tes lietuvius.

East New York, Cypress 
Hills ir kitų artimesnių apy
linkių lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti į minėtas prakal
bas, kurios visiems bus įdo- 
mos. Įžanga dykai.

NAUJAS BALF SANDĖLIO 
ADRESAS

Šiomis dienomis BALF 
sandėlis Brooklyne persikėlė 
į naujas patalpas, už poros 
namų nuo ligšiolinės vietos.

Nuo kovo 15 d. BALF san
dėlio adresas: 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Radijo Vakarinės

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.
Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

v- VBARAVICIU8AD. JEZAVITAS Pranešimų Dir.
Muziko* Dir. CHARLES MARMA 

Programos Dir.

Kovo 8 d. McAlpin viešbu
tyje, New Yorke, įvyko iš
kilminga vakarienė Dr. K. 
Griniui pagerbti. Ją ruošė 
Dr. K. Griniui priimti komi
tetas, kurio nariais buvo vei
kėjai iš įvairių miestų.

Vakarienėje dalyvavo apie 
300 asmenų. Buvo kalbų, 
sveikinimų ir muzikos. Meni
nę programos dalį įspūdingai 
atliko artistės Barbara Dar- 
lys ir Marijona Kižytė ir pia
nistas T. Šidlauskas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
komiteto pirm. EI. Devenie- 
nė, sekr. Pr. Bajoras, garbės 
komiteto narys kun. J. Bal- 
kūnas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. L. šimutis, mi-

nisteris P. Žadeikis, Dr. P. 
Grigaitis, P. Pivoriūnas, M. 
Vaidyla, P. Dagys, J. Tyslia- 
va, Dr. B. K. Vencius ir kiti. 
Programos vedėju buvo adv. 
V. Laukaitis. Garbės svečias, 
Dr. K. Grinius, pasakė trum
pą, bet labai nuoširdžią ir 
gyvą kalbą. Kvietė visus vie
ningai dirbti, kad Lietuva ko 
greičiausiai susilauktų lais
vės ir nepriklausomybės.

Buvusiam Lietuvos prezi
dentui pagerbti vakarienė 
praėjo geroje nuotaikoje. Da
lyvių tarpe buvo atvykusių ir 
iš toli ir toliau — Chicagos, 
Pittsburgho, Bostono, Scran- 
tono, Piladelphijos, Water- 
burio, New Haveno ir kitur.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 
8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare

Šventadieniais susitarus

Mūsų Apylinkėje
• Anna Kaskas balandžio 

mėn. dainuos koncerte Scran
ton, Pa.

• A. Vaičiulaitis sekmadie
nį išvyko dėstyti į Scrantono 
universitetą. Jo naujas adre
sas : 1419 N. Main St., Scran
ton, Pa.

• M. Norkūnas, vyčių or
ganizacijos steigėjas, pereitą 
savaitę lankėsi New Yorke.

• Inž. P. Labanauskas šio
mis dienomis buvo atvykęs 
apylinkėn.

• V. Kvietkas po posėdžių 
New Yorke grįžo į Wilkes 
Barre, Pa.

• Stepas Zobarskas, arti
mas “Amerikos” bendradar
bis, pasižymėjęs savo raštais 
vaikams, šiomis dienomis bu
vo atvykęs New Yorkan. Lai
kinai apsistojo Waterbury.

• Prelatas J. V. Miliaus
kas, Scrantono šv. Juozapo 
par. klebonas, kovo 10 d. lan
kėsi New Yorke. Ta proga 
prelatas įteikė BALF 4,500 
dol. o A. L. Tarybai 2,000 dol. 
Tai Scrantono auka Lietuvos 
gelbėjimui ir lietuvių tremti-

Aukos Bazarui
Įvykusiam “Amerikos” ba- 

zare Maspethe aukomis ir 
darbu prisidėjo: Levanavi- 
čienė, Šimkienė, Petrulienė, 
Kivitienė, Višniauskienė, Ku- 
nickienė, Gedvilfenė, Tar- 
nauskienė, Laukaitienė, Mi-. 
linčienė, Protašienė, Remei- nių šelpimui, 
kienė, Kubilienė, Grigaliūnie- • Jonas Valaitis BALF 
nė, Jasinskienė, Savickienė, reikalais šiomis dienomis 
Jocienė, . Litvinienė, Vaičai-( lankosi Clevelande, Pitts- 

burghe ir Baltimorėje.
• Kun. Pr. Aukštikalnis, 

jėzuitas, Angelų Karalienės 
bažnyčioje veda misijas.

• Stasys Lukoševičius iš
rinktas BALF Vajaus New 
Yorko Komiteto sekreto
rium.

tienė, Zamblauskienė, Prans- 
kaitienė ir Milenienė.

“Amerikos” administraci
ja visoms nuoširdžiai dėkoja.

Šį sekmadienį, kovo 16 d. 
5 vai. vakare, parapijos sa
lėje įvyks laimėjimų vaka
ras. Vakarą ruošia Moterų 
Sąjungos 30-ji kuopa. Pelnas 
skiriamas tremtiniams su
šelpti. Visi kviečiami atsilan
kyti. Įžanga tik 50 centų, už 
kuriuos gausite užkandžių ir 
progos laimėti gražių dova
nų.

LIETUVOS VYČIŲ ŠVENTĖ

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:
9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. Ražickienė nupuolė nuo 
laiptų ir sunkiai susižeidė. 
Draugijos linki jai greitai 
pasveikti.

Magdelenai Mockevičienei 
padaryta sunki tulžės opera
cija. Ji dabar yra Wyckoff 
Heights ligoninėje.

F. Petrulis jau grįžo iš li
goninės. Pažįstami gali lan
kyti jį namuose.

New York, N. Y,
Šį sekmadienį, kovo 16 d., 

po Sumos parapijos salėje 
bus svarbus metinis šv. Var
do draugijos susirinkimas. 
Kaip anksčiau buvo skelbta, 
tą dieną BALE ruošiamų ju- 
domų paveikslų nebus. Ta 
pramoga nukelta vėlesniam 
laikui.

Kovo 23 d. po sumos para
pijos salėje įvyksta parapi
jiečių metinis susirinkimas. 
Prašau skaitlingai dalyvauti.

Stasys Zavickas, esantis 
Vokietijoj, paieško Jokūbo 
Uzuraičio ir S. Bačkausko.

Pranešti šiuo adresu:
Kun. J. Gurinskas

32 Dominic St., 
New York, N. Y.

Po pietų toje pačioje salė
je įvyko apskrities posėdis. 
Ypač daug dėmesio kreipta į 
chorą, kuris jau neblogiau
siai suorganizuotas ir neužil
go turės savo koncertą. Pa
sižadėta remti Bendrą Ame
rikos Lietuvių Fondą paren
gimais ir aukomis. Nutarta 
pagyvinti sporto reikalus ir 
tuo rūpintis išrinktas Algir
das Mikolaitis iš Brooklyno.

Posėdžio metu atsilankė iš 
Bayonne, N. J., neseniai iš 
Europos atvykęs, kun. V.Ka- 
ralevičius ir tarė pasveikini
mo žodį. Tarpe atsilankiusių 
buvo kun. P. Lekešis ir J. 
Kartavičius, kurie pasidžiau
gė gražiu Vyčių pasirodymu. 
Buvo svečių iš Philadelphi- 
jos.

Po posėdžio visi pasistip
rino skoningai parengta va
kariene. Buvęs.

IŠ SIUVĖJŲ VEIKLOS

Pereitame siuvėjų unijos 
susirinkime buvo pranešta, 
kad New Yorko bendra tary
ba kreipėsi su prašymu, kad 
kiekvienas narys laisvu noru 
įmokėtų po $10 (po $5 į sa
vaitę) badaujantiems Euro
poje.

Šį reikalą apkalbėjus ir lei
dus balsavimui, prieš niekas 
nebalsavo. Priede, nutarta 
dalį aukų skirti lietuviams.

Šio nutarimo įgyvendini
mą pavesta executive board, 
kuris jau išrinko komisiją. 
Ta komisija su BALF atsto
vu, kun. J. Balkūnu, jau lan
kėsi Joint Board finarfbinia- 
me skyriuje ir gavo jo prita
rimą.

Galutinai šis reikalas bus 
išspręstas laike 6 savaičių.

i

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y.

KAINA UŽ APKIRPIMĄ TIK 75 CENTAI

D. Whitecavage, Savininkas

PAIEŠKO
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.

Apolonijus Batvinis, kilęs 
iš Raseinių aps., dabar gyve
nąs Normannenpl. nr. 14 
Muenchen 27 (13b), Ger
many, U. S. Zone, norėtų sa
vo dėdės J. Girdžijausko iš 
Waterbury, Conn., tikrą ad
resą. Žinantieji malonėkite 
pranešti Danutei I. Staknis, 
199 Kingsland Ave., Lynd
hurst, N. J.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896
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New Yorko ir New Jersey 
apskrities L. Vyčiai kovo 9 
d. minėjo Šv. Kazimiero šven
tę iškilmingomis mišiomis 
Viešpaties Atsimainymo baž
nyčioje, Maspethe. Mišias at
našavo kun. T. Chase ir pa
sakė šventei pritaikintą pa
mokslą. Virš 150 vyčių pri
ėmė Švč. Sakramentą.

Po mišių įvyko pusryčiai, 
paruošti Maspetho vyčių. 
Pusryčių metu vyčius sveiki
no kun. T. Chase, kun. J. Bal- 
kūnas, Vyčių centro pirm. J. 
Boley, organizacijos įsteigė
jas, M. Norkūnas, apskrities 
pirm. K. Basanavičius ir at
skirų kuopų atstovai. BALF 
įstaigos atstovas Ką^ys Bal- 
tramaitis nušvietė Bendrojo 
Lietuvių Šalpos Fondo sie
kius, reikalus ir tikslą. Nuo
dugniai išaiškino Vokietijo
je esančių lietuvių padėtį, 
ragindamas vyčius prisidėti 
prie šio kilnaus darbo.

Juozas Mickevičius kovo 
14 d. atvyko iš Vokietijos iš 
anglų zonos ir apsistojo Auš
ros Vartų par. klebonijoje. 
Jis ieško savo dėdės, Kazi
miero Baliūno, A. Jakštonio, 
arba Julijos Polipavičienės.

Sergijus Paulionis, kilęs iš 
Kalvarijos, Santakos kaimo, 
ieško Julijaus Krasnicko ir 
Petro Kirtiklio iš Kalvarijos 
vals., Santakos km., taipgi 
Silvestro Mikulevičiaus, Kal
varijos vai., Jurgežerių km.

Prašome pranešti kleboni
joje.

ATITAISYMAS

Stefanija Mikšytė-Burbie- 
nė, gyvenanti tremtinių la
geryje Vokietijoj, ieško Juo
zo Mikšio, 1939 metais gyve
nusio New Yorke.

Žinantieji praneškite:
Miss Doris Lane

American Christian Commit
tee for Refugees

147 W. 42 St., New York 18,

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
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Spaudos rėmėjų susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 
16 d., tuo jaus po mišparų An
gelų Karalienės par. salėje, 
bet ne “Amerikos” patalpose, 
kaip paskelbta pereitame nu
meryje.

Bus išduota bazaro apy
skaita ir tariamasi Lietuvių 
Dienos reikalais. Visus kvie
čiame kuo gausiausia daly
vauti.

MIRĖ

Kovo 10 d. mirė Juozas 
Waineikis, 69 metų amžiaus, 
gyvenęs 2061 Gates Ave., 
Ridgewoode. Paliko žmoną 
Rozaliją.

Laidojamas kovo 14 d. iš 
Apreiškimo bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi S. 
Aromiskis.

PARDUODAMI NAMAI
10 šeimų namas Williamsburge. 

Kaina 7,000 dol.
6 šeimų namas Bay Ridge. 

Kaina 15,000 dol.
4 šeimų namas su krautuve 

Williamsburge. Kaina 7,000 dol.
2 šeimų namas Richmond Hill. 

Kaina 11,000 dol.
1 šeimos namas New Hyde Park, 

N. Y. Kaina 13,400 dol.
Platesnių informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. L 
Tel. „Virginia 7-8110

■■

N. Y.

12/21
Great 
Geni-

Pranas Vizbaras, 
Assembly Centre, via 
Britain, (23) Lubeck, 
nerstr. 18 Lit. Lager. Ger
many, — ieško švogerio, Juo
zo Dauderio, gyv. New York.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PELNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą Ir kt darbus.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIU 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

I= ■
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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 IdL, 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360
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