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Pulk. Povilui žadeikiui, 
Lietuvos Nepaprastam Pa
siuntiniui ir Įgaliotam Minis- 
teriui Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kovo 26 d. suka
ko 60 metų.

Ministeris žadeikis beveik 
visą laiką nuo Lietuvos Ne
priklausomybės atsteigimo 
pradžios praleido Amerikoje. 
Atvyko jis čia pradžioje kaip 
delegacijos narys, po to buvo 
konsulu Chicago  j e, generali
niu konsulu New Yorke, o iš 
čia buvo paaukštintas, per
keliant į Washingtoną minis- 
teriu.

Ministeris žadeikis savo 
tarnyboje matė šviesių ir 
tamsių dienų. Šiandie jo 
vaidmuo ir pareigos yra ne
paprastos reikšmės lietuvių 
tautos gyvenime. Sveikinda
mi p. Ministerį sulaukus 60 
metų, iš širdies linkime jam 
tvirtos sveikatos, ištvermės 
ir nepalaužiamo pajėgumo 
garbingose pareigose.
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Prezidentas Truman šian
die bene dažniausiai ir pla
čiausiai minimas valstybi
ninkas Amerikoje ir ten, kur 
įmanomas laisvas susižinoji
mas, laisvas žiniomis pasi
keitimas. Jo, kaip valstybi
ninko, vardas .. staiga pakilo 
po kovo 12 d. kalbos, kurioje 
jis paprašė Kongreso skubios 
paramos. Graikijai ir Turki
jai, esančioms komunizmo 
replių pavojuje.

Lengva suprasti, kodėl 
graikų sostinėje viena gra
žiausių gatvių pavadinta 
Trumano vardu. Visai aišku, 
kodėl Turkijos spauda di-

Trumano kalbą ir palankius 
išvedžiojimus. Bet sunku iš
siaiškinti, kodėl dar yra vie
šosios Amerikos nuomonės 
reiškimo šaltiniu, kaip didie
ji laikraščiai ir visa eilė radi
jo stočių, reiškiančių įvairių 
abejonių dėl prezidento stip
raus posūkio tikslumo.

> Washingtonas. — Prez. H. 
Truman išleido potvarkį, pa
gal kurį bus patikrintos visų 
federalinės valdžios tarnau
tojų ištikimumas. Skyrių vir
šininkams pavesta atleisti vi
sus savo žinioje esančius tar
nautojus, kurių ištikimybė 
Amerikai yra rimtai abejoti
na.

Prašalinimo iš tarnybos 
pagrindu bus: asmens daly
vavimas sabotaže ir šnipinė
jime, išdavime ar ruošimąsi 
išduoti; mėginimas ar sieki
mas pakeisti šalies santvar
ką jėga; atlikimas savo pa
reigų taip, kad tuo pirmoje 
eilėje pasinaudotų kuri už
sienio vyriausybė; priklau
symas užsienio ar vidaus to
kiai organizacijai, kuri vy
riausio prokuroro bus pripa
žintą totalitarine, fašistine 
ar komunistine. Visų tarnau
tojų ištikimybės ištyrimas 
pavestas Federaliam Investi- 
gacijos Biurui.

Karo, Laivyno ir Iždo sek
retoriams pavesta ypatingai 
prižiūrėti, kad jų žinyboje

esantieji tarnautojai ypač 
pasižymėtų savo ištikimybe 
Amerikai ir jos idealams.

Prezidento įsakymas susi
laukė labai palankių įvertini
mų iš įvairių sluoksnių. Kon
greso atstovų rūmų pirmi
ninkas Martin pareiškė pasi
tenkinimo, kad prezidentas, 
pagaliau pamatė tiesą, apie 
kurią mes kalbėjome per ke- 
leris metus.

Visa eilė senatorių ir kon- 
gresmonų palinkėjo, kad šis 
potvarkis ko greičiau apva
lytų valdžios įstaigas nuo jas 
apnykusių komunistų ir jų 
bendrakeleivių.

F. D. Roosevelt Jr., velio- 
nies prezidento sūnus, savo 
kalboje Newarke pareiškė, 
kad šiuo metu Amerikai ar
timiausiu pavojum yra ko
munizmas ir kad komunizmo 
pavojus turi būti prašalintas.
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Washington.^—Buvęs Ame
rikos' ambasadorius Rusijoje 
William C. Bullitt Kongreso 
komisijos posėdyje pasisakė 
apie komunizmą. ir Rusiją. 
Jis pareiškė, khd Sovietai ne
išdrįs pulti Amerikos, kol pa
sigamins atominę bombą.

Bullitt buvo Amerikos am
basadorium Rusijoj nuo 1933 
iki 1936 metų. Jis nurodė, 
kad Amerikos komunistų 
tarpe yra daug galinčių būti 
išdavikais asmenų, . tačiau 
jis nepritaria pastangoms 
uždaryti komunistų partiją.

Amerikos Legijono atsto
vas pasisakė už komunistų 
partijos uždarymą.

Maskva.—Kovo 24 d. Ang
lijos užsienio reikalų minis- 
teris Emest Bevin apsilankė 
pas generalisimą Staliną. Pa
simatymas tęsėsi pusantros 
valandos.

JALTOS PASLAPTYS PASKELBTOS

18

S

naga
KAI

T

Vienas labiausiai šūkau
jančių balsų prieš Trumano 
žygį, tai tas, kurį paleido ir 
vis leidžia Henry Wallace, 
buvęs velionies Roosevelto 
vienu metu artimiausias pa
tikėtinis. Wallace eina taip 
toli, kad Trumano pastangas 
sustabdyti komunizmo agre
siją pasaulyje jis vadina 
Amerikos idealų išdavyste.

Galima tik dabar suprasti, 
kaip laiminga Amerika ir 
kaip laimingas visas pasau
lis, kad 1944 metais demo
kratų suvažiavimas Chicago- 
je nusisuko nuo H. Wallace, 
kurs visu įžūlumu siekė kan
didatūros viceprezidento vie
tai antram terminui. Tiesiog 
Apveizdos ranka apsaugojo 
demokratus ir Ameriką nuo 
žiauriausios vergijos aklo 
šlovintojo, kuriuo vis stip
riau ir stipriau pasirodo H. 
Wallace.
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kokia baisybė yra komuniz
mas — ir nusikratysią jo vi
siems laikams!

Valstybės Departamentas 
paskelbė Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų susitarimus, 
nors jau nebuvo likę nieko, 
kas viešai nebūtų buvę žino
ma- .C’Vį;

Praeitą savaitę Maskvoj 
Molotovas, savo vienam rei
kalavimui pastiprinti, pami
nėjo vieną iš Jaltos susitari
mų, pagal kurį buvo pasiža
dėta svarstyti Rusijos reika
lavimą dešimties bilijonų dol.

MOTERŲ DRABUŽIŲ 
PREKYBA SUMAŽĖJO

inominemš res-

Praeitoj savaitėj Sovietų 
“vyriausia taryba” išleido į- 
sakymą, kuriuo uždraudžia 
Sovietų piliečiams vesti sve- 
timšales, o Sovietų pilietėms 
—ištekėti už svetimšąjių. šis 
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publikoms,” nurodant joms 
paskelbti savo ribose tokį 
pat ukazą.

Šis ukazas yra dar vienas 
įrodymas, kaip baisiai me
luoja Maskvos . pakalikai, 
skelbdami, kad Lietuvos ir 
kitų “laisvų respublikų” žmo
nės turi tikrą laisvę savaran
kiškai tvarkytis. Net vedybų 
klausime reikia leisti tokius 
įsakus, kokiuos paliepia 
Maskva.

vo paskelbtas, nes buvo lai
komas slaptu.

Kongrese kilo griežti bal
sai vyriausybės adresu, rei
kalaujant paskelbti Jaltos ir 
Potsdamo nutarimus. Val
stybės departamentas prane
šė, kad šie reikalavimai bus 
patenkinti. Tas pažadas jau 
išpildytas, bet visa tai nieko 
nauja neatidengė.

New Yorko miestas yra 
žymus moterų drabužių ga
myba. Pernai ‘mūsų mieste 
moterų drabužių prekyba pa
siekė 2 bil. 255 mil. dol. aukš
tumos. Manoma,' kad šiemet 
ši prekyba gerokai sumažės.

Mažėjimo priežasčių yra 
daug. Viena iš' jų, nuo karo 
užbaigos dirbančių moterų 
skaičius vis mą$ S Kai ma- 
Žlali'mGtBil^-^ua-fvai^ė 
gamyboje, mažiau-suvartoja
ma moteriškų drabužių. Dau
giausia moterų dirbo 1945 
metais — 16,710,000. 1946 m. 
jų dirbo 16,010,000, i šių me
tų pradžioje tik 15,430,000 
moterų turėjo darbus.

TELEFONO STREIKAS

Kalbant apie pilną “nepri
klausomybę ir laisvę”, čia 
bus vietoje pažymėti apie 
Vasario mėn. Lietuvoje pra
vestus “rinkimus” į “aukš
čiausią tarybą.” Kaip skelbia 
komunistų spauda, daugiau
sia balsų paduota už Vilniaus 
apygardos kandidatą. . .Juo
zą Staliną.

Laisvose šalyse tautos at
stovais į seimus žmonės ren
ka savo apylinkėse gyvenan
čius žmones. Na, o labiausiai 
pavergtose šalyse nesiskaito
ma net su savęs per akis ap
gaudinėjimu. ,

Bjauriausias monkey busi
ness!

BALANDŽIO MENUO 
VĖŽIO MENUO

Prezidentas paskelbė ba
landžio mėnesį vėžio kontro
lės mėnesiu ir prašo visų 
rimti pastangas kovai prieš 
vėžio ligą.

Washington. — Telefono 
tarnautojų federacija nutarė 
paskelbti streiką, kuris pa
liestų 287,025 tarnautojus, 
priklausančius 39 organiza
cijoms.

Telefono tarnautojai rei
kalauja didesnio atlyginimo 
pridėti po 12 dol. savaitėje, 
geresnių darbo sąlygų, padi
dinti pensijas.

AUSTRIJOS ATSTOVAI Į MASKVĄ

Visokių žmonijos gelbėto
jų atsiranda. Jokių receptų 
nesigailima pasiūlyti.

Štai vienas pavyzdys. Jos. 
P. Kennedy yra vienas tur
tingųjų amerikiečių, skaitan
čių savo turtus milijonais. 
Jis yra ir stambus labdarys, 
aukojantis kilniems tiks
lams tūkstančiais dolerių. 
Prieš karą buvo Amerikos 
ambasadorium Londone. Va
dinasi, turėtų nusimanyti ne 
tik apie baznį, bet ir apie pai
nius tarptautinius reikalus. 
J. P .Kennedy mato komuniz
mo pavojų visai Europai. Bet 
jis nenori, kad Amerika ką 
nors darytų komunizmo pa
vojui prašalinti ar sumažin-

- ti. Girdi, tegu komunizmo 
banga išlieja visą Europą; 
visi žmonės tada pamatysią,

Visai arti džiaugsmingo
sios Velykų šventės. Besi
ruošdami joms, atsiminkime 
tūkstančius tų, kuriems Ve
lykos negalės teikti pilno 
džiaugsmo.

Atsiminkime tūkstančius 
lietuvių, esančius ištrėmime, 
kuriuos galime pasiekti savo 
paramos ranka, kuriuos ga
lime paguosti visai apčiuo
piamu būdu. Paremkime juos 
savo dovana per Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondą.

Kas šiemet dar nedavė sa
vo aukos lietuvių šalpai, tegu 
skubiai atlieka savo pareigą. 
Duokime savo auką per savo 
organizacijas, BALF skyrius, 
įstaigas, arba siųskime tie
siog BALF centram

Tenelieka nė vieno lietu
vio, kurs nepaskirtų lietuvių 
šalpai nors vienos dienos už
darbio!

Maskva. — Užsienio reika
lų ministerių konferencija 
nutarė pakviesti Austrijos 
vyriausybę atsiųsti savo at
stovus ir pareikšti savo nuo
monę Austrijos ateities klau
simais. Austrijos atstovų 
kvietimą iškėlė Amerikos 
valstybės sekretorius gen. G. 
Marshall. Jis nurodė, kad 
Amerika nelaiko Austrijos 
savo priešu.

Austrų delegacijai vado
vaus užsienio reikalų minis
teris Dr. Gruber.

Taikos sutarčiai su Austri
ja sudaryti daugiausia kliū
čių sukėlę Rusijos reikalavi
mai didelių karo mokesčių. 
Rusija nori vienašališkai nu
statyti, kokie buvo vokiečių 
Austrijoje turtai, kuriuos vi
sus nori pasiimti Rusija.

statyti jau esą užbaigti. Pats 
didysis anglių pavertimas 
gąsdinu, dujomis ir kitomis 
kūrenimo ir šildymo gėrybė
mis galėsiąs būti pradėtas 
1951 m.

Paminėta bendrovė savo 
žinioje turi 500 milijonų to
nų nekastų anglių; dabar ji 
pasiruošia iškasti 30 milijo
nų tonų per metus. Jei ben
drovės planas pasiseks, ang
lių pramonėje atsidarys nau
ji galimumų plotai.

Iš Anglies Gamins 
Gasolinę

Pittsburghas. — Didžiulės 
Consolidation Coal bendro
vės vadybė pranešė pradė
sianti didelius bandymus ga- 
solinui, dujoms ir denatūruo
tam alcoholiui gaminti. Pla
nai naujoms dirbtuvėms pa-

Nori Plačios Konferencijos
Maskva. — Valstybės sek

retorius gen. Marshall užsie
nio reikalų ministerių konfe
rencijai pasiūlė tokius daly
kus.

1. Būsimą taikos su Vokie
tija sutartį turi priimti visa 
vokiečių tauta, o ne vyriau
sybė. Šis siūlymas turėtų bū
ti įrašytas į vokiečių naują 
konstituciją.

2. Taikos sutarčiai su Vo
kietija sudaryti turi būti su
šaukta plati konferencija, 
kurioje lygiomis teisėmis da
lyvautų visos tos valstybės, 
kurios buvo paskelbusios ka
rą Vokietijai.

Prancūzų ministeris Bi- 
dault tuojau išreiškė savo 
pritarimą Amerikos atstovo 
siūlymui. Bevin ir Molotov 
pareiškė savo nuomonę pa
sakysią vėliau.

Sutarčiai su Austrija su
daryti pasiekta kiek pažan
gos. Visi susitarė, kad Aus
trija negalės turėti kariuo
menės daugiau kaip 53,000 
vyrų. Be to, Austrijos na
ciams bus uždrausta būti ka
riuomenėje ir turėti savo or
ganizacijas.

Pagal Marshall siūlymą, 
galutinę taikos sutartį pa
ruoštų Amerikos, Rusijos, 
Anglijos ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministerių 
konferencija, tačiau ji turėtų

atsižvelgti į tuos patarimus, 
kuriuos priimtų dviem treč
daliais balsų visų prieš Vo
kietiją kariavusių valstybių 
konferencija. Amerikos siū
lymas numato, kad tokioje 
konferencijoje dalyvautų 56 
valstybės, nes tiek valstybių 
buvo paskelbę karą Vokieti
jai.

V. Molotovas pareikalavo, 
kad lygiomis teisėmis tokion 
konferencijon būtų pakvies
ta ir Albanija, bet Marshall 
tuojau pasipriešino. Jis nuro
dė, kad, viena, Albanija ne
kariavo prieš Vokietiją, o an
tra, Albanijos kariuomenės 
daliniai drauge su vokiečiais 
kovojo prieš didvyrišką Grai
kiją.

Lektuvy Bendroves 
Pakele Kainas

Civilinės aviacijos taryba 
patvirtino šešiolikos lėktuvų 
bendroviųsusitarimą padi
dinti kelionių bilietų kainas 
dešimt nuošimčių.

Naujos lėktuvų bilietų kai
nos pradės veikti nuo balan
džio 1 d. Bendrovės nurodė, 
kad pernai jos turėjo dešimt 
milijonų dolerių nuostolio. 
Padidintos kainos galėsian
čios duoti bendrovėms papil
domų pajamų už 25 mil. dol.

Meksika Prašo 
Paramos

Washingtone paskelbta, 
kad Meksikos vyriausybė sa
vo šalies ūkiškiems reika
lams pagerinti nutarė prašy
ti Amerikos paramos. Meksi
ka nori 343 milijonų dolerių 
paskolos, kuri daugiausia bū
tų paskirta žemės ūkiui pa
kelti, nusausinant didelius 
plotus.

Meksikos planuose yra ir 
nutiesimas naujo 1,000 my
lių kelio, pataisymas dauge
lio kelių ir pastatymas naujų 
moderninių viešbučių keliau
tojų patogumui.

Meksikoje yra 196,400,000 
hektarų žemės, bet tik 23,- 
400,000 hek. yra dirbamos že
mės, kas sudaro tik 12 nuo
šimčių visos žemės ploto.

Prancūzai Įsileis 500 
Tūkstančius Italy
Roma. — Italijos ir Pran

cūzijos vyriausybės pasirašė 
sutartį, pagal kurią 500,000 
italų galės išvykti Prancūzi- 
jon apsigyventi.

Kas mėnuo tuojau Prancū- 
zijon galės įvažiuoti po 17,- 
000 italų darbininkų, kol į- 
važiuos 200,000. Italų darbi
ninkams bus leista pasiimti 
savo seimas ,ir_^taip naujų 
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Washington. — Valstybės 
sekretoriaus pareigas einąs 
Dean Aceson senato užsienio 
komisijos posėdyje atsakinė
jo į senatorių paklausimus 
ryšium su prezidento Truma
no prašymu duoti paramos 
Graikijai ir Turkijai.

Atsakymuose į visą eilę 
klausimų, Acheson pažymė
jo, kad netrukus gal reikės 
pagelbėti ir Korėjai, nes iki 
šiol nepavyko su Sovietais 
susitarti dėl jungtinės vy
riausybės visai Korėjai. Šiuo 
metu Korėja tebėr padalinta 
pusiau — šiaurinę dalį valdo 
Sovietai, o pietinę — Ameri
kos kariuomenė.

Acheson pabrėžė, kad grai
kams paskolos davimo tiks
las yra paremti Graikijos vy
riausybę prieš ginkluotą ma
žumą, tai pastangos paremti 
konstitucinę vyriausybę.

Prezidento prašymui pa
remti savo tvirtas nuomones 
pareiškė karo sekretorius 
Patterson ir laivyno sekreto- 
kad Graikijon būtų siunčia
ma tik keliolika karininkų, 
rius Forrestal. Abu nurodė,

Belgijos Vyriausybe 
Be Komunistę

Belgijos žymus Socialistų 
partijos vadas Paul-Henri 
Spaak sudarė naują vyriau
sybę, kurioje nėra nė vieno 
komunisto.

Nauja vyriausybė sudary
ta išimtinai iš dviejų partijų 
— krikščionių demokratų ir 
socialistų. Pramatoma, kad 
ši vyriausybė galės laikytis 
ilgai, nes sudaryta iš dviejų 
stipriausių partijų.

Italai darbininkai galės 
siųsti Italijon iki 50 nuošim
čių nuo savo uždarbio.

Prancūzijoje italams ne
bus lengva, nes prancūzai 
dar negali užmiršti 1940 me
tų, kai Mussolini paskelbė 
karą ir puolė prancūzus pa
čiu sunkiausiu metu prancū
zams.

Generolas Eisenhower nu
rodė, kad šiuo metu nėra ka
ro pavojaus. Jis stovi už ka
riuomenės ir laivyno jėgų su
jungimą po viena vadovybe.

PIETŲ AFRIKA MOKA SKOLĄ

LĖKTUVO NELAIME
Dėl blogo oro, karinis lėk

tuvas nukrito Etiopijos kal
nuose. Tai įvyko pereitoj sa
vaitėj. Nelaimėje žuvo šeši 
amerikiečiai.

BALF VAJAUS PIRMI DAVINIAI

Washington. — Pietų Af
rikos ministeris Washingto
ne, H. T. Andrews, kovo 21 
d. įteikė valstybės sekreto
riaus pareigas einančiam D. 
Acheson 50 milijonų dolerių 
vertės čekį. Tai pirmas Pietų 
Afrikos įmokėjimas, atsi
skaitant už karo metu gautą 
paskolą. Už 6 mėnesių Pietų 
Afrika sumokės vėl 50 mil. 
dolerių.

Taip pat praneštas susita
rimas su Burma, kur Ameri
kos įvairios nuosavybės buvo 
likę už pusantro mil. dolerių. 
Burma sumokės per 20 metų 
penkis mil. dolerių. Gausi
mieji penki milijonai dolerių 
daugiausia bus sunaudoti 
švietimo reikalams Burmoje.

TRUMPOS ŽINIOS

New York. — Pagal BALF 
vadovybės pranešimą spau
dai, BALF 1947 metų vajuje 
pirmą vietą iki kovo 15 d. už
ėmė New Yorko valstija, iš 
kurios lietuvių tremtinių šel
pimo sąskaiton įplaukė $10,- 
080.70; po to seka kitos val
stijos tokia tvarka:

Pennsylvania — 7,537 dol., 
Maryland — 5,178 dol., Ill
inois — 4,880 dol., Massachu
setts — 2,845 dol., Connecti
cut — 1,866 dol., New Jersey 
— 1,800 dol., Michigan — i,- 
126 dol. ir t.t.

Beveik nėra nė vienos val
stijos, iš kurios nebūtų į- 
plaukę aukų. Lietuvių trem
tinių šelpimas susilaukia vi
suotinio dėmesio ir pritari
mo.

Lietuvių tremtinių Vokie
tijoje padėtis nuolat sunkėja. 
Maisto kiekis mažinamas. 
Ypač reikia papildomos pa
ramos vaikučiams, ligonims, 
invalidams ir seneliams.

— Rockefeller įteikė Jung
tinėms Tautoms 8y2 mil. dol. 
čekį, kaip savo dovaną J. T. 
sostinei New Yorke įkurti.

Didėja Namų 
Statyba

pra-Darbo žinių įstaigos 
nešimu, šiemet sausio mėne
sy visoje šalyje pastatyta 
59,300 naujų namų.

Tame pat mėnesy pradėta 
42,100 naujų namų statyba.

— Kovo 25 d. prie Centra
lia, Ill., kasyklose įvyko spro
gimas, kurs atkirto nuo su
sisiekimo su žemės pavir
šium apie 120 angliakasių. 
Bijoma, kad dauguma jų bus 
žuvę.

— Sovietų valdžia prane
šė, kad jų kariuomenė grei
tai perduos Darien uosto val
dymą Kinijai.

— Buvęs prezidentas H. 
Hoover New Yorke pareiškė, 
kad Graikijos saugumą ir 
tvarką gali lengvai užtikrin
ti Stalinas, jei tik jis įsakytų 
komunistų gaujoms sustab
dyti savo veiksmus.

— Italijos tautos atstovy
bė pasisakė už pripažinimą 
Vatikano nepriklausoma val
stybe ir už laisvą Katalikų 
Bažnyčią. Šis nutarimas bus 
įrašytas į naują italų kon
stituciją.

VETERANAI SKOLINASI 
NAMAMS PIRKTI

— Amerikos ambasadorius 
Lenkijai Lane atsistatydino 
iš savo pareigų. Jis tai pada
rė protestuodamas prieš da
bartinę nelaisvę Lenkijoje. 
Žada atvirai ir viešai kalbė
ti, kas dabar darosi Lenkijoj, nų.

Veteranų administracija 
pranešė, kad iki vasario 25 
d. 605,000 veteranų yra gavę 
paskolas namams nusipirkti.

Ūkiams įsigyti paskolas 
paėmė 24,500 veteranų, o 
bizniams įsisteigti prašė pa
skolos ir gavo 56,000 vetera-

Ktį.- ..
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KUR DINGO KOMINTERNAS?
Prieš beveik ketveris metus Maskva didžiausiu triukš

mu paskelbė, kad uždaromas kominternas—pasaulinės ko
munistų sąjungos vadovybė. Kominternas vadovaudavo ko
munistų judėjimui visame pasaulyje. Iš jo plaukdavo visi 
įsakymai “visų šalių proletarams vienytis.”

Velionis prezidentas Roosevelt laikė dideliu savo laimė
jimu, kai jis “prišnekino” Staliną uždaryti kominterną. Pa
skelbus kominterno paleidimo raštą, Amerikoje laikraščiai 
bandė įtikinėti, kad prasidėjo nauja gadynė, kad komuniz
mo imperialistiniai siekiai sulaikyti, kad komunizmas liko
si tik Rusijos vidaus reikalas . . .

Kominterno paleidimo raštą pasirašiusiais buvo pa
skelbti septyniolika kominterno prezidiumo narių. Gal įdo
mu atsiminti jų vardus ir pasižiūrėti, kokias vietas tie “su- 
silikvidavę” vyrai užima šiandie? Prašome. Štai faktai:

Ercoli - Togliatti—Italijos komunistų vadas, vyriausy
bės žymus narys.

Thorez—Prancūzijos komunistų partijos gen. sekreto
rius, kelis kartus ministerio pirmininko pavaduotojas, no
rėjęs būti net prezidentu arba ministeriu pirmininku.

Kopplenig—Austrijos ministerio pirmininko pavaduo
tojas, įspraustas ton vieton Sovietų įsakymu.

Karalov—Bulgarijos prezidentas; Rakaci—Vengrijos 
ministerio pirmininko pavaduotojas, nors komunistų parti
ja rinkimuose gavo visiškai nereikšmingą balsų skaičių.

Gottwald—Čekoslovakijos ministeris pirmininkas; Di
mitrov—Bulgarijos ministeris pirmininkas, buvęs komin
terno pirmininkas.

Marty—Prancūzijos komunistų partijos įžymus vadas; 
Pieck—Vokietijos komunistų vadas, kuriam dabar rusai 
yra pavedę organizuoti “Socialistų Vienybės Partiją,” per 
prievartą įtraukiant jon socialdemokratus.

Kussinen—atplėštos nuo Suomijos dalies, Fino-Karelų 
respublikos prezidentas; Anna Pauker—tikroji Rumunijos 
valdovė, veikianti už vyriausybės sosto ir Ibarruri (žinoma 
La Passionaria vardu)—Ispanijos komunistų Prancūzijoje 
vadovė.

Kominternas popieriuje likviduotas, bet jo pagrindinis 
siekis—gMfcjMfiaM^^rgti ko daugiaus^^^Adomas visu

Matau: į Lietuvą pavasaris atėjo.
Jau paskutinės sniego lėkštės tirpsta. 
Miške medžius kalena kėkštas, 
Katytes supa blindų virpstai.
Prieš saulę atsilošęs kaista miško šonas.
Dievų ranka palazdinėlius sėja.
Su seno ledo skudurėliais
Žiema į šiaurę zlabinėja.
Per girią, kaip ant žirgo, lekia jaunas vėjas 
Ir purto drebančius lapus pernykščius.
Kalnai apnuoginti kaip kapas.
Ir gervės iš trikampių krykščia.
Papurtusios, stiklais ir sienom žaidžia gričios. 
Pirmoji peteliškė saulėj skrenda.
Upeliai sidabru čiurlena . . .
Ruduo į prarajas paskendo—
Matau: aš pats einu, krivūlė mano žydi 
Ir kvepia oras medumi ir duona, 
Ir plakas bokštuos vėliavėlės— 
Geltona, žalia ir raudona.

Faustas Kirša.

LIETUVIAI SIBIRE

DVIEJŲ PASAULĖŽIŪRŲ KOVA
Karo veiksmai seniai baigti, bet pasaulis dar ir šian

dien ramiai atsikvėpt negali. Jis gyvena vis didėjančioj 
grėsmėj ir baimėj. Vietoj tarptautinio saugumo ir bendra
darbiavimo šiandien vyrauja nuolat aštrėjąs didžiųjų galy
bių susikirtimas. Vietoj tvarkos plečiasi ūkinio ir visuome
ninio gyvenimo pakrikimas, didėja anarchija. Vietoj tautų 
laisvės ir žmogaus teisių, dėl kurių kariauta ir neišsakomai 
daug aukų sudėta, dešimtys kraštų pavergta ir milijonai 
žmonių tironiškai naikinama.

Ir tai, svarbiausią, todėl, kad su paskutiniu šiam kare 
šūviu anaiptol nepasiekta pačių konflikto šaknų sunaikini
mo. Pasaulis kaip buvo, taip ir paliko perkirstas “geležine 
uždanga” į du ne tik skirtingus, bet ir priešingus židinius. 
Vienam žmonių gyvenimas tvarkomas pagal krikščionišką
jį teisingumą ir demokratijos principus. Kitam gi žmogus 
pavergtas bedieviškam materializmui ir totalitariniam, Die
vo ir žmonių įstatymus pamynusiam, režimui.

Kova tarp krikščionybės ir materializmo yra sena. Ji 
virto žūtbūtine kai krikščionybę su žiauriausiu brutalumu 
užsimojo sunaikint bolševizmas ir nacizmas. Dvi materialis
tinės pasaulėžiūros, du fašistiniai režimai.

Pergyvenom brutališką rasistinį materializmą, kuriuo 
buvo pagrįstas Hitlerio sukurtas nacionalsocializmas. Jo 
vardu buvo išdygusi didelė politinė ir karinė galybė. Ji vedė 
jokio žmoniškumo nebojantį terorą prieš Kristaus išpažinė
jus, prieš bažnyčias, paminklus, kryžius, tikybines organi
zacijas. Jis naikino visa, kas tikybiška. Kristaus evangeliją 
bažnyčiose turėjo pakeist Hitlerio mokslas, ant altorių iš
statoma jo knyga “Mein Kampf” ir germaniškas kardas.

Tačiau krikščionybė nesuklupo ir, priešingai, naujais 
kankiniais savo didybę apvainikavo. Pasišovęs į totališką 
kovą su Dievu ir krikščionybe, totališkai Hitleris ją ir pra
laimėjo. Pasauly tačiau paliko kita krikščionybę siekianti 
sunaikinti jėga, prisidengusi komunizmo-bolševizmo skrais
te. Bolševizmas seniau tą kovą pradėjo ir dar su didesniu 
įtūžimu ją veda.

Sovietinėj Rusijoj tikėjimas viešai paskelbtas žmonių 
opiumu ir tautos bei valstybės priešu. Po revoliucijos bol
ševikams valdžią paėmus visos bažnyčios buvo uždarytos 
ir dvasininkai bei tikintieji masiniai naikinami. Ten milijo
nai žmonių turėjo mirti ir šiandien miršta tik už tai, kad jie 
tikintieji. Komunistinė valstybė suorganizavo platų bedie
vybės sąjūdį ir purvais drabsto visa, kas krikščioniška.

Vietoj Dievui, ten Stalinui šiandien verčiama melstis. 
Jis prievarta turi būt šlovinamas kaip “žmonijos tėvas,” 
“tautų išgelbėtojas,” “saulė,” “išmintingasis.”

Tikrumoj nėra jokio skirtumo tarp nacizmo ir komu
nizmo. Tai materialistinės pasaulėžiūros, diktatūriniai reži
mai. Ir vienas ir kitas žmogų laiko paprastu civilizacijos 
reiškiniu, neatsižvelgia žmogaus dvasios reikalavimų ir tei
sių, nes tos dvasios nepripažįsta. Užtat ir nacinėj Vokietijoj 
ir komunistinėj Rusijoj žmonių naikinimas virto kasdieni
niu reiškiniu. Koncentracijos lageriai yra vienas iš svar-

Varkuta
Pagal gautas žinias iš pa

sikalbėjimų su grįžusiais iš 
ištrėmimo Rusijon Lietuvos 
žydais ir lenkais, daugumas 
lietuvių išvežti Rusijon 1941 
m. buvo ištremti į sekančius 
rajonus: Rabinm, Basnaul, 
Biisk, Karasuk, Kulunda, 
Makat, Medvežja Gora, No
vosibirsk, Starobielsk ir k., 
taigi, į Karelijos, Kazach
stano, Sverdlovsko, Celiabin- 
sko sritis, Trans Uralo, Sibi
ro ir Altajaus plotus ir į Le
diniuotojo vandenyno pa
krantę. Didelės ištremtųjų 
masės buvo perkeltos iš Ir
kutsko rajono į Jakutų res
publiką ir apgyvendintos ko- 
miautonominėje respubliko
je, pagal Lediniuotojo vande
nyno pakraštį — Bykormys 
ir Varkutoje.

Varkuta yra dabar viena 
iš populiariausių vietovių So
vietų “rojuje”. Tai yra ne
perseniai pradėtas naudoti 
anglių kasyklų centras. Var
kuta yra prie Pečoros ir Usos 
upių santakos, šiauriniame 
Urale. Ten be paliovos pučia 
šalti vėjai, žiema ten tąsiasi 
9 mėn., o poliarinė naktis 
trunka 3 mėn. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą ten buvo vos 
nedidelis kaimelis, toli nuo 
geležinkelių ir kitokių susi
siekimų nuo pasaulio. Visas 
tas rajonas vadinamas Komi 
autonominė Sovietų respubli
ka.

Karo metu, kada buvo per
keliama iš Europos Rusijos 
ir Donbaso sunkioji pramonė 
už Uralo, ten buvo surasti 
turtingi anglies klodai. Tuč
tuojau buvo sugabenta iš ki
tų Sibiro plotų šimtai tūks
tančių belaisvių ir pradėta 
primityvūs anglių kasimo į- 
rengimo darbai ir geležinke-

lio išilgai vakarinio Uralo 
nuo Lediniuotojo vandenyno 
iki industrijos centro Sverd- 
lovsko statymas. Apie 250,- 
000 belaisvių, vyrų ir mote
rų (įskaitant lenkų belais
vius, paimtus per “dviejų sa
vaičių puikų žygį,” kur buvo 
“krauju sucementuota Sovie
tų Sąjungos ir nacistinės Vo
kietijos ginklų bičiulystė”), 
žuvo ten nuo išsekimo, bado 
ir sunkaus darbo be jokios 
sanitarinės pagalbos. Vis dėl 
to kasyklos buvo įrengtos ir 
geležinkelis pastatytas. Ka
syklų naudojimas prasidėjo 
maždaug apie karo pabaigą.

Tos “kasyklos” tai nėra 
kasyklos ta prasme, kaip ži
nome Europoje ar š. Ameri
koje. Ten dabar veikia apie 
40 taip vadinamų šachtų. 
Apie šachtas pristatyta ma
sės medinių barakų ir kele
tas mūrinių namų, kur gyve
na administracijos ir NKVD 
personalas^ 
toje dirbsi 
darbininkų.
Varkutoje buvo daugiau kaip 
1,500,000 vergų.

Kasyklos didinamos ir 
šachtų tinklas plečiamas, 
kartu su tuo atitinkamai di
dinamas ir vergų skaičius. 
Stalino naujas penkmetis di
dina Pramstroj Varkutą ir 
Trans Uralo kombinatų ga
mybą. šitie dideli užsimoji
mai įvykdomi pagalba mili
jonų vergų atgabentų iš Ru
sijos ir kitų rusų okupuotų 
sričių. Rusų ekspertai savo 
neviešuose pasikalbėjimuose 
prasitaria ir vertina, kad Ru
sijoj yra nuo 15 iki 18 mili
jonų vergų, vyrų ir moterų. 
Didžiuma vergų dirba prie 
kanalų kasimo ir balų, pra
moninėse Uralo ir Sibiro sri
tyse nusausinimo.

kiekvienoj šach- 
pie 40,000 vergų 
1946 m. vasarą

biausių tų režimų šulų ir valdymo priemonių. Jose Hitleris 
išžudė per 12 milijonų žmonių, o Stalinas Sibire ir kitur lai
ko uždaręs ir žiauriai mirčiai pasmerkęs 18 mil. žmonių. Tos 
oficialios žmonių žudyklos yra didžiausia 20-to amžiaus gė
da ir nelaimė. Jas sukūrė ne kas kita, kaip abu į ateistinę 
pasaulėžiūrą atremti totalitariniai režimai. Tarp tų kruvi
nųjų fašizmų ir krikščioniškojo humanizmo nėra ir negali 
būt jokio kompromiso.

Krikščionybė skaito, kad žmonių gyvenimo pažanga 
gali ir turi vykt be kovo su religija. Bedievybė nėra nei kul
tūros išdava, nei žmonių pažangumo reikalavimas. Tai klai
dinga išvada iš klaidingos pasaulėžiūros. Į ją atsiremiant! 
santvarka žmogų nukelia iš antgamtinio pasaulio ir jį pa
verčia menkaverčiu tvariniu, iš jo išplėšia visas teises ir 
visa, kas jam šventa.

Ties tų dviejų pasaulėžiūrų—krikščionybės ir bedieviš
ko materializmo—susikirtimu šiandien daugiau nei bet ka
da turi susitelkt mūsų gyvenimas ir veikimas. Tų pasaulė
žiūrų suderinimas yra neįmanomas. Neįmanomas, nes jis 
idėjinis, didelis ir nepripuolamas. Komunistinio materializ
mo lavina veržiasi užliet visą pasaulį. Jis šiandien Europoj 
terioja ir naikina katalikus ir tai geriausių katalikų tautas. 
Rytoj tas pats likimas katalikus gali ištikt kituose kraštuo
se ir kituose kontinentuose. Komunizmas tam ruošiami ir 
tai vykdys, jei pats mirtinio smūgio negaus.

Komunistinio smako nasruose šiandien žudoma ir mū
sų katalikiškoji Lietuva. Per šį karą ji virto ne tik ginkluo
tų jėgų, bet ir pasaulėžiūrų kovos lauku. Istorinis likimas 
mums suteikė reikšmę, toli prašokančia musų tautos didu
mą, geografinį ir ūkinį krašto svorį. Tą didžią paskirtį ir 
sunkią naštą drąsiai įvertinkim ir garbingai atlikim. Pasau
lis atbunda ir komunizmo pavojui tiesiai į akis pradeda žiū
rėt, kovai su juo jėgas ima teikt. Mes, amerikiečiai lietuviai, 
esame ir būsime pirmosiose tos kovos linijose—kovas į Kry
žiaus kelio laimėjimą ir mūsų senosios Tėvynės išlaisvini
mą.

Vaikučiai džiaugėsi Kalėdų seneliu. Palinksmink juos vėl.

TREMTINIŲ VAIKUČIAI LAUKIA 
ŠVENTĖMS DOVANELIŲ

Švenčių metu, BALF aplanko 
vaikučius Paryžiuje

Artinasi Velykų šventės. 
Visi jų laukia, bet daugiau
sia jų laukia mažieji vaiku
čiai. Amerikoje vaikai bus 
tėvų ir artimų apdovanoti, 
aprengti, pavaišinti įvairiais 
skanėsiais. Tuo tarpu lietu
vių tremtinių vaikai karo 
nuvargintoje Europoje tik 
gali tikėtis ir svajoti apie to
kius skanėsius, kokius ka
daise švenčių proga gaudavo 
savo tėvynėje. Tuos vaiku
čius BALF, su Amerikos lie
tuvių pagalba stengiasi šven
čių metu, nors kukliai, bet 
kiek geriau aprūpinti tais 
mažais ir menkučiais skanė
siais, kurie berniuko ar mer
gaitės gyvenime turi didelės 
reikšmės.

Štai, .pavyzdžiui, kaip Ka
lėdų Senelis—BALF aplankė 
Paryžiaus lietuvius vaiku
čius pereitais metais:

Artinosi visų vaikų laukia
mos Kalėdos. Paskutines sa-

Gyvenimo ir darbo sąlygos 
Varkutoje neturi sau palygi
nimo kituose pasaulio indus
trijos centrubsd Kasyklų in
staliacija pati primityviš- 
kiausia, kokia tik gali būti. 
Ten nesiskaitoma nei su gy
vybe, nei su sveikata. Darbi
ninkai nuleidžiami į šachtą 
pagalba rankinių “liftų.” Pa
čiose kasyklose nelaimingi 
atsitikimai—nuolatinis reiš
kinys. Mirtis nuo dujų, apal
pimai ir pervargimas nežmo
niškose darbo sąlygose parei
kalauja iki 35% vergų gyvy
bių kasmet. Tuo būdu visas 
vergų kontingentas pasikei
čia trejų metų laikotarpy. 
Žuvusiųjų vieton gabenami 
vis nauji vergai. Lavonai gi
liai nelaidojami, nes žemė gi
liai įšalus ir pašalus niekuo
met neišeina. Paprastai lavo
nai nuvelkami specialiais 
kabliais, užkabinant lavoną 
už žiaunų, į užpakalį barakų 
miesto ir paliekami vilkų ir 
baltųjų meškų maistui. Dau
giausia ligų kyla dėl nešva
rumo (baltiniai ir viršutiniai 
rūbai niekados nekeičiami) 
ir bado. Ten yra nepaprastas 
vandens trūkumas: kiekvie
nas vergas gauna 1.5 litro 
vandens dienai, ir to truputė
lio turi pakakti visam kam— 
maistui, gėrimui ir plovimui. 
Ten nesiprausiama ir balti
nių neplaunama, nes vanduo 
per brangus ir tarnauja troš
kuliui nuraminti. Vergų dar
bas tęsiasi be jokios pertrau
kos apskritus metus — lais
vų dienų nėra. Miegama ant 
plikų narų primityviuose ba
rakuose. Apsirengę suplyšu
siais vatinukais. Utėlės ir ki
tokį parazitai nepaprastai 
kankina belaisvius.

Maistas duodamas pagal 
taip vadinamą “sįachanoviš- 
ką sistemą.” Juo daugiau pa
dirbama, juo daugiau (žino
ma, iki normos) maisto gau
nama. Neišpildantieji nor
mos turi pasitenkinti trims 
šimtais gramų juodos duonos 
porcija į dieną. Su šitokiu da
viniu greit ateina galas. Tie, 
kurie išpildo normas, gauna 
600 gr. duonos, avižinių mil
tų, truputį riebalų ir šiek tiek 
pinigų.

vaites vaikučiai bent trigu
bai geresni ir paklusnesni pa
sidarė: visi buvo savo viltis 
sudėję į Kalėdų Senelį ir la
bai bijojo savo negražiu el
gesiu ar nepaklusnumu ma
mai jį užrūstanti.

Mamos gi—kiti rūpesčiai: 
kaip paruošti Kalėdų šven
tes, jei indauja tuščia, kuo 
pralinksminti vaikučius, kaip 
palepinti juos vaikelio Jėzaus 
užgimimo dieną.

Mamoms į pagalbą laiku 
atėjo geradaris BALF. Gruo
džio 22 dienai buvo sušauk
tos tremtinių vaikučių moti
nos ir aprūpintos papildomu 
maistu vaikučių kalėdiniam 
stalui. 67 į Prancūziją karo 
atblokšti vaikučiai gavo po 1 
dėžę alyvos, po vieną dėžutę 
žuvų konservų, 1 dėžutę kon
servuotų dešrelių, 1 dėžutę 
mėsos, 1 dėžutę kompoto ir 
po 30 dėžučių specialaus 
maisto vaikams. Motinoms 
kaip akmuo nuo širdies nu
krito : jų vaikai galės sotūs ir 
laimingi švęsti šventes.

Taip lauktos Kalėdos pa
galiau atėjo ir į Paryžių. Pir
mąją švenčių dieną, pavalgę 
skanius BALF pastangomis 
pagerintus pietus, visi vaikai 
susirinko pas p.p. Bačkius, 
kurių bute jų laukė Kalėdų 
eglutė ir apie ją surengta 
vaikų šventė.

Drebančiomis širdelėmis 
rinkosi vaikučiai į “balių”: 
Kalėdų Senelis, tą jie tikrai 
žinojo, turėjo juos čionai ap
lankyti ir paskutinės savai
tės geru elgesiu jie visų metų 
prasikaltimus manė su kau
pu išpirkę. Ne dėl to drebė
jo jų širdutės, ne: prieš Kalė
dų Seneliui pasirodant, kiek
vienas vaikas turėjo pasiro
dyti, ką jis gali ir moka. Vie
nas, dėstydamas lūpytes, 
kartojo mintyse neseniai iš
moktą naują eilėraštį, kitas 
spaudė po pažasčia smuiką 
ar kišenėje lamdė armoniku- 
tį.

Šventė prasidėjo. Vaikai 
vienas po kito, vienas drąsiu 
žingsniu, kitas mamos pastū
mėtas žengė į kambario vi
durį ir, viso būrio plojimo ly
dimi, kiekvienas rodė savo 
sugebėjimus. Gražu buvo 
klausytis, kaip vaikučiai, 
kartodami mūsų poetų žo
džius, drąsiai šaukė atvaduo-

šią Lietuvą. Liūdna darėsi, iš 
I jų nekaltų lūpų girdint sun
kaus tremtinių gyvenimo 
skurdą ir aimanas.

Kad ir bežaisdami, kad ir 
ratelį bešokdami, vaikučiai 
nuolat dairėsi į duris, pro 
kurias, jie manė, turėjo pasi
rodyti Kalėdų Senelis.

Ir štai, pagaliau, jisai. 
Kiekvienas vaikas pažįsta jo 
Milžinišką žilą barzdą, jo il
gą raudoną apsiaustą, o ypač 
—tą didžiulį pilną dovanų 
maišą, kurį jis sunkiai velka 
ant savo pečių. Bet koks gi 
ten užrašas ant jo krūtinės. 
Tai, turbūt, to senelio paval
dė. Aha, tai senelis BALF, 
tai jis šiandien neša vaiku
čiams dovanas.

Mirtina tyla kambaryje. 
Vaikučiai spaudžiasi, kiek 
galėdami, prie Senelio, norė
dami nepraleisti nei vieno žo
džio iš jo kalbos.

O jisai pasakoja atkeliavęs 
iš už jūrų marių, iš tolimos 
Amerikos. Ilgai jis ieškojo 
vaikučių Lietuvoj: vienų Ža
garėje, kitų Prienuose, trečių 
Dubinsiuose, bet niekur jų 
neradęs. Pavargęs Senelis 
BALF, lietuviukų beieškoda
mas, ir atsisėdęs ant ak
mens, ėmęs melsti Dievą, kad 
tasai padėtų jam surasti vai
kučius, nekaltai išblaškytus 
po visą pasaulį. Dievui pagai
lę ir vaikučių ir Senelio BA
LF, ir atsiuntęs jis jam per
kūno ratus, su kuriais sene
lis per vieną akimirką atsi
dūręs Paryžiuje, šiame di
džiuliame vaikų būry.

Vaikai godžiai klausėsi Se
nelio BALF kalbos. Jie gailė
josi jo pavargusio, ir supra
to, koks geras turi būti Sene
lis BALF, kad leidžiasi į to
kią kelionę, norėdamas juos 
apdovanoti. Tačiau visų akys 
buvo nukreiptos į tą didelį 
maišą, kurį pagaliau senelis 
nusiėmė nuo savo pečių ir at
rišo.

Iš maišo pasipylė dovanos: 
kiekvienam vaikui gražus gė- 
lėnfls'T^TnargintaŠ maišiukas, 
o jame—nedrąsu net pasižiū
rėti,—pilna visko, ko tik vai
kutis galėjo laukti ir svajo 
ti: lėlytės, kaspinėliai, spal
voti pieštukai, sagtukai — 
visko vistiek išvardinti nega
lėsi, nei visiems vaikams iš
rodyt! negalėsi.

Senelis BALF, apdovano
jęs vaikučius, liko vienas 
prie eglutės. Vaikučiai džiau
gėsi dovanėlėmis, iš džiaugs
mo net užmiršdami senelį, o 
seneliui smagu buvo širdyje, 
matant vaikučių džiaugsmą.

Ir dabar, nors jau kuris 
laikas praėjo po Kalėdų šven
čių, vaikučiai nepamiršta Ka
lėdų Senelio ir dažnai karto
ja: “Ačių, Seneli BALF, kad 
mus aplankiai su tokiom gra
žiom dovanėlėm”. Tačiau dar 
dažniau jie klausinėja savo 
mamų: “Mama, pasakyk, ar 
Senelis BALF ir per ateinan
čias šventes mus aplankys, 
ar nepamirš jis mūsų nete
kusių tėvynės?”

Atsakykime tiems ir ki
tiems tremtinių vaikučiams, 
kad BALF juos aplankys ne 
tik per Kalėdų šventes, ne tik 
per Velykas, bet visuomet!
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VASARIO 16 AUSTRIJOJE
Austrijos tremtiniai lietu

viai didžiąją tautos šventę 
šiais metais atšventė kuk
liau, kaip pernai, šaltis ir 
skurdžios gyvenimo sąlygos 
kliudė tam pasiruošti. Dėl 
stokos anglių ir užpustytų 
kelių susisiekimas krašte 
kaikur visai nutrauktas. Dėl 
tos priežasties tremtiniai ne
galėjo susiburti ir pasiekti 
didesnius centrus. Pagaliau 
padidėję kasdieniniai vargai, 
labai pasunkėjusi maitinimo
si būklė ir trys metai bastū
no gyvenimas griauna pa- 
skutinias viltis, stumia į nu
siminimą, pakerta jėgas, pa
laužia idealizmą.

Šiais metais ši nuotaikų ir 
džiaugsmo šventė atšvęsta 
susikaupime ir rimtyje. Nie
kur neskambėjo linksmos su
tartinės bei šokių muzika.

Tai buvo tyli tremtinių pro
testo išraiška prieš tebevyk
domą vergiją ir terorą mūsų 
tautoje.

Vasario 16tosios paminėji
mai Austrijoj įvyko šiose 
vietose: Lince, Salzburge, 
Insbrucke, Grace ir Riede. 
Programuose buvo pamaldos, 
paskaitos, koncertai ir dekla
macijos. Pagerbta žuvusieji 
už laisvę, sudėta nemažai au
kų Lietuvos išlaisvinimo dar
bams. Lietuviška vėliava su 
senomis mūsų tradicijomis 
buvo iškelta visur, kur tik 
susirado tautiečių tremtinių 
būrelis, skambėjo tautos 
himnas. Tautinės vėliavėlės 
puošė ir paskirų šeimų pasto
gėje. Visų didžiausias noras: 
kitą nepriklausomybės šven
tę švęsti išlaisvintoj Tėvy
nėj. J. Str.
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RAUDONOJO KRYŽIAUS PAGALBA 
UŽSIENIUI

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

-1 1 1 Rašo A. Gervydas

(Tęsinys)
Ant marių krašto

Pamigdė mus ilgai: kai su
kilome, saulė buvo jau aukš
tai. Į tolimesnį žygį kolona 
ruošėsi tingiai. Niekas nera
gino skubėti, nes jau nebebu
vo kur skubėti.

Plačiu plentu kolona trau
kia tiesiog į šiaurę. Virš gal
vų perskrenda keletas rusų 
lėktuvų. Iš tolo matytis mies
telio bokštai. Tai Puckas, vi
duramžiais buvęs karo ir žve
jų uostas. Jis priklausė man- 
dram kryžiuočių Rėdos kom
tūrui, kuris turėjo prievolę 
statyti žuvį ant didžiojo ma
gistro stalo Marienburge.

Kiek į šiaurę nuo Pucko 
prasideda siaura žemės juos
ta, kuri nusidriekia toli į jū
rą. Gale tos juostos įstatyta 
stipri tvirtovė Hela, kuri pri
dengia iš jūrų pusės priėji
mą į Dancigą ir tuo pačiu 
apsaugoja neseniai lenkų pa
statytą Gdynę.

Mažame Pucko parkely 
jau stovi anksčiau atvyku
sios kolonos. Tarp kalinių 
randam keletą saviškių, su 
kuriais buvom išsiskyrę 
prieš pora mėnesių.

Pasiekėm marių kraštą, — 
kur mus dės toliau? Vieni 
kalba, kad visus kalinius pa
leis laisvėn, kiti pasakoja, 
kad jūromis vėš į vakarus. 
Tik teks palaukti, kol at
plauks laivai.

Kiekviena kolona skaičiuo
ja savo kalinius. Mūsų sausio 
25 dieną iškeliavo 840, dabar, 
kovo 11 d., suskaitė 241. 
Trūksta 599. Apie porą šimtų 
pakeliui nušovė, koks šįmtas 
pabėgo, o kiti išmirė. Pana
šiai ir su kitom kolonom.

Paskui sekė paskirstymas 
į pastoges. Vienus sukišo į 
didžiulius grūdų ir prekių 
sandėlius, o kitus nuvarė į 
prie pat vandenio stovėjusią 
daržinę, skirtą kariškiems 
arkliams.

Daržinė buvo labai didelė, 
bet jau pilna prigrūsta kali
nių. Mums beliko vietos atsi
gulti tik ant tako prie durų 
ir ties užpakalinėmis arklių 
kojomis. Jeigu kuriam ark
lys įspirs, ar ant jo nukris 
nepageidaujamas daiktas, — 
tai nesvarbu. Vis geriau ne
gu moterims, kurios atvyko 
vėliau ir klegėjo prie darži
nės lauke. Pas mus buvo tiek 
ankšta, kad joms vos kelioms 
pavyko įsisprausti į kamputį 
prie durų.

Nuolatos čia siuvinėja vo
kiečių kareiviai. Vieną smar
kaujantį, kuris vis prie durų 
apstumdo moteris, užkalbi
nu. Vokiškai kalba silpnai.

— Ar tu vokietis?
— Ne, aš rusas.
— Tai kaip tave įvilko į 

šitą karišką uniformą?
— O, vokiečiai mane pa

ėmė anapus Smolensko, pri
statė štai prie arklių, ir bas
taus su jais jau pora metų.

— Betgi tu kareivis, ir 
šautuvą turi.

— Koks čia velnią karei
vis? Šautuvas neužtaisytas. 
Kojas jūs truputį suneškit, 
— aiškina tas kareivis, — 
naktį kartais pareikalauja 
arklių, tai kad nenumindžio
tų, nes pro čia juos reikia iš
vesti.

Davė jis man gabalėlį duo
nos, ką turėjo kišenėje ir ža
dėjo daugiau atnešti, o aš 
jam—žiupsnį tabokos.

Tapome prieteliais.
Lemiamoji valanda

Pirmasis miegas dar ne
spėjo apimti, kai staiga kilo 
kažkoks nerimas. Arklius ve
dė vienus po kitų, o lauke jau 
buvo nutilęs moterų klege- 
rys, nes jas kažkur išvarė. 
Liko tik kelios pas mus prie 
durų.

— Visi vokiečiai, norvegai 
ir lietuviai pasiruoškite iške
liauti, — paskelbė atėjęs vie
nas SS vyras.

— Kur keliausime?
— Į Gdynę.
— Kaip toli? — klausinėja 

vienas kitą.
— Apie 30 kilometrų.
— Aš toliau neisiu, visvien 

pakeliui užmuš, juk ten ver
da frontas ir krinta sviedi
niai, — taria vienas.

— Aš taip pat liekuos, — 
pritaria kitas. — Niekur ne
išbėgsime, nes iš visur supa 
rusai.

— Ne, beveliju žūti, negu 
pasiduoti bolševikams! O gal 
dar kaip nors išsigelbėsim?

— O, jeigu užtikrintų kas, 
kad mus veš į vakarus, eičiau 
kad ir į pragarą . . .

Eiti ar likti, likti ar eiti? 
—visus kankino tas vienas 
klausimas. Pasiruošti laiko 
nedaug, ilgai svarstyti nėra 
kada.

Dalis iškeliavo, dalis liko
si. Atsisveikinimas graudus.

Daržinė liko apytuštė. Tuo
jau buvo sugadinta elektra, 
kad kuris SS vyras užkliuvęs 
neiššaudytų pasilikusių. Vi

sur tyla, niekas nedrįsta pa
judėti.

— Kažin sargybos ar dar 
stovi? — sukugžda kažkas 
tyliai.

— Reikėtų patikrinti, — 
pataria kitas; bet niekas ne
sijudina.

Dar vieną ir kitą kartą už
ėjo SS vyrai likusių kalinių 
varytis, bet buvo tamsu ir 
tylu. Paryčiu pasigirdo spro
gimai ir šaudymai. Daržinė 
dreba. Ties mūsų vyrų galvo
mis išvirto dalis sienos . . 
Gerai, kad į lauko pusę.

Baisioji naktis praslinko. 
Saulės spinduliai nušvetė ap- 
rimusį miestelį, kuriame 
švaistėsi rusų kareiviai.

Išaušo kovo 12 d. rytas. 
Tiems, kurie nutarėm čia lik
tis, baigėsi nacių vergija.

Mažas būrelis su kun. Lip- 
niūnu susimetė bažnyčion 
padėkoti Viešpačiui ir dar 
daug ko Jo paprašyti. Laiky
damas mišias, kun. Lipniū- 
nas nepamanė, kad prie to 
paties altoriaus už šešiolikos 
dienų skambės jam requiem.

Jis palaidotas Didįjį šeš
tadienį, kovo 31 d., Pucko 
kapinėse. Baltijos bangos ir 
prie jo kapo svyruoją berže
liai savo ošimu skatina nau
jų laikų Skargą grįžti į Vil
niaus šv. Jono katedrą, kur 
prieš dvejus metus skambėjo 
garsių jo pamokslų žodžiai.

Balandžio 19 d. greta jo at
sigulė dar vienas bendros 
kančios ir tos pačios šiltinės 
paskirtas nedalios brolis, — 
inžinierius Antanas šapalas.

Po granatų lietumi
Kita mūsiškių dalis nutarė 

traukti į Gdynę. Ta kolona 
pajudėjo apie vidurnaktį.

Naktis tamsi. Pietuose ir 
vakaruose žybčioja ugnys. 
Ore įvairiomis kryptimis 
karts nuo karto praskrenda 
šviečiamieji sviediniai. Jų 
sprogimas sukelia didelį 
trenksmą.

Netoli kelio krinta vienas 
sviedinys. Po jo—kitas. Ka
liniai ir civiliniai pabėgėliai 
skubiai bėga slėptis į grio
vius. Smarkus sprogimas. 
Subraška vežimai ir piestu 
stoja arkliai. Valandėlei nu
rimus, girdėtis skaudūs su
žeistųjų vaitojimai ir pasku
tiniai mirštančių atodūsiai. 
Pakelėje, prie vieno sudau
žyto vežimo, guli be žado mo
teris su kūdikiu rankose.

Dingsta nuovargis, iš kaž
kur atsiranda jėgos ir noras 
eiti, bėgti kuo toliausiai ir 
kuo greičiausiai. Kiekvienas 
stengiasi pro susigrūdimą 
prasiskverbti pirmas, skubi-

Daugiau negu 75 mil. vyrų, 
moterų ir vaikų, 46-šiose už
sienio šalyse buvo sušelpti 
Raud. Kryžiaus per praėju
sius septynerius metu. Taip 
pranešė Raud. Kryžiaus pir
mininkas Basil O’Conor.

Raud. Kryžius pristatė 
drabužių, medikamentų ir 
koncentruoto maisto vai
kams ir sergantiems, papil
dydami kitų organizacijų 
programą. Daugiau negu 39,- 
000,000 kostiumų, 1,193,000 
porų batų, 4,000,000 mąstų 
audeklo ir milžiniškas kie
kis pieno buvo parūpinta. 
Nuo karo pabaigos, apytik
riai 9,000,000 maisto pakietų 
buvo išdalinti tremtiniams, 
našlaičių prieglaudoms ir ki
toms įstaigoms išlaisvintose 
ir okupuotose šalyse.

Devynios šalys gaus tiesio
ginę pagelbą per kelis mėne
sius, ir per naujai nustatytą 
programą, Vengrijos Raud. 
Kryžius gaus per Amerikos 

naši, tarsi jo kas labai lauk
tų.

Prašvitus visa atrodo ne 
taip baisiai. Pagaliau juk ir 
apsiprasti galima.

Poilsiui sustota Gdynėje, 
—kas rūsiuose, kas artimo 
kaimo daržinėse.

Gdynė — tai prieškarinės 
Lenkijos pasididžiavimas. 
Prie aukšto smėlėto kranto, 
nedidelėje įlankoje, augo uos
tas ir miestas, pasiekęs arti 
šimto tūkstančių gyventojų. 
Jis konkuravo laisvajam 
Daricigui, kurio akys ir šir
dis daugiau krypo į Vokieti
ją, negu į Lenkiją, kuriai ly
giomis jis turėjo tarnauti. 
Dėl Dancigo ir Gdynės lenk
tyniavimo kilo šis baisusis 
karas, kuris Europą paskan
dino kraųjuosajr griuvėsiuo
se. Dabar Gdyne pilna ka
riuomenės ir pabėgėlių. Šis 
miestas dar pasiryžęs laiky
tis. .

Gdynė lieka užpakaly. Iš
retėjusi kalinių kolona lėtai 
velka kojas per gražiąją Oli- 
vą, dancigiečių vasarvietę, 
kur kryžiuočių laikais cister- 
sų vienuoliai rašė savo met
raščius. Į pageltusius jų la
pus jie amžiams įspaudė mū
sų kunigaikščių vardus ir lie
tuvių žygdarbius kovose su 
kryžiuočiais.

Dancige dega vienas kitas 
namas. Ūžia didžiojo judėji
mo triukšmas. Žmonių ir ve
žimų daug, šauniose alėjose 
po liepų šakomis kabo paka
ruokliai—vokiečių kareiviai, 
ant kurių krūtinių užkabinti 
dideli užrašai: “Už bailumą.” 

(Bus daugiau) 

Raud. Kryžių pagalbos ligi 
$1,750,000 vertės. Jie gaus 
drabužių, medikamentų ir ki
tų reikmenų.

šalys, kurios dabar gauna 
Raud. Kryžiaus pagalbą, yra 
Suomija, Norvegija, Austri
ja, Vokietija (tremtiniai), 
Lenkija, Rumunija, Jugosla
vija ir Kinija.

Užsienių pagalba daugiau
siai susidaro iš vaistų, dra
bužių ir maisto, kurie yra iš
dalinami per vietines šalpos 
įstaigas. Visas darbas eina 
per vietinį Raud. Kryžių ir 
Amerikos Raud. Kryžiaus at
stovai prižiūri ir tvarko vi
są programą.

Am. Raud. Kryžiaus atsto
vai taipogi duoda speciali
zuotą pagalbą Prancūzų, Bel
gų, Olandų, Norvergų, Kinų 
ir čekoslovakų Raud. Kry
žiaus draugijoms. Jie padeda 
įvykdyti kraujo aukojimo, 
slauginimo ir jaunimo Raud. 
Kryžiaus programą. 200 lovų 
ligoninė yra rengiama Grai
kijos Raud. Kryžiui, o Aus
trijai nusiųsta įvairūs įrengi
mai.

Manoma, kad stipendijų ir 
studijų vizitų keliais, Am. 
Raud. Kryžius galės sustip
rinti visą bendrą Raud. Kry
žiaus programą kitose šaly
se.

Visą tai įvykdyti, reikalin
ga aukų—mažiausiai 60 mil. 
dolerių. Kiekvieno asmens 
pareiga yra suteikti pagalbą 
tiems, kuriems ji yra reika
linga. Tą galima geriausiai 
atlikti, aukojant Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

A. R. K.

LietuviŲ Literatūros 
Premijos

Lietuviai tremtyje Vokie
tijoje, yra atgaivinę literatū
ros premijas, kurios įnešda
vo nemaža gyvumo į lietuvių 
raštus nepriklausomybės lai
kais.

Premijų susidaro keturios. 
Viena jų yra švietimo vado
vybės, antra — Raud. Kry
žiaus, trečia—leidyklos “Pa- 
tria” ir ketvirta — BALFo.

Pirmąją premiją gavo 
Bernardas Brazdžionis už 
“Svetimus Kalnus,” antrą K. 
Bradūnas už eilių rinkinį 
“Svetima duona,” trečią — 
H. Nagys už “Eilėraščius” ir 
ketvirtą A. Nyka — Niliūhas 
už eilių knygą “Praradimo 
Simfonijos.”

Visi premijuoti veikalai 
yra eilių knygos

Premijos buvo paskirtos 
Vasario 16 proga.

Tremtiniai gavo drabužių ir avalynės 
Daugiausia ieško apatinių ir viršutinių baltinių vyrams.

BALF SIUNTOS TREMTINIAMS
Vasario 4 d. Vokietijos ir 

Austrijos lietuviams tremti
niams sušelpti BALF pasiun
tė 8, 772 svarų siuntą, susi
dedančią iš sekančių daiktų:

29 pundai vartotų drabu
žių—2,562 svarai; 1 dėžė ke
purių ir skrybėlių—58 sv.; 2 
dėžės žaislų ir paišelių—101 
sv.; 4 dėžės vyriškų ir mote
riškos avalynės—584 sv.; 15 
dėžių maisto produktų—1,- 
374 sv.; 30 dėžės įvairių kny
gų—2,983 sv.; 8 dėžės muilo 
—1,044 sv.

Ši siunta išėjo iš New Yor- 
ko uosto laivu SS American 
Forwarder, vasario 15 d. Šios 
siuntos vertė virš 5,000 dol.

Kovo 1 d. laivu SS Ameri
can Banker:

178 pundai vartotų drabu
žių—15,816 svarai; 13 dėžių 
avalynės—2,388 sv.; 5 dėžės

- u

Baltijos Kraštu 
Tragedija

Tokia antrašte vasario 4 d. į- 
dėjo platų straipsnį “Neue Zur- 
cher Zeitung,” didžiausias ir į- 
takingiausiais šveicarų dienraš
tis.

Straipsnyje iškeliama, kad da
barties politinių įvykių bėgyje 
nedaug kraštų taip skaudžiai 
nukentėjo ir kenčia, kaip trys 
Baltijos respublikos. Jos išgyve
na trečiąją ir pačią žiauriausią 
okupaciją: šimtai tūkstančių 
žmonių išžudyta ir šimtais tūk- 
stnčių vežama mirčiai į Sibirą; 
atimtos visos pilietinės laisvės; 
sunaikintas ūkis ir siaučia ten 
skurdas; jėga vykdoma viso gy
venimo bolševizacija ir rusifika
cija; 330,000 lietuvių, latvių ir 
estų pasirinko sunkią tremtinio 
dalį.

Tačiau dėl tų kraštų ir tautų 

įvairių daiktų—600 sv.; 1 dė
žė mokykloms reikm.—120 
s v.; 10 dėžių knygų—479 sv.; 
24 dėžės baby food—1,886 
sv.; 1 dėžė muilo—142 sv.; 
1 dėžė vaistų—46 sv.; 6 dėžės 
maisto produktų—499 sv.; 6 
dėžės drabužių—850 sv.

Šios siuntos vertė virš 
$20,000.

Kovo 21 d. laivu SS Louis 
Hennepin:

30 statinių sūdytų lašinu
kų—6,000 svarų; 28 dėžės sū
dytų lašinių—5,600 sv.; 172 
dėžės pieno miltelių—4,300 
sv.; 60 dėžių marmalado—4,- 
080 sv.; 8 dėžės kavos—520 
sv.; 13 pundų drabužių—1,- 
166 sv.; 17 dėžių knygų—1,- 
464 sv.; 15 dėžių įvairių mais
to praduktų—5,551 sv.

Šios siuntos vertė virš 
$10,000.

baisaus likimo už'*'geležinės už
dangos” šiandien pasaulis tyli. 
Jie neprieinami užsienio kores
pondentams, svetimoms atstovy
bėms ar UNRRA misijoms. Ir 
tai todėl, kad ten baisi tragedi
ja vyksta. “Tose klaikiose ūkinė
se ir žiaurios politinėse aplinky
bėse ten viešpatauja neviltis, 
ten nėra nė šešėlio “laisvės nuo 
baimės”—baigia laikraštis.

ARGENTINOJ SPROGDINO 
KATALIKŲ NAMUS

Buenos Aires. — Kovo 15 
d. čia buvo numestos dvi 
bombos į Katalikų Akcijos 
namus.

Tai įvyko 11 valandą po to, 
kai Argentinos tautos atsto
vų rūmuose praėjo įstatymo 
siūlymas įvesti tikybos pa
mokas viešose mokyklose.

DANGAUS KARALIENE
PRANCŪZŲ ŽEMĖJE

(ĮSPŪDŽIAI IŠ LIURDO)

Rašo P. Minkaitis

(Tęsinys)
Aš išsitiesiau. Netekau žado ir tik galvojau. Kai at

sukau galvą link grotos, pamačiau vienos uolos įdubi
me judantį krūmą, lyg tai būtų didelis vėjas. Beveik 
tuo pačiu laiku iš grotos išėjo aukso spalvos debesėlis. 
Truputį po to—moteris, jauna ir graži, visų gražiausia, 
kokios aš niekada nesu mačiusi. Ji nuėjo ir atsistojo 
prieš įėjimą į kiaurumą virš krūmo.

Tuoj ji pažiūrėjo į mane, nusišypsojo ir davė ženklą 
prisiartinti, lyg ji būtų mano motina. Baimė man buvo 
praėjusi, bet man rodėsi, kad aš nežinau, kur aš esu. 
Aš tryniau akis, jas užmerkiau ir atmerkiau. Bet mo
teriškė vis čia stovėjo, šypsodamąsi ir duodama man 
suprasti, kad aš neklystu. Negalvodama, ką darau, iš
ėmiau rožančių iš savo kišenės ir atsiklaupiau ant ke
lių. Jinai tai patvirtino galvos linktelėjimu ir ji pati 
skaitė rožančiaus poterėlius savo pirštuose. Rožančių 
Ji laikė dešinėje rankoje. Kai aš norėjau pradėti mels
tis, pakeldama ranką prie kaktos, mano ranka buvo 
lyg paraližuota. Tai buvo tik tam, kad moteris davė 
ženklą, jog aš galiu daryti taip, kaip ji. Jinai man leido 
melstis vienai. Ji leido tarp savo pirštų rožančiaus po
terėlius, bet ji nekalbėjo. Tik gale kiekvienos dešimtu- 
kės, Ji sakė kartu su manimi: “Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto.”

Kai rožančius buvo atkalbėtas, moteris grįžo į uolos 
vidų, ir aukso debesis dingo su ja.

Kai moteris buvo dingusi, mano sesuo ir Janina Aba- 
dei grįžo prie grotos ir mane rado klūpančią ant kelių 
toje pat vietoje, kur jos buvo mane palikusios. Jos juo
kėsi iš manęs, laikė kvailute ir prietaringa. Jos manęs 
klausė, ar aš noriu eiti kartu su jomis ar ne. šiuo mo
mentu aš neturėjau jokio vargo įbristi į upelį—aš jau
čiau vandenį drungną, kaip indams plauti.

— Tu neturėjai taip šaukti, — pasakiau Janinai ir 
Marijai, — įbrisdama. Kanalo vanduo nėra taip šal
tas, kaip kad tau yra pasirodęs.

Mes surišome į tris naštas šakas ir pagalius, kuriuos 
jos buvo atnešusios. Paskui nusileidome Massabieille 
pakalne ir nuėjom link miško kelio.

Kai artinomės į miestą, aš paklausiau Janiną ir Ma
riją, ar jos nieko nebuvo pastebėjusios grotoje.

Penkioliktasis pasirodymas
Kovo mėn. 4 d. Bernadeta kalbėjosi su moteriške la

bai draugiškai ir jai rodėsi iš moteriškės žvilgsnio ir 
gestų, kad ji jai sako: “Jums mano siela, jums mano 
širdis, jums mano gyvenimas.”

Atsiskirdamas moteriškė nusišypsojo regėtojai, bet 
nepasakė sudiev.

Šešioliktasis pasirodymas
Kovo mėn. 25 d. Bernadeta J. B. Estrado> lūpomis 

pasakoją: “Klūpėdama prieš moteriškę, atsiprašiau Ją, 
kad pavėlavusi atėjau. Visada Ji man gera. Padarė 
ženklą galva, kad nėra reikalo atsiprašinėti. Aš išreiš
kiau visus savo jausmus ir didelį džiaugsmą, kad ga
liu Ją vėl matyti. Visa išdėsčiusi, kas gulėjo ant širdies, 
paėmiau rožančių. Besimeldžiant, iškilo mano dvasio
je neįveikiamo patvarumo mintis paklausti Ją vardo. 
Ta mintis pergalėjo kitas. Aš bijojau ją apsunkinti: 
kartoti prašymą visuomet klaustą ir neatsakytą. Kaž

kas manyje vertė kalbėti. Pagaliau susijaudinimas, ku
rio aš negalėjau suvaldyti. Išsprūdo žodžiai iš burnos 
ir aš paprašiau pasakyti, kas Ji yra.

Kaip ir į ankstyvesnius mano klausimus, Ji palenkė 
galvą, nusišypsojo, bet neatsakė. Aš nežinau, kodėl jau
čiausi drąsesnė ir aš pakartojau klausimą, prašydama 
malonės pasakyti savo vardą.

Ji atnaujino savo nusišypsojimą ir maloningą pa
sveikinimą, bet tylėjo.

Moteriškė stovėjo virš rožės krūmo ir atrodė, kaip 
Ji atrodo ant medalio. Į mano trečią paklausimą, jos 
veidas įgavo rimtą išraišką ir rodėsi kuklus. Ji suna- 
rino rankas ir pakėlė ant krūtinės, pažvelgė į dangų. 
Paskui iš lengvo skęsdama rankas ir lenkdamasi prie 
manęs, Ji drebančiu balsu pasakė: “Aš esu Nekaltas 
Prasidėjimas”.

Septynioliktasis pasirodymas
Balandžio mėn. 7 d. Per šį pasirodymą dalyvavo gy

dytojas Dozous, kuris pasakoja štai ką (iš knygos dės 
Apparitions de Lourdes): “Ji klūpėjo ir kalbėjo ro
žančių su angelišku įkvėpimu. Rožančių ji laikė dešinė
je rankoje, o kairėje rankoje degė pašventinta žvakė. 
Tuo laiku, kada ji pradėjo keliais eiti, kaip kad papras
tai darydavo, staiga ji priartino savo dešinę ranką prie 
kairiosios ir drūtos žvakės ugnis apėmė šios rankos 
praskėstus pirštus. Ugnis lengvai vaikščiojo'tarp jų. 
Nustebęs šiuo keistu faktu, sudraudžiau kitus, kad ne- 

> trukdytų tam vykti. Paėmęs laikrodį, galėjau stebėti šį 
įvykį 15 minučių.

Bernadeta, vis būdama ekstazėje, prisiartino link 
Grotos, suglausdama ir atitolindama rankas vieną nuo 
kitos. Šiuo momentu taip pat užgeso ir ugnis ant kai
rės rankos.

Jos malda baigėsi ir pasikeitęs veidas atgavo pir
mykštę išvaizdą. Bernadeta atsistojo ir norėjo atsito

linti nuo Grotos. Aš sulaikiau ir paprašiau parodyti 
rankas. Apžiūrėjau rūpestingai, tačiau nieko neradau, 
nei mažiausio apdegimo.”

Aštuonioliktasis pasirodymas
Birželio mėn. 16 d. Bernadeta po pirmosios Komuni

jos išgirdo slaptingą kvietimą vykti į Grotą. Ji nuvyko. 
Moteriškė jai pasirodė paskutinį kartą. Bernadeta pa
sakoja, kad ji niekada nėra mačiusi taip gražios mo
teries.

Šį kartą moteriškė atsisveikindama nulenkė galvą ir 
paskutinis dieviškas šypsnys išnyko ant Jos lūpų, kurį 
vėl išvydo Bernadeta dangiškame spindėjime pas saVo 
Kūrėją.

5. Muziejus
Perskaitęs aprašymą apie Dievo Motinos apsireiški

mus Liurde, užverčiau knygą ir įėjau į Muziejų.
Netoli durų dėžė, kurioje per stiklą matosi šv. Ber

nadetos kandžių sukapota, pilka su mėlynu pakraščiu 
skarute, rožančius su mediniais karolėliais, ant kurio 
ji meldėsi, kreipdamasi prie Dangaus Karalienės. Kito
je tokios pat formos dėžėje stovi mažyčiai juodi tupliu- 
kai, kojinės, viena pirštinaitė ir tabokinė. Bernadeta 
vartojo truputį tabako, nes gydytojas prirašė kaip 
vaistą prieš astmą. ■ Čia taip pat yra šv. Bernadetos 
laiškai, rašyti savo broliui ir pažįstamiems. Prie jų pa
geltusiais lapais žurnalas, į kinį rašė Šventoji didesnei 
Dangaus Karalienės garbei. Toliau akis mato pirmo
jo šventosios karsto gabalėlius, rožančių, kuris buvo į- 
spraustas į mirusiosios rankas, čia pat guli galvos 
gaubtas ir kryžius, kuris buvo ant pirmojo karsto vir
šaus. Visi šie daiktai paliesti puvimo proceso, kai tuo 
tarpu Šventosios kūnas, jį iškasus 1909 m. liepos 22 d., 
buvo sveikutėlis ir ji pati atrod., lyg nemirusi, bet už
migusi ilgam miegui.
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Philadelphijos Žinios
JAUNIMO MISIJOS

Kovo 16-23 dienomis šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj įvyko jaunimo misijos. 
Misijas vedė kun. A. Mėšlis, 
S.J. Jaunieji uoliai dalyvavo 
visose misijų pamaldose. Jie 
supranta, kad svarbu atsi
gaivinti dvasiniai. Iš misijų 
parsinešta daug dvasinės 
stiprybės į šeimas.

Mokyklos vaikučiams mi
sijos tęsės 3 dienas. Jie džiau
gėsi misijų pamokslėliais ir 
kitomis pamaldomis. Visi 
misijų dalyviai apdovanoti 
gražiais paveikslėliais, kurie 
ilgai primins misijų mintis 
ir pasiryžimus.

MINĖJO GIMTADIENĮ

. Julia Gillis, 1539 S. 2nd St., 
kovo 19 d. minėjo savo gim
tadienį. Ji pakvietė būrelį 
draugų ir pažįstamų, kurie 
jaukiai praleido vakarą. Ju
lia Gillis neseniai apsigyve
no Pietinėj Philadelphijoje, 
bet jau suspėjo įsigyti visų 
palankumą kaip maloni ir 
darbšti pajėga lietuvių tarpe. 
Ji uoliai dirba šv. Kazimiero 
parapijoj, karštai rūpinasi 
seselių kazimieriečių reika
lais. Julia ir A. Giliai turi 
gražią moderniškai įrengtą 
gėlių krautuvę.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Krelpkitčs 
dieną ir naktį

MOKINE IŠ LIETUVOS

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloj mokosi neseniai at
vykusi iš Vokietijos, 7 metų 
lietuvaitė Meilė Šataitė. Ji 
taip gražiai lietuviškai kal
ba, kad malonu pasiklausyti. 
Mergaitė gyvendama tremty
je dalyvavo tautiškų šokių 
grupėje, mėgsta vaidinti 
dainuoti.

Jis priėmimui katalikybės 
ilgai ruošėsi. Kovo 10 d. jis 
susituokė su lietuvaite Sofija 
Rinkus, 1613 E. Moyamen- 
sing Avė.

PAKRIKŠTIJO

ir

KONCERTUOS

Kazimiero parapijosŠv.
choras uoliai rengiasi savo 
metiniam koncertui, kuris į- 
vyks Atvelykio sekmadienį, 
parapijos salėj. Koncertui 
dainų programa bus labai į- 
vairi. Šiuo metu choristai la
vinasi tam koncertui. Suda
ryti vyrų ir mergaičių cho
rai, kurie atskirai pasirodys. 
Koncertą paįvairins duetai ir 
solo. Daug dainų parinkta 
linksmo turinio ir liaudies 
melodijų. Tikimasi, kad kon
certas puikiai pavyks. Po 
koncerto bus šokiai. Choris
tai kviečia visus dalyvauti jų 
parengime. Reiktų daugiau 
paremti choro parengimus, 
nes tik chorai palaiko lietu
višką dainą, muziką ir supa
žindina jaunimą su lietuviš
kumu.

James ir Lillian Gallo, 
2832 Snuder Ave., vasario 
mėnesį susilaukė dukrelės, 
kuri kovo 16 d. pakrikštyta 
Nancy ir Bernadetos vardais. 
Krikšto tėvais buvo Mr. Ed
ward 
sky.

Cook ir Darata

SERGA

Anu-

Biznieriai ir lietuviškos 
radijo programos vedėjai 
Petronėlė Antanaitienė ir jos 
vyras Domininkas susirgo. 
Jiems pagelbsti jų sesutė 
švogeris.

JAUNIEJI VEIKĖ

ir

PRIEMĖ KATALIKŲ 
TIKĖJIMĄ

Kovo 9 d., Thomas Wolte- 
mate, priėmė katalikų tikė
jimą. Pakrikštytas šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj. 
Jo krikšto tėvais buvo Rin
kai.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsntuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

DOVANA IŠ AMERIKOS

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS 

8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Gavėnios laikas, šv. Kazi
miero parapijos mokinių bu
vo praleistas labdarybės dar
bui. Štai kiek gero padarė 
mokiniai, aukodami mokslo 
priemones ir drabužėlius lie
tuviukams tremtiniams Eu
ropoje. Elenutė Antanaitytė 
paaukavo 11 suknelių, 6 
megztinukus, 4 bliūskų, blan- 
kietą, pirštinių, darbo drabu
žių, kepuraičių ir rašomosios 
medžiagos. Ji tik 3 skyriuje, 
bet supranta lietuvių vaiku
čius tremtyje. Dvi sesutės 
Joana ir Lorraine Kavaliaus
kaitės, paaukavo 9 sukneles, 
2 megztinukus ir kitokių vai
kučių drabužėlių.

Panašių daiktų atnešė ir 
kiti mokiniai, iš kurių suda
ryta 15 dėžių siuntinys. Štai 
kiti rinkėjai, kurių vardus 
pavyko sužinoti: Marie Van
der Linden, Robert Jozaitis, 
Kolageskai, Puodžiūnai, Wal
ter Armour, Robert Stein, 
James Flowers, Diana Stein, 
M. Lamson, Margaret Soltis, 
Dorothea Maruto, Joseph 
Shepper, Mary Marcaitė, J. 
Mickūnas, J. Sakavičius, J. 
Tarris, E. Kentress, Mary 
Reilly, F. Tareila, Jurgis 
Kundrotas, Elena Daujotaitė 
ir kiti. Toks vaikučių pasi
darbavimas savo broliukų ir 
sesučių naudai buvo labai 
naudingas ir pagirtinas dar
bas.

MIRĖ

60Petronėlė Trečiokienė, 
metų, gyvenusi 132 Green
wich St., mirė kovo 14 d. val-

Sienos nukabinėtos medaliais ir įvairiais pasižymėji
mo ženklais, kuriuos paaukojo garsūs žmonės už svei
katos atgavimą Liurde per šventosios protekciją. Taip 
pat kabo daugybė portretų, štai popiežiaus Pijaus IX, 
Leono XLL1, Pijaus X, Benedikto XV, Pijaus XI. šie vi
si popiežiai tyrinėjo šv. Bernadetos istoriją. Čia rasime 
fotografijas vysk. Laurence, vysk. Pichenot, kard. Lan- 
genieux, kard Jourdan ir kitų. Daugybė nuotraukų iš 
kongresų ir įvairių sąskrydžių.

Viename kampe stovi didžiulės trijų metų žvakės, 
kurios buvo uždegtos 1933 m., laikant mišias, popiežiui 
Pijui XI proga 75 metų sukaktis nuo Panelės švenčiau
sios pasirodymo Liurde.

Salės viduryje impozantiškai stovi keeltas Marijos 
stovylų. Autoriai stengėsi atvaizduoti šią retą Dangaus 
viešnią, pagal šv.-Bernadetos nupasakojimą, nors la
bai gražios ir meniškos figūros, tačiau, be abejo, buvo 
neįmanoma iškalti akmenyje ar nulieti gipse tikrą Dan
gaus Karalienės vaizdą ar išreikšti jos grožį.

žiūrovo akys yra magnetiškai pritraukiamos prie di
džiulio paveikslo, vaizduojančio šv. Marijos apsireiški
mą Bernadetai. Nepaprastai gražiame spalvų deriny
je Panelė Švenčiausia pavaizduota jauna mergaite, ku
rios lūpos tarytum sako kiekvienam: “eikš pas mane, 
sūnau dukra, aš tau suteiksiu laimę, nuvezdama į Pa
saulio Valdovo rūmus.” Paveiksle, ant kalno iš lengvo 
lyg supasi medžiai, pakalnėje čiurlena mėlynu vande
niu Gavos upė, nuo kurios į visas puses tiesiasi žaliasis 
kilimas. Čia suklupusi, ekstazėje Bernadeta tiesia ran
kai į tą dievišką Būtybę. Regėtojos žėruojančios akys 
žvelgia į didesnio, negu saulės spindėjimo, dieviškąsias 
akis. Žemės dukra, apgobta dangiškosios Motinos pa
laima ir šviesa, šnekasi su Ja ne kokioje karališkų rū
mų auksu ir brilijantafs išpuoštoje salėje, bet mūsų Tė
vo sukintoje gamtoje, prancūzų žemėje.

Į to*

(Laiškas iš Vokietijos)
— Tai jau ryt Kūčios. Tre

čios Kalėdos ne namie, — at
siduso mano dėdė, prisiminęs 
savo jaukius namus Kaune ir 
šeimos šventę, ištaigingai ka- 
dais švenčiamą.

— Geriau atnešk man sau
sų malkų, — išdrožė dėdienė, 
įniršusiai minkydama tešlą, 
kuri toli šaukė iki kauniškes 
tešlos. — Tu vis maišaisi po 
kojų. Siuvi ir siuvi po kam
barį, beldies, kaip Morkus po 
peklą, — šaukė dėdienė pik
tai, bandydama savo namų 
ilgesį paslėpti pyktyje.

Gal aš atnešiu, — atsilie
piau, nustojusi malti aguo
nas, kurias dėdienė sako iš 
Lietuvos atsivežusi. Gal tai 
ir netiesa, bet malonu tuo ti
kėti.

— Ne, tegu jis eina, — ta
rė dėdienė. — Ką jis daugiau 
beturi veikti? Mano, kad jo 
pareiga kaišioti galvą pro 
langą ir pranešinėti mums 
vėjo kryptį.

— Visos moterys, sulauku
sios penkiasdešimt metų am
žiaus, pavirsta raganomis,— 
kaprizingu balsu išdrožė dė
dė, bet jo veido raukšlės vir
pėjo juoku. Jis patenkintas 
buvo savo sąmojum. Lėtai 
atidarė duris, ir buvo girdėti, 
kad Iš palėpės traukė mal
kas.

Dvylikametė Verutė ne
kreipė dėmesio į suaugusiųjų 
kalbas ir, atsidėjusi, dabino 
blizgančiais popieriukais eg
lutę.

— Oi, kaip man Marcelės 
trūksta, — dejavo dėdienė, 
prisiminusi namie likusią iš
tikimą tarnaitę. — Man nie
kas dabar nerūpėtų. Kad ir 
dabar pagalvoju, ką mes val
gysim per Kalėdas. To savai
tinio kilogramo mėsos ketu
riems žmonėms teužteks vie
nai dienai. Na, gerai, išvir
siu buljoną trims dienoms, o 
kas antram patiekalui? Juk 
ateis ir Kazys iš stovyklos. 
Dar turiu porą dėžių konser
vų susitaupiusi, betgi Kalė
doms konservai .. .

— Džiaukis, kad turi kon
servų. Kiti jau seniai jų ne
beturi. Juk buvo uždrausta 
daryti atsargas. Gi Raudono
jo Kryžiaus pakietėlių nuo 
pavasario nematom, — atsi
liepė dėdė, vėl neramiai ma
tuodamas savo ilgomis kojo
mis mažą, palėpėje įrengtą 
kambariuką.

— Džiaukis tu. O aš ir ne
manau džiaugtis. Kai neska
niai užvalgau, man visą die
ną nuotaika bloga.

— O man vistiek kas val
gyti. Lietuvoje sausą plutą 
valgyčiau ir būčiau patenkin
tas, — išdrožė dėdė, rūkyda
mas savo gamybos tabaką.

— Matai, ką jis užgiedojo! 
Manai, kad aš nebūčiau pa
tenkinta? Ne tik patenkinta, 
bet ir laiminga. Savo krašte, 
savo namuose, ką ir bekalbė
ti ... O dabar vienintelis ma
lonumas tėra gerai išsimie
goti ir pavalgyti.

Vargšė dėdienė! Kaip čia 
jai padaryti malonumą?Štai-' 
ga man, vėju pamuštai, kaip 
ir dėdė, šovė į galvą, gal pir
mą kartą gyvenime, protin
ga mintis.

— Dėdiene, aš nutariau va
žiuoti į N miestą. Pabandy
siu ten mėsos gauti, — vienu 
ypu išdrožiau, pati nustebin
ta savo “didvyriškumo.”

— Žiūrėkit, kokia pažan
ga, — maloniai nustebo dė
dienė. — Gal ir tu kam tiksi.

Aš apsišarvojau sutaupy
to šokolado plytelę ir, susi
rūpinusi, sėdau į traukinį.

N. mieste manęs laukė, 
kaip aklą vištą grūdas, neti
kėta laimė. Gavau mėsos, ir 
jos ne tik policija, bet ir šuo 
neužuodė.

Linksma įžengiau į dėdžių 
palėpę.

— Na, kaip, pasisekė gau
ti? — paklausė dėdė.

— Žinoma, — išdidžiai iš
tariau, laukdama iš dėdienės 
pagyrimo lakšto. Bet veltui.

Dėdienė ramiai šypsojosi. 
Dėdė taip pat. čia pat sėdėjo 
mano brolis. Ir jo mina keis
toka. Visų veidai spindi, lyg 
nubučiuoti. Pagaliau dėdienė 
tarė iškilmingu balsu:

— Apeik aplink stalą 
kartus, tai pasakysiu 
linksmą naujieną. Ir jie
retų tau ją pranešti, bet aš 
ją monopolizavau.

— Apeik, apeik, — tempė 
mane už skylėtos apsiausto 
rankovės Verutė.

Pavojus didžiausias, kad 
iš rankovės beliks rėtis.

— Na, gerai, einu, — nusi
leidau spaudimui, nieko ne
suprasdama.

Pusę stalo apėjusi, kaip 
asilas, užsispyriau ir nė 
žingsnio toliau.

— Sakykit, pagaliau, — 
nekantravau.

— Ką tu čia erzini mergi
ną! — užsistojo mane ben
dramintis dėdė.

— Tau kažkas atsiuntė 
siuntinį, — pradėjo dėdienę, 
gudriai šypsodamasi.—Klau
si, iš kur? iš Amerikos! — 
kaip perkūnas, sugiaudė ma
no ausyse.

— Iš Amerikos? Kas gi 
man galėtų siųsti? Juk nieko 
artimo ten neturiu, — nustė

tris 
tau 
no-

bau aš, ir mano mina buvo 
nepergudriausia.

— Štai, skaityk, kokie ar
timieji tau siunčia.

— “Mr. and Mrs. Alexan
der J. Mazaica,” — perskai
čiau garsiai, nieko nesupras
dama. — Ponai Mažeikos iš 
Newarko, vadinasi, — pridū
riau stebėdamasi.

— Tai ko nesidžiaugi? — 
prikišo dėdienė. Jaučiau, kad 
jos akyse aš, kaip kalėdinė 
tešla, pakilau.

Tada tiktai aš, lyg pagal į- 
sakymą, pradėjau juoktis 
garsiai ir puoliau visus bu
čiuoti.

Kai pirma džiaugsmo ban
ga praėjo, pradėjau spėlioti, 
kas tie ponai Mažeikos.

— Kas jie per vieni? Tai 
kilnūs mūsų tautiečiai, kurie 
užjūry sots būdami, neuž
miršta vargstančių dipukų,
— tarė dėdė.

— Toks siuntinys turi ne 
tiek medžiaginę, kiek morali
nę vertę. Užjūrio lietuviai 
supranta ir atjaučia mus, be
namius, beteisius tremtinius,
— pridūrė brolis.

— Tegyvuoja Amerika ir 
Amerikos lietuviai! — sušu
kau.

— Tokia reta proga būtų 
sveika išsigerti, — tarė dėdė 
su gailesio gaida balse.

— Nepataisomas svajoto
jas, — nusijuokė dėdienė.

Kitą dieną teisę pasirūpin
ti siuntinio transportu ir jo 
iškilmingu atidarymu mono
polizavo Verutė. Buvo gražu 
žiūrėti, kai ji, kaip stirna, 
laigė gatve, viena ranka vež- 
dama vežimėlį su brangiu 
kroviniu, o kita prilaikyda
ma už virvutės įsilinksminu
sį kaimyno vokiečio šuniuką 
Liumpį. Atidarymas įvyko 
tai pačiai komisijai dalyvau
jant.

— 10 dėžučių cigarečių! — 
sušuko Verutė. — Žiūrėk,

mama! O pakietėliai su šoko
ladu ir kaugumi, — džiūgavo 
mergaitė, žinodama, kad ji 
nebus pamiršta.

— Juk tai valiuta, — pa
stebėjo dėdienė, — gausi iš 
vokiečio už cigaretes žmonos 
batus.

— Teisingai sakot, kad 
man reikalingi batai. Tetulė 
UNRRA, iš Babelio bokšto 
aukštybių žvelgdama, nė ne
pastebėjo mano mužikiškų 
kojų ir, neatsiklausiusi, ar 
ketinu tekėti, ar ne, savo 
dosnia ranka man padovano
jo mažus baltuos spalvos 
šliūbinius batelius.

— Sakyk dėkui ir už tai, — 
juokėsi dėdienė.

— Mėsa, cukrus, marma- 
ladas ir kiek daug biskvi
tų .. . — skaičiavo mergaitė, 
o aš galvojau, kad rytojaus 
diena bus daug šviesesnė už 
vakarykščią. Juk yra kas ta
ria žodį už mus benamius.

— Jau pats laikas Kū- 
čioms ruoštis, — tarė dėdie
nė. — Reiktų stalą nukraus
tyti.

O aš visai suvaikėjau. Dė
liojau drauge su Verute skar
dinukes iš vienos popierinės 
dėžės į kitą, kaip vaikai žais
lelius, ir galvo jau, kurios dė
žutės galėtų mano artimuo
sius nudžiuginti. Nenoromis 
nukrausčiau stalą.

Prasidėjo Kūčių vakaras.
Dalindamiesi kalėdiniu pa

plotėliu, mintimis jungėmės 
su visa lietuviška šeima, iš
barstyta po visą pasaulį, 
ypač su tais, kurie negali Ka
lėdų švęsti. Ir su jumis, bran
gūs ponai Mažeikos bei užjū
rio broliai, mintimis laužėm 
paplotėlį. Ir jūs, kaip ir 
anuos vargstančiuosius, mie
lai pakviestume prie lietuviš
kų šližikų su aguonpieniu.

Taip taip gardu ir taip pri
mena namus.
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Kiekvieną čia užklydusį keleivį priverčia giliai-susi
mąstyti, sielą paliečia didelio džiaugsmo banga, kad 
mes žmonės neesame niekam neverti padarai, jei pati 
Dievo Motina mumis rūpinasi, mus gydo ne tik sieliš
kai, bet ir kūniškai.

Stebuklingi pagijimai
Prieš mano akis didžiulės lentos, apkabinėtos ligonių 

fotografijomis, štai petingo vyro figūra. Jis stovi ant 
dviejų kriukų. Kairė koja nukirsta, kabo tik ant saus
gyslių. Skausmais išvagotas veidas ir akys pilnos liū
desio. Po šios vargingos figūros fotografija—parašas: 
Pierre de Rudder. Čia pat aprašymas. Jis gimė 1822 m. 
liepos 2 d. Belgijoje, Jabbeke. Buvo neturtingas kirti
kas. 1867 m. vasario 16 d. bekirsdamas miške medžius, 
nusikirto žemiau kelio abu kairės kojos kaulus. Koja 
užsigangrinavo. Nežiūrint į tai, kad garsiausi daktarai 
teikė nelaimingajam pagalbą, padėtis buvo be išeities— 
reikėjo nupiauti koją. Nelaimingasis delsė tai daryti, 
tikėdamas pagijimu. Tarp lūžusių kaulų atsirado apie 
tris centimetrus tuštuma ir negalėjo būti jokios vil
ties, kad lūžę kaulai vėl viens prie kito priartės.

1875 m. balandžio 7 d. jis atvyko į Liurdą. Karštai 
meldėsi Grotoje prie Panelės švenčiausios. Staiga jis 
atsistojo be ramsčių ir ėjo. Nukirsta koja tapo svei
kutėle, kaulai gražiausiai suaugę. Jis mirė 1898 m. su
laukęs 75 metų.

Greta aukščiau minėtos Pierre de Rudder fotografi
jos, kabėjo kita to paties asmens fotografija, padaryta 
po pagijimo. Jo veidas spindi džiaugsmu ir padėka Die
vui, o nuogos jo kojos rodo, kad nėra jokių sužeidimo 
ženklų.

Mano akys perbėga ant kitos kaulėtos būtybės. Iš 
jos fotografijos sprendžiu, kad tai bus mirusio vyro 
skeletas, išgulėjęs keletą mėnesių sausoje žemėje. Skai-

tau aprašymą ir tenka išpūsti akis, kai tai yra panelė 
Henriette Hauton. ši panelė buvo gimusi 1888 m. Pran
cūzijoje, Lisseux mieste. Ji turėdama 10 metų, apsirgo 
viduriais ir sukatų liga. Jai išbyrėjo dantys. Pati labai 
sulyso. Taip, kad ji turėdama 20 metų (1908 m.) te
svėrė tik 39 svarus.

Ji atvežta į Liurdą, 1908 m. rugpiūčio 9 d., per Švč. 
Sakramento procesiją, palaiminimo metu, pajuto dide
lį alkį ir atsisėdo savo lovoje, prie kurios ją liga buvo 
prirakinusi 10 metų. Šiuo momentu ji pasijuto sveika. 
Po 13 dienų, t.y. rugpiūčio 22 d., ji jau svėrė 66 svarus, 
laisvai vaikščiojo ir jautėsi kuo puikiausiai. Gi gruo
džio mėn. 23 d. ji svėrė jau 110 svarų.

Šalia aukščiau aprašyto skeleto, kur buvo sunku pa
sakyti, ar tai vyras ar moteris, gyvas ai- miręs žmogus, 
kur ant galvos tekarojo praretėjusių sutaršytų plaukų 
kuokštės—štai stovi puikios 20 metų mergaitės foto
grafija: dideli, papurę, aukštyn kuodu šukuoti plaukai, 
spindys grožiu veidas, daili moteriška figūra. Tai mer
gaitė, kurią Dangaus Karalienė beveik mirusią prikėlė 
gyvenimui, apdovanojo gera sveikata, dvasios ir kūno 
grožiu.

Čia kaba šimtai fotografijų. Visos jos yra tikros. Jas 
padarė Medicinos Konstatavimo Komisija, esanti Liur
de ir registruojanti pagijimus. Vis su didesniu susido
mėjimu žiūriu fotografijas, skaitau aprašymus. Įdomu, 
kas per ligos kankino tuos nelaiminguosius ir kartu 
laiminguosius, nes nelaimėje jie pažino savo Dievą, pa
juto Jo buvimą ir apturėjo gausių malonių.

Nelaimingųjų veidai skausmu šaukia: “Mes sergame 
kaulų ir plaučių džiova, širdies, nervų ligomis, pliauri- 
tu, sukatomis. Paralyžius surakino mūsų sąnarius, bai
sios ligos atėmė mums regėjimą ir girdėjimą, mūsų 
kaulai sulaužyti ir kūno žaizdos verčiasi sukrekėjusiu

krauju ir pūliais. Moderniausia medicina ir geriausi gy
dytojai mūsų nepagydė.

“Žiūrove, netiki? Eik į Medicinos Konstatavimo Ko
misiją. ji tau parodys mūsų bylas. Dabar pažvelk į ša
lia šių skausmingų fotografijų stovinčias kitas, su mū
sų džiaugsmingo veido išraiška. Mes laimingieji sako
me, kad esame sveikutėliai, nes mus išgydė Dangaus 
Karalienė, kurią ne veltui giesmėse vadina Ligonių 
Sveikata.”

Luošieji, metę kriukius, vaikšto, aklieji regi, kurtieji 
girdi. Gi užsispyręs žmogus dar vis nenori tikėti, kad 
tai yra įsikišimas galingesnės būtybės į tokius nepa
prastus reiškinius. Jo abejingas tikėjimas vis ieško na
tūralaus išaiškinimo nepaprastiems įvykiams.

Aš, kaip ir kiekvinas kitas, stačiau sau klausimą: gal 
gydomoji galia glūdi mumyse pačiuose, kurią reikia 
iššaukti įsivaizdavimo, saviįtaigos bei įsitikinimo dė
ka. Tačiau toks galvojimas neišlaiko logiškos kritikos. 
Kaip tada išaiškinti vaikų pagijimą, kurie neturi jokio 
supratimo nei apie saviįtaigą, nei apie pačią ligą, kuria 
jie serga, štai žiūriu į fotografiją dviejų metų vaiko 
Ivonne Aumaitre, gimusio 1894 m. liepos 7 d. su įvers
tom kojom į vidų. Turėdama 15 mėnesių, ji buvo ope
ruota, tačiau operacija nieko nepadėjo—kojos paliko į- 
verstos į vidaus pusę.

1896 m. birželio 24 d. tėvai parvežė iš Liurdo stebuk
lingo šaltinio vandens. Tų pat metų, birželio 26 d., po 
trijų kartų nesveikų kojų nuplovimo tuo vandeniu, ko
jos atsistatė į normalią padėtį.

Peržvelgęs didelę dalį įvykusių Liurde pagijimų, pri
ėjau išvados, kad stebuklingi pagijimai įvyksta šiais 
būdais: 1. per palaiminimą švenčiausiu Sakramentu; 
2. per karštą maldą; 3. priimant šv. Komuniją; 4. išsi- 
maudant, geriant, prausiant stebuklingo šaltinio van
deniu. (Bus daugiau)
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Elizabeth, N. J.
Nusisekęs koncertas

Kovo 23 d. vakare šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje įvyko didžiulis 
bažnytinės muzikos koncertas. 
Pirmojoje dalyje turtingą ir į- 
vairią programą atliko bažnyti
nis choras ir jo solistai. Choras 
puikiai paruoštas sudėtingiems 
kūriniams išpildyti. Solo partijos 
taip pat praskambėjo galingai ir 
su dideliu muzikaliniu jautrumu. 
Kantata “Septyni Kristaus žo
džiai” klausytojams paliko neiš
dildomo įspūdžio.

Visus sužavėjo balso grožiu ir 
reto tikslumo giedamų kūrinių 
interpretacija Vladislava Grigai
tienė, garsioji Lietuvos operos 
dainininkė. Nežiūrint sunkių 
pergyvenimų ir didžių vargų so
listės balsas skambėjo galingai 
ir stebino skalės platumu. Ji at
liko keletą solo dalykų ir pabai
gai su choru įspūdingai pagie
dojo.

Koncertą paruošė ir jam va
dovavo prof. J. Žilevičius, įdėjęs 
neabejotinai daug triūso ir ener
gijos. Gerbiamasis muzikas savo 
darbo rezultatais gali tik pasi
džiaugti. Koncertui paruošti 
daug prisidėjo kun. kleb. J. Si
monaitis, patsai didelis muzikos 
mylėtojas. Koncerto metu atlie
kamus kūrinius paaiškino kun. 
Dr. J. Starkus.

Kovo 21 d. buvo rodomi įdo
mūs brolių Motuzų judomi pa
veikslai. Kalbėjo neseniai atvy
kęs iš Europos V. Beleckas ir 
BALF atstovas J. Valaitis.

Aukų surinkta 120 dol. 60 et. 
Visiems aukavusiems 
džiai komitetas dėkoja.

nuošir

Kovo 23 d. per aštuntos valan
dos mišias Šv. Vardo draugija 
ėjo prie bendros komunijos. Po 
mišių įvyko pusryčiai.

Kovo 23 d. parapijos Sodalici- 
jos atstovės dalyvavo C.Y.O. ko
munijos pusryčiuose, kurie įvy
ko Essex House viešbuty, New
ark, N. J. Atstovėmis buvo: E. 
Ignatavičiūtė, M. Angelaitė, A. 
Pietaraitė, G. Milinaičiūtė, M. 
Grinevičiūtė, A. Kaziwikiene, P. 
Bubėnienė, A. šaukonienė, A. 
Smigelskienė, A. Thibault ir J. 
Buseri.

Kovo 23 d. vakare Lietuvių 
Moterų “Service Aid” 35 narės 
buvo nuvažiavusios į Lyons Vet
erans ligoninę, Millington, N. T 
Jos padovanojo ligoninei knygų 
ir surengė vaišes sergantiems 
veteranams. A. E. S.

Bayonne, N. J.

Kovo 9 d., Šv. Trejybės par. 
mokyklos salėj, Hartford, Conn, 
įvyko tėvų Marijonų Rėmėjų 
skyriaus susirinkimas ir paren
gimas. Susirinkimui pirmininka
vo T.T. Marijonų Rėmėjų sky
riaus pirm. p. J. Balsys.

Susirinkime dalyvavo prel. 
Ambotas, kun. Gauronskis, kun. 
Sabulis ir pilna tautiečių salė, 
kurie turėjo progos išgirsti įdo
mią kun. Dr. V. Andriškos, M.I. 
C. kalbą, apie svarbą lietuviškos 
Kolegijos Amerikoje. Meniškąją 
dalį išpildė Marianapolio studen
tų choras, sudainuodamas kele
tą lietuviškų dainelių. Chorui 
vadovavo Bro. J. Banys, M.I.C.

Išrinkta nauja T.T. Marijonų 
rėmėjų Hartfordo, Conn, sky
riaus valdyba: pirm. J. Balsys, 
vicepirm. A. Kedienė, ižd. M. 
Kripas ir rašt. Kedžiūtė.

J.

Lietuviai Išgelbėjo 
Anglus Belaisvius

LIETUVIŲ ŠELPIMO VA
JUJE AUKOS GAUSIAI 

PLAUKIA
ISLANDIJOJ MIRĖ T. BELIACKINAS

di.

Waterbury, Conn

Bažnytinis koncertas
Prieš pora savaičių “Ameriko

je” tilpo muziko Jono V. Čižaus- 
ko koncerto aprašymas Girard
ville, Pa. naujų vargonų pašven
tinimo proga. Kovo 16 d., tokį 
pat bažnytinį koncertą J. Či- 
žauskas suruošė šv. Mykolo baž
nyčioje, Elizabeth, N. J., kur 
šiuo metu jis vargoninkauja.

Koncerto programon buvo į- 
traukti žymesniųjų kompozito
rių kūriniai, tarp jų J. Naujalio 
“Kirie,” “Benedictus” ir paties 
J. Čižausko “Fantazija”—vargo
nų solo.

Koncertas gerai pavyko. Gra
žaus bažnytinio giedojimo pasi
klausyti susirinko virš 400 žmo
nių, jų tarpe 10 apylinkės vargo
nininkų.

Pertraukos metu kalbėjo vie
tos klebonas. Savo turiningoje 
kalboje jis nurodė bažnytinio 
giedojimo svarbą- ir mūsų tautie
čio nuopelnus toje srityje. Rep.

Kovo 23 d. vakare buvo rodo
mi judomi paveikslai iš Šv. Mo
tinos Cabrini gyvenimo. Salė bu
vo pilnutėlė. Rengė moterys so- 
dalietės.

Trečiadienį, balandžio 2 d. No
vena prie Stebuklingojo Medali- 
kėlio Pan. Švč.: lietuviškai—7:45 
vai. vakare, angliškai—9 vai. ry
to ir 2, 7, 8:30 vai. vakare.

Ketvirtadienį, bal. 3 d. mišios 
—9 vai. ryte.

Penktadienį, bal. 4 d.—Kry
žiaus pagerbimas—8 vai. ryte. 
Kryžiaus keliai—7:30 vai. vaka
re.

šeštadienį, bal. 5 d.—Ugnies, 
vandens šventinimas ir mišios— 
7:15 vai. ryto. Išpažinčių klau
soma nuo 4 ved. p.p. ir 7 vai. va
kare.

Velykų sekmadienį, bal. 6 d. 
Prisikėlimo procesija ir šv. mi
šios—6 vai. ryto. Sekančios mi
šios: 9, 10:30 ir 11:45.

BALF vajaus aukos
BALF vajus oficialai pradėtas 

prakalbomis šv. Juozapo svetai
nėje kovo 2 d. Surengė BALF 2 
skyrius. Kalbėjo kun. J. Valan- 
tiejus, kun. J. J. Jakaitis, M.I.C., 
Juozas B. Laučka iš New York, 
Kazys Vilniškis iš New Haven ir 
L. N. P. klubo pirm. T. Matas. 
Visai programai vadovavo kom
pozitorius A. J. Aleksis. Nei blo
giausias žiemos oras nesulaikė 
geraširdžių lietuvių, kuriems rū
pėjo labdarybės darbo pradžia. 
Aukų surinkta $260.

Tarnas ir Aldona Matai—$51; 
Fed. 22 skyr. $50; komp. A. J. 
Aleksis $21; Dr. Stasys ir Stefa
nija Sapranai $12.

Po $10 — kun. J. J. Valantie
jus, Vincas Ramažas, Petras Jo- 
kubauskas, Petras Kevinas, Pet
ras Motiečius, Marcelė Andriky- 
tė.

Po $5 — Ona Barzdzevičienė, 
Marė Fortier, St. Šankus, Pet. 
Liubinas, Mot. Verbyla, V. Vit
kus, J. Kvaraciejus, Mar. Stan
kevičienė, Magd. Karinauskienė, 
Ver. šauklienė—$4.

Po $2 — M. Valuckas, Ant. 
Kuncaitis,, V. >ir Barbora, Pabi- 
lioniai, Ant. i? Agota Asevičiai.

Po $1 — O. Pransketienė, M. 
Šimulynienė, Alice Jonikas, Elz. 
Matuliunienė, Pr. Suopis, J. Kai
rys, Ant. Grantas, J. Raugalis.

Harrison-Kearny,

Kovo 20 d. įvyko Šalpos Fon
do 7 skyriaus vajaus komiteto 
susirinkimas Lietuvių Piliečių 
klube.

Vajaus komitetą sudaro as
menys išrinkti iš kiekvienos 
draugijos.

Susirinkime buvo kalbama 
apie pasekmingą vajaus prave- 
dimą.

Nutarta ruošti prakalbas, 
sekmadienį, balandžio 13 d. ir 
kviesti įžymius miesto valdinin
kus ir kitus kalbėtojus. Rengimo 
komitetą sudaro: J. Kasparas,
J. Baltiškoms, A. Pietarienė ir
K. Jerusevičius.

Sekantis vajaus komiteto su- 
sirinkmas įvyks balandžio 2 d. 
toje pačioje salėje, prašome vi
sų komiteto narių ir kurie atjau
čia šį darbą atsilankyti į susi
rinkimą.

Tol. Ste 3203

Velykų proga į talką atvyksta 
tėvas pasijonistas Gabrielis.

Balandžio 13 d. vakare para
pijos choras rengia margučių 
balių parapijos salėje.

Rochester, N. Y
' Laimėjimų vakaras

Kovo 2 d., 459 Amerikos 
gionierių posto moterys, suren
gė laimėjimų vakarą, iš kurio 
gauta pelno 217 dol. Šio vakaro 
pasisekimas priklausė nuo 
darbščių veikėjų: ponios Berens, 
V. Disos, A. Mason, A. Bačiulio 
ir kitų. Pelnas pusiau paskirtas 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
BALF. Kitas panašus parengi
mas įvyks gegužės 4 d.

le-

Kovo 16 d. Šv. Petro ir Povilo 
draugija buvo surengus metinį 
kortų lošimą. Visi linksmai laiką 
praleido.

Iki šiol Rochesteryje Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams surinkta 
1,600 dol., o tremtiniams pagel
bėti 400 dol. V. Z.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Broliij Motuzy - Belieka Filmos

Kovo
MARŠRUTAS ATGAL IŠ CHICAGOS Į RYTUS

28

Kovo 29

Kovo 30

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.

Balandžio 11 d.—penktad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėje,
407 Lafayette Street, Bridgeport, Conn.

Balandžio 18 d.—penktad., 7:30 v.v., Millers Opera House, 
Pine Street, Gardner, Mass.

Vasario 16 d. šv. Juozapo baž
nyčioje surinkta $1,059.64. Skir
ta po $529.82 BALF ir Tarybos 
vajams. Vasaros metu (rugp. 3) 
įvyks piknikas Linden Park dar
že ir bus įvairių kitų parengimų 
BALF naudai. Waterburio lietu
viai išgirs kenčiančių brolių lie
tuvių balsą, atjaus ir gelbės juos 
darbu ir auka. M. A.

Šio karo pabaigoje St. 
Johan miestelyje (Austrijoj) 
prie statybos dirbo ir du lie
tuviai tremtiniai: J. Tomkus 
ir G. Požėla. Su jais drauge 
dirbo ir aštuoni anglai be
laisviai, patekę į vokiečių ne
laisvę Afrikoje. Minimi be
laisviai toj vietoj išdirbo 
apie trejetą metų ir gerai ži
nojo daugelį vokiečių šuny
bių.

Karui baigiantis, vokiečiai 
pabūgo, kad šie belaisviai 
gali santarvininkams išduoti 
jų juoduosius darbelius, to
dėl nutarė juos nužudyti. 
Apie tai, išgirdę aukščiau 
minimi lietuviai ir pasiryžo 
anglus belaisvius išgelbėti. 
Gavę ginklų, nuginklavo vo
kiečių sargybinį, anglus išva
davo ir juos apginklavo san
dėlyje rastais ginklais. Apsi
ginklavęs dešimtukas nuo 
vokiečių pabėgo.

Kol tą vietą užėmė ameri
kiečių kariuomenė, lietu
viams ir anglams teko apie 
pora savaičių slapstytis miš
kuose. Iš Linco atvykęs vo
kiečių SS būrys apsupo miš
ką, bet į jį lįsti pabūgo. Lie
tuviams ir anglams teko ge
rokai pabadauti. Maisto šiek 
tiek gaudavo pas vieną pa
žįstamą ūkininką, kurį naciai 
vėliau už tai sušaudė.

Sužinoję, kad netoli' yra 
amerikiečiai; lietuviai ir ang
lai iš miško nuėjo į miestelį 
ir ten perėmė vietinę valdžią, 
nors aplinkui dar buvo pilna 
ginkluotų vokiečių karių ir 
SS vyrų. Jiems į pagalbą tuoj 
atvyko penki amerikiečių ka
riai. Amerikiečiai išdavė 
šiem lietuviam atitinkamus 
pažymėjimus už išgelbėjimą 
aštuonių anglų, priėmė į pa
galbinę karo tarnybą, apren
gė amerikiečių karių unifor
ma ir paliko tame miestelyje 
savo vietininkais. Dabar šie 
lietuviai dirba amerikiečių 
pašto įstaigoje.

Anglai grįžo į savo tėvynę. 
Vienas jų apsivedė lietuvai
tę ir didžiuojasi, kad rado 
sau gyvenimo draugę iš iš
rinktosios tautos, kuri jam 
Anglijoje primins artimai 
pasiaukojusius drąsius lietu
vius.

Šiems lietuviams iš Angli-

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo (BALF) 
vajus jau pasiekė beveik vi
sas valstybes. Iš visur plau
kia geraširdžių žmonių aukos 
lietuviams tremtiniams šelp
ti.

Nuo vajaus atidarymo 
pradžios iki kovo 15 d. BALF 
1947 metų vajaus sąskaiton 
įplaukė, pagal valstijas, se
kančios sumos:

New York — $10,080.71; 
Amer. Kat. Vysk. (N.C.W.C.) 
—10,000; Pennsylvania—7,- 
357.81; Maryland—5,178.50; 
Illinois — 4,880; Massachu
setts—2,845; Connecticut— 
1,816.50; New Jersey—1,802; 
Michigan — 1,126; Ohio — 
854.43; California — 772; 
Wisconsin — 712.60; Rhode 
Island—354; Missouri—325.

Nebraska—279.02; Minne
sota—210; New Hampshire 
198.50; Florida—174.76; Ca
nada — 122.50; Texas — 95; 
District of Columbia—91; 
New Mexico—71; Maine—64.

Indiana—60; Kansas—51; 
Kentucky — 49; Iowa — 46; 
Colorado—39; N. Dakota— 
36.10 Virginia—31; W. Vir
ginia—31; Washington—30; 
Lousiana—29; Oregon—21; 
Vermont—16; Mississippi— 
16; Oklahoma—12; N. Caro
lina 11.

Montana—10; S. Dakota— 
9; Alabama—6; Georgia—6; 
S. Carolina—5; Utah—5; De
laware — 5; Arkansas — 4; 
Nevada—3.

Čia pažymėtina, kad pagal 
savo kvotos didumą, iki šiol 
labai stipriai pasirodė Scran
ton, Pa., Baltimore, 
Great Neck, N. Y.

BALF vadovybė 
džiai dėkoja visiems
jams ir vajaus darbo rėmė
jams. Tęskime šalpos darbą 
visu nuoširdumu ir veiklumu. 
Mūsų paramos ypač laukia 
tūkstančiai lietuvių tremti
nių vaikučių, jos laukia ligo- 
nys, seneliai, paliegusios naš
lės ir invalidai. Kiekviena au
ka bus priimta didžiausiu dė
kingumu.

Šių metų vasario 17 dieną 
Islandijoc sostinėje, Reykja- 
viko mieste, mirė Lietuvos 
laikraštininkas Teodoras 
Bieliackinas.

Velionis, Kauno universi
teto profesoriaus ir garsaus 
advokato sūnus, prieš karą 
nemažai keliavo. Tų kelionių 
metu jisai ypač pamėgo Is
landiją ir tenai apsigyveno.

Lietuvą ištikus okupaci
joms, Teodoras Bieliackinas 
islandų spaudoje nemaža ra
šė apie Lietuvą ir gynė jos 
laisvę.

Paskutiniu laiku jisai šiam 
tikslui buvo patraukęs žymių 
islandų, pav., stambų rašyto
ją Hagaliną ir kitus. Ben
dromis jėgomis jie toje toli
moje saloje kėlė Lietuvos 
vardą ir gynė jos laisvės by
lą.

Teodoras Bieliackinas pa
rašydavo ir lietuvių laikraš
čiams, daugiausia apie Islan
diją. Paskesnių jo straipsnių 
teko pastebėti “Drauge.”

Be to, jis vertė į lietuvių 
kalbą senovės islandų poemą 
“Eddą.” Ištraukų iš to ver
timo yra spausdinęs Švedijoj 
išeinančiuose “Pragiedru
liuose.” Neteko sužinoti, 
kiek daug jis buvo išvertęs to

epo, atsiradusio gal prieš 
tūkstantį metų.

Jau kuris laikas Teodoras 
Bieliackinas nesveikavo inks
tais, bet niekas nemanė, kad 
liga būtų buvusi rimta. Apie 
vidurį sausio jo liga pasun
kėjo. Jis buvo paguldytas šv. 
Juozapo ligoninėje Reykjavi- 
ke, kur ir mirė vasario 17 d., 
aprūpintas sakramentais. Pa
laidotas buvo iš katalikų 
bažnyčios Islandijos sostinė
je.

Apie šią netikėtą mirties 
žinią Amerikon atsiuntė Teo
doro Bieliackino sužieduoti
nė, islandietė Svava August- 
sdotter, kuri velioniui padėjo 
lietuvių raštus versti į islan
dų kalbą.

Mūsų laikais reikalingesni 
tiesos apgynėjai su plunksna, 
negu tiesos skelbėjai sakykloje.

Pijus IX

Visuos šventuos keliuos, žemele 
[tu pilkoji, 

Kiek ašarę, vargų ir prakaito 
nešioji!

O žeme, vyno taure! Kas tave 
[paguostų,

Jei meilė neliepsnotų ant 
[jaunystės skruostų?

Faustas Kirša.

Md. ir

nuošir-
aukoto-

jos parašė nuoširdžius laiš
kus, pažadėdami reikalui 
esant savo nuoširdžią para
mą.
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New Haven, Conn
Mirė Aleksandra Zaromskienė

Pereitą savaitę trumpai sir- 
gus mirė Aleksandra Zaroms
kienė, gera lietuvė ir susipratus 
katalikė. Išauklėjo tris sūnus, 
gerais lietuviais.

Aleksandra ddeliam nuliūdi
me paliko savo vyrą Stanislovą, 
sūnus Kazį ir Juozą ir du bro
lius, visi liūdi jos netekę. Alek
sandra buvo uoli Moterų Sąjun
gos ir Šv. Onos draugijos narė.

Palaidota iš šv. Kazimiero 
bažnyčios su iškilmingomis šv. 
Mišiomis.

Liūdesio valandoje reiškiama 
gili užuojauta Stanislovui Za- 
romskiui sūnams broliams ir ki
tiems giminėms.

Kovo 9 d. po ilgos ligos šį pa
saulį apleido mūsų parapijos pa
vyzdinga katalikė Petronėlė Po- 
vilaičiūtė. Priklausė Šv. Onos, 
Gyvojo Rožančiaus ir Tretinin
kų draugijoms.

BALF skyrius darbuojasi'
Kovo 16 d., įvyko BALF sky

riaus susirinkimas kuriame 
skaitlingai dalyvavo draugijų 
atstovai. Pasitarta apie ateities 
uždavinį — sukelti mūsų koloni
jai paskirtą kvotą.

Kleb. kun. E. Gradeckas pa
darė platų pranešimą. Jo rūpes
čiu gautas leidimas rinkti aukas 
viešose įstaigose pas vietos pra
monininkus ir profesionalus. Tą 
išrūpinti kun. E. Gradeckiui pa
dėjo K. Vilniškis.

Dabar telieka tik dirbti. Tad 
visi prie šio kilnaus darbo esate 
kviečiami. ■■ ■- M.

I

i
Parsiduoda arba išnuomojama kalbančios religinės 16 m.m. I

filmos. Platus pasirinkimas.

PARSIDUODA FILMOS

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 — 

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

Turiu paveikslų iš Vakarų gyvenimo, trumpų komedijų, 
taipgi Victor Talking Machines 16 m.m. Teiraukitės pas:

|
I
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----------------- I
| 11 Kent Ave., Wayne, N. J. Tel. Mountain View 8-2062-J |
IniiaiiuiBiiiMiiuiBDiaiiiiiBiiiBniiBiinHiiiiaiiiniiiiaigMiiuiHiiiiiaiiiiiBmniiiiHiiBBiiiiHiiiiiaiiiinuiiHiiinaniiiaiDiil

JOSEPH NAVIKAS

Užmiršk
Brangias
Gyvenimo

• Jums nereikia rūpintis 
apie gero maisto, drabužių 
ir butų lėšas, kuomet jūs 
esate naujojoj Reguliarėj 
Armijoj. Visa tai jums duo
dama — ir dar nauja aukš
ta alga, beveik visa grynai 
atliekama. Jūs pinigais pir
maujate Armijos tarnyboj, 
jeigu jūs esate 17 iki 34 
metų, sveikas ir protiniai 
vikrus, gaukite visus fak
tus dabar iš arčiausios 
jums J. V. Armijos Rekru- 
tavimo Stoties.

Lėšas! A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

c

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgales leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar. kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

v< Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

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.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

j <— — ——----------- —
Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas) 

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.
■k , ■■■ 1..................................... . \ ..................... 11 , d
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LIETUVIŲ DIENOS REIKALU
Kovo 16 d., 4:30 vai. po 

pietų buvo sušauktas Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
Lietuvių Dienos rengėjų su
sirinkimas. Dalyvavo seka
mi:

M. Milukas, K. Krušins- 
kas, J. Butkus, N. Butkienė, 
J. Laučka, K. Baltrušaitis, 
M. Putinienė, B. Adomaitie
nė (Richmond Hill), P.Mont
vila, Morkūnas, O. Sijevičie- 
nė, Spaičys, M. Mikolaitis, R. 
Pankevičienė, St. Lukoševi
čius,.'!'. Kubilienė, V. Žeman- 
tauskas, O. Panatauskienė, 
Cerebiejus, Urbonas ir Tu- 
masonis.

M. Milukas praneša apie 
buvusio Šv. Jurgio ir Atsi-

mainymo parapijose “Ameri
kos” naudai bazaro pasek
mes. Pelno gauta graži suma.

Svarstomas būsimas Lie
tuvių Dienos reikalas. Nuta
riama rengti Liepos 4 dieną, 
penktadienyj, Dexter Parke. 
Čia pat išrinkta vadovybė: 
J. Laučka, pirm.; J. Tuma- 
sonis, sekr.; K. Krušinskas ir 
P. Montvila, iždininkai.

Nutariama išleisti laimėji
mui knygutes su 10 dovanų 
—$75.00. Bilietų kaina iš 
anksto 40c., gi parke bus 50c.

Kviesti parapijų chorus, 
Angelų Karalienės par. beną. 
Bus šokiai.

Tai vaizdas iš dramos “Piloto Duktė” penkto veiksmo, šį didelį, įspūdingą veikalą sta
to Maspetho parapijos choras, vad. A. Visminui. Vaidinimas bus Verbų sekmadienį, ko
vo 30 d., 7:30 vai. vak., parapijos salėje, 64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

Dalyvavęs.

UNRRA PAREIGŪNAS DOMISI 
LIETUVIAMS PARAMA
 «----------------------------------

Kovo 20-21 d. BALF Cen
tre lankėsi Dr. Frank C. Fos
ter, Maine univer. profeso
rius. Jis neseniai grįžo iš Vo
kietijos, kur buvo UNRRA 
švietimo skyriaus viršinin
kas visoms trims zonoms.

Prof. Foster Vokietijoj ar
timai susipažino su tremti
nių gyvenimu. Jis yra daug 
pagelbėjęs tremtiniams, kiek 
tik jis galėjo. Jis ypatingai 
palankiai kalba apie lietu
vius, latvius ir estus. Jis ste
bisi lietuvių puikiu susiorga- 
nizavimu, aukšta dorove ir 
gražia veikla.

Vokietijoj prof. Foster bu
vo daug kartų susitikęs su 
BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končium, kai jis lankė lietu
vius tremtinius. Grįžęs Ame
rikon tuojau pareiškė savo 
visišką susidomėjimą toli
mesne parama lietuviams, 
latviams ir estams.

Prof. Foster atsilankymo 
proga, BALF Centre įvyko 
baltiečių tremtinių buities

- pagerinimo klausimu pasita
rimas, kuriame dalyvavo 
prof. Foster, BALF pirm, 
kun. Dr. Končius, Lietuvos 
vicekonsulas 
estų šalpos 
Harkna ir 
tarnautojai.

Prof. Foster pažadėjo savo 
talką tremtinių paramos dar
be, ypač švietimo srityje.

Mūsų Apylinkėje Angelų Karalienes

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

V. Stašinskas, 
atstovas Erich 
BALF įstaigos

Vakarėlis BALF
Naudai

13Sekmadienį, balandžio 
d., 7:30 vai. vak. BALF N. Y. 
100 skyr. rengia įdomią pra
mogą American Commons 
salėje, 40 E. 40th St., New 
Yorke. Rengiamo vakaro 
tikslas bus supažindinti kita
taučius su lietuvišku menu 
ir muzika.

Motuzų filmos parodys 
Lietuvos gražią gamtą ir lie
tuvių gyvenimą. Muzikalinę 
dalį programos išpildys Ap
reiškimo parapijos merginų 
choras ir solistės, vad. muz. 
X. Strumskio. Neseniai grį
žęs iš Vokietijos UNRRA di
rektorius p. William Sudduth 
kalbės apie lietuvių gyveni
mą UNRRA stovyklose Vo
kietijoje. Pianistė Aldona 
Strumskytė paskambins ke
letą lietuviškų kūrinių. Po 
programos prasidės lietuviš
ki šokiai ir pasilinksminimas.

TeL EVergreen 8 - 9229 (J
VALANDOS: į

8 — 10 ryto ft
1 — 2 po pietų n
6 — 8 vakare (j

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

BALF 100 skyriaus 1947 
m. valdyba yra sekanti: Sa
lomėja čerienė-Mulks, pirm.; 
Marijona Kižytė, vicepirm.; 
Aldona Stašinskienė, iždin.- 
sekr. Į vakaro rengimo komi
siją įeina Isabella Radzevi
čiūtė, p. Vosylius, Aldona 
Bernotaitė ir p. Vasil.

Rengimo komisija širdin
gai kviečia visus atsilankyti 
į šį šeimynišką vakarėlį ir 
pagelbėti mums linksmai 
praleisti vakarą lietuviškoj 
nuotaikoj.

Korep.

PRAKALBOS

BALF 39 ir 129 skyrių ren
giamos prakalbos kovo 28 d., 
įvyks ne Logan Inn salėje, 
kaip pirmiau buvo pranešta 
bet Crescent Palace (buv. 
Buzelio) salėje, 3388 Atlan
tic Avė. ir Crescent St. kam
pe, East New Yorke.

Pašome įsidėmėti vietos 
pakeitimą ir gausiai daly
vauti prakalbose, kuriose bus 
rodoma brolių Motuzų-Belec- 
kų garsinės filmos iš Lietu
vos ir lietuvių tremtinių gy
venimo. Neseniai iš Europos 
atvykę kalbėtojai gyvu žo
džiu patieks tikrų ir vėliau
sių žinių apie gyvenimą bol
ševikų okupacijoj ir ištrėmi
me. Programa prasidės 7:30 
vai. vakare. Įžanga 50c.

Šia proga norime pranešti, 
kad BALF 39 ir 129 skyriai 
susijungė į vieną, kurio nau
jas numeris yra 131. Šis sky
rius veiks Woodhaven, Rich
mond Hill, Ozone Park, East 
New York ir Cypress Hills 
apylinkėse. Komisija.

FEDERACIJOS NARIAMS

New Yorko Federacijos aps
krities susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 28 d., 7:30 vai. va
kare, Apreiškimo parapijos že
mutinėje salėje.

Visi draugijų ir kuopos atsto
vai ir katalikų veikėjai prašomi 
susirinkti. Yra svarbių reikalų.

Apskr. Valdyba.

IEŠKO

Ieškau Onos Bičkunienės-Ku- 
rauskaitės, seniai gyvenusios 
Brooklyne, N. Y. Yra svarbus 
reikalas.

Ona Blažunienė,
172 Devon Terrace 

Keamy, N. J.

• Gubernatorius T. Dewey 
paskelbė kovo 25 dieną grai
kų šalpos diena. Kovo 24 d. 
jam suėjo 45 metai.

• Kun. Dr. K. Urbonavi- 
čius-Kmitas rašo “Vyčio ir 
Erelio” tęsinį. “Vytis ir Ere
lis” ištisai buvo spausdintas 
“Amerikoje.”

• Dr. J. S. Naujokaitis įsi
kūrė Kalifornijoje. Adresas: 
586 N. Main St., Pomona, Cal.

• Kun. J. Venckus, S.J., 
Scrantono universiteto pro
fesorius, didžiosios savaitės 
antroj pusėj duos misijas 
Aušros Vartų bažnyčioj New 
Yorke.

• Kazys Čibiras pradėjo 
dirbti “Darbininko” redakci
joje.

• Kun. Dr. K. Gečys šiuo 
metu gydosi Arizonoje.

• Kun. J. Baltusevičius, 
buvęs Kunigų Vienybės pir
mininkas, (Scranton, Pa.) 
yra išvykęs keliems mėne
siams studijų tikslais į 
Washingtoną.

• Dr. A. Starkus, neseniai 
atvykęs iš Europos, šiomis 
dienomis viešėjo pas savo 
pažįstamus Brooklyne ir ta 
proga aplankė “Amerikos” į- 
staigą.

• Kun. Ig. Kelmelis, New- 
arko klebonas, su savo asis
tentu kun. Pr. Bastakiu, bu
vo atvykę aplankyti “Ameri
ką.”

• Algirdas Gustaitis, prieš 
išvažiuodamas apsigyventi į 
Dorothy, N. J., lankėsi “Ame
rikos” redakcijoje ir pasiža
dėjo su “Amerika” ryšių ne
nutraukti.

• Juozui Ambraziejui ko
vo 17 d. suėjo 70 metų. Šią 
sukaktį p. Ambraziejus kuk
liai paminėjo savo šeimos 
narių ir artimųjų tarpe.

• Adv. W. F. Laukaitis 
Baltimore j e statomas res
publikonų kandidatu į mies
to kontrolieriaus vietą.

• Juzė Dičkienė iš New 
Haven, Conn., lankėsi New 
Yorke savo artimųjų Euro
poje atsikvietimo reikalu.

• P. Atkočaičio siuvykloje 
dirba keli naujai atvykę 
tremtiniai.

• Juozas Kazickas pradėjo 
dirbti L. Kat. Susivienijime.

• Arturo Toscanini, įžy
musis dirigentas, kovo 25 d. 
susilaukė 80 metų.

• Mons.Edw. J. Walsh, bu
vęs šv. Jono universiteto 
prezidentas, mirė kovo 22 d. 
Buvo gimęs Brooklyne.

Parapija
Verbų sekmadienį, mūsų 

parapijos bažnyčioje Verbų 
šventinimas įvyks prieš 8 
vai. mišias. Verbos bažnyčio
je bus dalinamos per visas 
mišias. Prieš 11 vai. mišias 
bus procesija bažnyčioje.

4 vai. po pietų bus Grau
dūs Verksmai ir palaimini
mas. Po pamaldų, parapijos 
salėje įvyks mūsų klebono, 
kun. J. Aleksiūno vardinių 
minėjimas. Bus gausi pro
grama. Bilietas 50c.

Didžiojoje Savaitėje pa
maldos bus šia tvarka:

Pirmadienį — Stebuklingo 
Medaliko novena 7:30 vai. 
vakare.

Trečiad.—Graudūs Verks
mai, palaiminimas ir klausy
mas išpažinčių.

Ketvirtad. — Iškilmingos 
mišios 8 vai. ryte, procesija 
į kalėjimą tuoj aus po mišių. 
Bažnyčia bus atdara visą 
dieną iki 10 vai. vakaro.

Penktad. — Pamaldos pra
sidės 8 vai. ryte. Po to bus 
Kryžiaus pagerbimas ir pro
cesija į grabą. Vakare 7:30 
vai. Kryžiaus Keliai ir šv. 
Kryžiaus relikvijų pagerbi
mas.

Šeštad. — Ugnies šventini
mas prasidės 8 vai. ryte. 
Vandens šventinimas per 9 
vai. mišias. Vakare 7:30 vai. 
bus kompletas ir klausymas 
išpažinčių.

Velykų dieną pirmos mi
šios ir procesija su Švč. Sak
ramentu bus 6 vai. ryte. Ki
tos mišios bus 9, 11, ir 12:15 
vai.

Velykose popietinių 
maldų nebus.

pa-

Įdomus vakarėlis
Gyvojo Rožančiaus draugi

ja su seserų Pranciškiečių 
mokyklėlės vaikučiais šį sek
madienį, kovo 30 d., rengia 
vaidinimą šv. Juozapo dienai 
atžymėti.

Visi kviečiami kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ir tuomi 
padrąsinti mūsų vaikučius 
dažniau pasirodyti scenoje.

Vaidinimo pradžia 5 vai. 
po pietų. Įžanga 75c.

AUKOS “AMERIKOS” 
BAZARUI

$3.00 — Mr. ir Mrs. Grass- 
ka, Richmond Hill, N. Y.

$2.00 — Ona Kadišienė, 
Brooklyn, N. Y.

Maspetho Žinios
Lietuvių Piliečių klubo su

sirinkimas bus šį penktadie
nį, kovo 28 d. klubo salėj, 8 
vai. vakare.

Maspetho Lietuvių Audito
rijos b-vės metinis seimas 
bus balandžio 26 d., 8 vai. 
vakare, klubo salėj, 60-39 56 
Drive, Maspeth, N. Y.

Visi šėrininkai privalo bū
ti, nes yra svarbių dalykų ap
tarti. Narys.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKĄ”

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

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

. Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

Birutė Giedraitytė ieško 
savo dėdės Aug. Benderio, iš 
Alytaus. Juozo Newerevi- 
čiaus, iš Alytaus. Marės ir 
Emilijos Albaitytės vienos iš 
juodviejų ištekėjus. Tomasz, 
kilusios iš Balbieriškio.

Anelė Rudzevičaitė ieško 
pusseserės Matildos Patro- 
nienės ir Julijos Žilienės iš 
namų Prašauskaitės. Sužino
ję apie tuos asmenis prašau 
kreiptis į klebonijos raštinę 
New Yorke, 32 Dominic St.

IEŠKOMI

Jonas Beleckas, Emilija 
Požėlaitė - Burbienė, Elena 
Geležėnaitė, gyv. Philadel
phia.

Kreiptis:
Mrs. A. Pietaris,

171 Elm St., Keamy, N. J.

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Ieškau Antano Galkausko, gy
venusio 139 Market St., Scran
ton, Pa.

Emilia Žitkus,
1839 E. 90 St., No. 8 

Cleveland 6, Ohio

Stančikas-Staknys, Balys, 
sūnus Vinco iš Vaikštenių k., 
Trakų aps. ieško giminių ir 
pažįstamų.

Adresas:
Stančikas-Staknys, Balys, 

Lith. DP Camp (13b) 
UNRRA Team N. 1061 

Dillingen a/D 
U.S. Zone Germany

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

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje *

489 Grand Street Brooklyn, N. Y
KAINA UŽ APKIRPIMĄ TIK 75 CENTAI

D. Whitecavage, Savininkas

BROLIŠKAS SIUVĖJŲ ŽYGIS  ♦--------
Iš Europos vis daugiau ir 

daugiau atvyksta nuo karo 
nukentėjusių lietuvių. Kai 
kurie iš jų yra labai suvargę 
ir šią šalį pasiekia visai nie
ko neturėdami. Daugelis jų 
gauna darbus pas siuvėjus.

Kovo 11 d. P. Atkočaičio ir 
sūnaus dirbtuvėje pradėju
siam dirbti, 19 metų jaunuo
liui, Broniui Sinjui geros šir
dies lietuviai darbininkai iš
tiesė brolišką ranką. Kai ku
rios moterys padovanojo jam 
reikalingų rūbų. Taip pat jų 
rūpesčiu buvo padaryta rink
liava ir surinkta 53 dol., p. P. 
Atkočaitis ir sūnus Jonas nu
pirko naują kostiumą.

J. Zabarauskas, darbinin
kų pirmininkas, įteikė jam tą 
dovanėlę.

Susijaudinęs B. Sinius šir
dingai padėkojo visiems, ku
rie savo auka, atjausdami jo 
vargą, parodė lietuvišką nuo
širdumą. Jis to niekuomet 
neužmirš.

Reikia pažymėti, kad P. 
Atkočaičiai savo dirbtuvėje 
moko šešis naujus darbinin
kus, duodami progos išmokti 
darbą ir pasidaryti gražų 
pragyvenimą, dažnai ir pini- 
giškai padėdami. Be abejo, 
jie už tai yra jam dėkingi.

TŪKSTANČIAI BANDO
TAPTI POLICININKAIS

Šiuo metu New Yorke 21,- 
000 jaunų vyrų, nuo 21 iki 34 
metų, laiko policijos egzami
nus raštu. Tiek daug vyrų 
nori būti policininkais, turė
dami prieš akis policininko 
darbo saugumą ir užtikrintą 
pensiją.

New Yorko policininkai 
pirmiausiais metais gauna 
3,650 dol. algos.

SERGA JAKAITIENE

Sunkiai susirgo Elzbieta 
Jakaitienė. Unity ligoninėje 
padaryta operacija.

Linkime jai greit pasveik
ti ir grįžti į savo namus. Ji 
labai skundėsi negalėsianti 
išsiųsti paramos siuntinių 
keliems tremtiniams. Ji siun
čia paramą vienuolikai trem
tinių, mėgindama jiems nors 
kiek pagelbėti.' A. K.

PAIEŠKO

SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio draugijos susi
rinkimas įvyks balandžio 2 
d. Amerikos Lietuvių Pilie
čių klube, 280 Union Avė., 
Brooklyne, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šis suscirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus renkamas 
komitetas piknikui, kuris į- 
vyks birželio 28 d. Taip pat 
bus aptarta gegužės 3 d. ren
giama vakarienė.

J. Ambrozaitis,
Pirmininkas.

"■ 1 ■■■!■ Į

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 HUI, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

oS
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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

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

Ieškoma Juliaus Gurevičiaus, 
jo žmonos Zofijos Gurevičienės- 
Bekeraitės ir jų dukters Zofijos.

Ignas Gylys
N. 2510 Assembly Centre 

UNRRA Team 63
c/o 109 (R) Dėt.

Mil, Gov. B.A.O.R.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVCMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4208

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTK AK TORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 15- 
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

29S MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

Advokatas
41-40 — 74th Street

gaiiDiBiiniaiiiiniiiiaiiiiBininiiiiiaiiiiiBiiiiaiiiiiBiiiniiiiii

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIŲ 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9 - 5972

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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