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Pragyvenome istorinius 
metus, kuriais buvo baigtas 
karas ir sutriuškintos milži
niškos valstybės.

Buvome tų svarbių įvykių 
dalininkai, stebėtojai ir liu
dytojai.

Dabar, kai metai 
galime pasiklausti:* o kas 
juosė buvo svarbiausia?

United Press sustatė šiuos 
reikšmingiausius atsitiki
mui, iš viso dvylika.

Pirmoj veitoj — atominė 
bomba. Tai visus kitus daly
kus. prašokstantis įvykis, 
naujas istorijos pasisukimas.

Toliau eina Roosevelto, 
Mussolini ir Hitlerio mirtys, 
Vokietijos pasidavimas, 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos sudarymas, Darbo parti
jos laimėjimas Anglijoje, 
Potsdamo pareiškimas, lėk
tuvo sudužimas į Empire 
State dangoraižį, Japonijos 
pasidavimas, karo nusikaltė
lių teismas, automobilių dar
bininkų streikas.

Būtų galima ir kitaip žiū
rėti į pernykščius įvykius. 
Vietoj lėktuvo sudužimo į 
dangoraižį daug logiškiau 
būtų įdėti Jaltos konferen
ciją, kurioj Amerika Rusijai 
padarė milžiniškas nuolaidas, 
— tarp jų eilę slaptų, ligšiol 
pasauliui gerai nežinomų.

MIRE KUN. JUOZAS ŽIDANAVIČIUS

A. a. kun. J. židanavičius

Hirohito Atsisakė 
Dieviškumo

Tokijo. — Japonijos impe
ratorius Hirohito smarkiai 
nustebino savo valdinius, pa
skelbdamas raštą, kuriame 
išdėstė, kad imperatoriaus 
dieviškumas yra neteisinga 
sąvoka, paremta legendomis 
ir mitais.

Ligšiol japonai imperato
rių garbino kaip dievybę.

Šis Hirohito pareiškimas 
yra vienas iš svarbiausių vi
soje Japonijos istorijoje.

Mirė Rašytojas 
T. Dreiser

išHollywoode mirė vienas 
žymiausių Amerikos rašyto
jų — Teodoras Dreiser, su
laukęs 74 metų amžiaus.

Jo žinomiausios knygos 
yra „Sister Carrie” ir „Ame
rikietiškoji tragedija”, šioji 
yra išversta ir į lietuvių kal
bą.

Per paskutinius dešimt 
metų Dreiser nieko nėra iš
leidęs iš grožinės literatūros. 
Bet mirdamas jis paliko bai
gęs dvi ilgas apysakas.

U. S. A. Gali Išduoti Lietuvą
----------------- ----------------------------♦ .._________

Kun. Krupavičiaus 
Sukaktis

Regensburge lietuviai su
ruošė kun. M. Krupavičiaus 
60 metų sukakties proga mi
nėjimą.

Jam buvo įteikta dovana 
— mišiolas.

Meninę programos dalį at
liko Regensburgo lietuvių 
choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus B. Budriūno.

Hyde Park

„Time” laikraštis kasmet 
skelbia metų žmogų: tokį as
menį, kuris labiausiai yra pa
kreipęs istorijos linkmę per 
praėjusius metus.

* 1945 m. tuo žmogum pa
skelbtas Amerikos preziden
tas Trumahas. Ta garbė jam 

, 7 ? teikiama ne todėl, kad jis di- 
dalės šalies gaivą, bę| <|ąj to,

Gruodžio 26 d., antrą Ka
lėdų dieną, mirė Amsterda
mo klebonas kun. Judzas Ži
danavičius, kuris po savo 
raštais pasirašydavo Seirijų 
Juozo slapyvardžiu.

Velionis buvo gimęs 1866 
metais Seirijuose, dzūkų 
krašte. Lankė Marijampolės 
gimnaziją ir paskui mokėsi

Velionis yra žinomas sa
va raštais, kurių paliko gero
ką pluoštą. Jis rašė eilių, 
giesmių, bet labiausiai jis 
mėgo rašyti dramas, ypač 
lengvas komedijėles. Jų yra 
išspausdinęs per keturiasde
šimt, pasirašinėdamas Seiri
jų Juozo sląpyvardžiu. Iš re
liginių raštų yrą išleidęs di-

Tebelaiko Belgus
' ą -

Belgai praneša, kad šim
tai jų piliečių dar skursta 
komunistų kalėjimuose, bū-

Londonas. — Netrukus į 
Ameriką atvyksta Jungtinių 
Tautų organizacijos komisi
ja išrinkti nuolatinės vietos 
šios organizacijos centrui.

Liko du galimi pasirinki
mai — apie Bostoną ir apie 
New Yorką.

Šiuo tarpu pirmoj vietoj 
stovi velionies prezidento 
Roosevelto gimtinė — Hyde 
Park, ant Hudsono upės 
kranto.

New Yorkas. — Oficialia
me Maskvos konferencijos 
komunikate apie Lietuvą nie
ko nekalbama, bet Amerikos ; 
laikraščiai praneša, kad Bal
tijos kraštų padėtis buvo pa
liesta Maskvoje.

Associated Press iš Wa
shington© sausio 1 dieną pa
skelbė diplomatinių sluoks
nių pareiškimą, kad Jungti
nės Valstybės ir Anglija 
1946 metais oficialiai pripa
žįstančios Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kaip Rusijos dalį.

Minėtoji spaudos agentūra 
sako, kad ligšiol Anglija ir 
Amerika skiriasi nuo Rusijos 
dėl Baltijos šalių ir gen. 
Franco vyriausybės Ispani
joje. Esą, trys didžiosios 
valstybės yra nusistačiusios 
dėl to susitarti, ir Amerika 
su Anglija dar sykį nusileis 
Maskvos norams ir Rusijai 
atiduos Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Jeigu taip įvyktų, tai Ang
lijoje ir Amerikoje būtųr ^pa
naikinta Lietuvos pasiunti-) 
nybės ir konsulatai ir Lietu
vos auksas, esąs Anglijoje ir 
Amerikoje, atiduotas ru-

sams. Taip pat tai reikštų 
Amerikos vyriausybės politi
kos apsisukimą, nes 1940 m. 
Sumner Welles buvo paskel
bęs pareiškimą, kad Ameri
ka nepripažins Rusijai Lietu
vos ir kitų Baltijos šalių.

Tų pat metų spalių 15 d. 
prezidentas Rooseveltas pa
reiškė lietuvių delegacijai: 
„Nėra jokios abejonės, kad 
Lietuva vėl bus laisva... Vi
sai aišku, kad Lietuva vėl 
bus sugrąžinta į nepriklauso
mų valstybių žemėlapį”.

Laivyno Dienos kalboje 
New Yorke prezid. Trumanas 
pareiškė, kad Amerika nepri
pažins okupacijų nė prievar
ta primestų vyriausybių.

Nežinia, koks likimas iš
tiktų tremtinius ir pabėgė
lius iš Baltijos šalių, kurie 
dabar yra Vakarų Europoje.

Baltijos šalių atidavimas 
Rusijai reikštų, kad Ameri
kai kitų šalių laisvė yra nė 
kiek nebrangi ir kad šiame 
kare 250,000 amerikiečių žu
vo tik tam, kad Rusijos dik
tatūra vis kaskart plačiau 
įsigalėtų.

bire.

Turki
==

O’DWYER PEREME 
PAREIGAS

New Yorkas. — Sausio 1 d. 
O’Dwyer perėmė New Yorko 
majoro pareigas.

Korėjos Gyventojai
XT • v

RASTAS HITLERIO TESTAMENTAS
Nuembergas.

,i« J*V n ' \ _ kas nstekn*

Pereitą są. Be to, jis iš nacių parti- 
savaitę buvo surastas Hitle- jos išmetė Goeringą ir į 
rio testamentas, susidedąs Himmlerį, kurie paskutinei 
iš politini' laiku nebuvę jam ištikimi.
Taįp pat į —n-nos galva buvo

' Ifvnas BorjgJ*

į opiausią šių laikų kūdikį — 
atominę bombą. Jis ne tik ją
turi,’bet gali spręsti jos li- 
kimą. Nuo jo žodžio priklau
sė, ar atominė bomba numes
ti ant Japonijos ar ne.

Prezidentas Trumanas iš 
tikrųjų pereitais metais iš 

- maža težinomo vyro iškilo į 
strategiškai galingiausią fi
gūrą mūsų dienų istorijoje. 

. * • .
Edgar Show, aprašinėda

mas „Saturday Evening 
Post” skiltyse vidutiniško ru
so gyvenimą, aiškiai parodo, 
kaip sunkiai ten žmonės gy
vena, išskyrus saujelę pa
rinktųjų.

Nemanykit, kad Snow yra 
' nusistatęs nepalankiai ru
sams: jis kaip tik jiems jau
čia daug šilumos, bet jis duo
da gyvenimo paveikslus, ko
kius matęs, ir jie vidutiniš
kam Rusijos piliečiui nėra 
šviesūs.

Antai Maskvoje susigrūdę 
5 milijonai žmonių patalpose, 
skirtose tik vienam milijonui. 
Jeigu kas fabrike uždirba 
2,000 rublių, tai po visų iš
skaitymų į jo rankas paten
ka tik 900 rublių mėnesiui. 
Už gerus batus Snow, apra
šomoji šeima sumokėjo 2,000 
rublių — ilgo laiko santau
pas.

Ne visi rusai toki paten
kinti savo valdžios politika, 
kaip iš spaudos atrodytų. Jie 
sako: „žmonės norėtų bent 
kiek lengvesnių sąlygų”.

* •
Iš minėto straipsnio maty

ti, kad Rusija ginkluojasi, 
nors karas jau ir baigtas.

1945-46 m. Rusijos biudže
tas turi 305 bilijonus rublių. 
Tai aukščiausias visoj Sovie
tų Rusijos istorijoj biudže
tas. v

Karo pramonei ir kariuo
menei iš tos sumos skiriama 
netoli pusės —137 bilijonai 
rublių. *

Kada kitos Uąlys, kaip 
Amerika, su hčatodairiniu

metais.
dirbo kapelionu^mokyt 
seminarijoj ir 1904 m. al 
liavo į Ameriką,fužin * 
Amsterdame klebono vietą, 
kurioje išbuvo 41 metus.

Kun. J. židanavi“’ ' 
karštas lietuvis^ patrijotas. 
Per aną karą 
reikalais yra dalyvavęs dele
gacijoje pas pi 
šoną.

ors kun. židanavičius 
i, sulaukęs seno amžiaus, 
ligi paskutinio laiko vis

ridamas rašinėjo ir yra palikęs ne-

ičius buvo

Lietuvos

dentą Wil-

spausdintų veikalų.
Kun. J. Židanavičius buvo 

palaidotas pirmadienį, gruo
džio 31 d., Amsterdame, ku
riame tiek daug metų išgy
veno, dirbdamas Bažnyčios, 
lietuvių ir savo tautos kultū
ros gerovei.

KATALIKIŲ VARO į RUSŲ CERKVES

Istambulas. — Turkijoje 
jaučiamas žymus nepasiten
kinimas Maskvos konferenci
ja, kurioje buvo , praleisti 
Turkijos reikalai.

Kaip žinoma, Rusija yra 
pareikalavus iš Turkijos že^ 
mių. Buvo manoma, kad šis 
klausimas bus svarstomas 
Maskvoj, nes jis sudaro di
delį pavojų taikai. Tačiau 
tiek Anglija, tiek Amerika 
Turkiją paliko vieną akivaiz
doje rusų reikalavimų.

ventojai, išgir
tos nutarimą, 

kad jiems, vietoj nepriklau
somybės suteikimo, norima 
uždėti keturto valstybių glo
ba keleriemaųnetams, pakėlė 
protesto balsūs ir riaušes.

Teko nukentėti ir Ameri
kos kareivi;
apmėtyti ai

Korėjos

, i, kurie buvo 
jpmimis.

Valstybės ąękretorius Byr
nes, grįžęs Amerikon, pareiš
kė, kad gal Imsią galima ap
sieiti ir be toli globos.

Hitleris savo politiniam 
testamente sakosi nenorėjęs 
karo, kurį sukėlę, žydai. Jo 
neapykanta žydams neprany
ko ligi paskutinės jo gyve
nimo valandos, ir tai matyti 
per visą jo testamentą.

Prieš mirdamas, Hitleris 
Vokietijos prezidentu pasky
rė admirolą Doenitzą, meis
teriu pirmininku —- Goebbel-

dingęs.
Savo testamente Hitleris 

sako, kad jis nenori patekti 
į priešo rankas ir todėl, „ėu 
džiaugsminga širdimi” pasi- 
renkąs mirtį.

Goebbelso ir jo šeimos la
vonai buvo rasti vėliau. Ne
seniai pasklido gandų, kad 
nišai radę ir Hitlerio lavo
ną, bet kažin kas jį pavogęs.

KAS BUVO. NUTARTA MASKVOJE
Paryžius. — Kokią religi

jos laisvę rusai^žada tuose 
kraštuose, kune^pateko į So
vietų rankas, matyti iš pra
nešimų, atėjusiais Karpatų 
Ukrainos.

Prieš šįjį karą Karpatų 
Ukraina priklaupė Čekoslo-

ria milžiniškus pinigus savo 
karinėms pajėgoms.

Sako, jei jie negaus atomi
nės bombos, tai dar padidins 
savo karines išlaidas.

kuriame 
„Ruski

lengvumu likvidū^ąąto ga- 
lingą kariuomm^|^ija7ud-

Ar jūs 
mieste yra 
Teatr”? jC. ‘

Sakysite, kur<nOrs Mask
voje ar Leningrade, nes tai 
grynai rusiški žodžiai.

Apsirinkate. Jp Nuernber- 
go teisme esam® raštų išei
na, kad toks teatras yra Ry
goje, Latvijoje. _ -ą

O kur yra Tatarska ir Nie- 
miecka gatvės? .

Nuernbergo . teismo doku
mentuose tokios gatvės nu
rodomos Vilniuje, f . *

Taigi, Lietuvos ir Latvijos 
vietas Maskva jau yra suru
sinus ir pasauliui skelbia su- 
kacapintas. Talį dar vienas 
įrodymas, kaip rusai stengias 
iš visur ištrinti Bettedžkumo 
ženklus.

O Amerikos la 
kai tuos surusinti 
niinus kartoja p^ i 
dą, iš kurios ir .pa 
nėtus pavyzdžiu^ 
ten stovi.

vakijai. Pernai čekai tą savo 
teritorijos dalį buvo privers
ti atiduoti rusams.

Minėti pranešimai rodo, 
kad rusai Karpatų Ukrainos 
gyventojus, kurie daugiausia 
yra rytų apeigų katalikai, 
smarkiai stengiasi atitrauk
ti, nuo šventojo Sosto, sunai
kinti jų bažnytinę organiza
ciją* ir juos priversti susidė
ti su rusų ortodoksų bažny
čia, kurią Maskvos valdovai 
yra pasikinkę savo tikslams.

Mukacevo diecesija minė- 
toj teritorijoj numatyta vif 
sai panaikinti, o visi katali
kų kunigai buvo paraginti 
nutraukti santykius su Ro
ma, ir tfe raginimai palydi
mi koncentracijos stovyklų

Vietos valdžia, Maskvos 
pastatyta, išleido įsakymą, 
jog bet kurio j vietoj užtenka 
trečdalio parapijiečių balsų, 
kad būtų galima atsisakyti 
nuo katalikų Bažnyčios ir 
prisidėti prie Maskvos cerk
vės. Pagal šį įsakymą jau 70 
kataliką bažnyčią buvo atim
ta su visa nuosavybe ir per
duota Maskvos ortodoksų

^Pamokslus uoliai seka 
slaptoji rusų policija. Kuni
gus ji klausinėja, kam jie ti- 
kintiesiems skelbia, kad Baž-

tnem, mi-
Ru-

Nuteisė Mirti 
Kunigus

Prezid. f’rumano 
Kalbos

Belgradas. — Sarajeve Ju
goslavijos diktatoriaus Tito 
teismas nuteisė du katalikų 
kunigus mirti.

VEDYBOS NEW YORKE
Pereitais metais New Yor

ko mieste išduota 74^968 ve
dybų leidimai.

Washingtouas. — šį ket
virtadienį, ss&sio 3 d., prezi
dentas Tnimlnas sako svar
bią kalbą pemradiją.

Sausio 15 m jis kalbės Kon
gresui, padarydamas metinį 
pranešimą apie valdžios dar
bus. M

LIETUVIU TELEGRAMA 
r ■ -— 

Philadęlphijos lietuvių- vi
suomenė, išgirdus, kad Ame
rikos vyriausybė galinti Lie
tuvą atiduoti Rusijai, .nu
siuntė prezidentui Trumanui 
šio turinio telegramą^.

„To Harry S. Truman, 
Prezident of, the United 
States, Washington, D. C.

Associated Press just an
nounced that the State De
partment official disclosed 
there is probability United 
States and Great Britam will 
recognize Lithuania, Latvia, 
Estonia as part of Soviet 
Russia.

Philadelphians of Lithua
nian descent wish to express 
that such a move would re
main for generations as a 
shameful act recognizing 
USA weakness and bowing

tyranny. Such an act

mean thatUJ

ice and thi 
ceased to be 
brave and lą

UMANUI
A. is not stand
ruth and just

om* country 
le home of the 
i of the free.

i„of Lithua
nians executed by Russians 
inprav<
other camps 
Siberia aim 
many of ot 
Americans p 
scent, ask yc 
to stop oųj 
ments intei 
urge you to 
mission to 
sian crimes 
States, The 
tions should 
with Lithus 
initbyLiril

ii, Ruoniai and 
I- Lithuania and 
g which are 
relatives, we, 

Lithuanian de- 
' Mr. President, 
.State Depart
ed move and 
Appoint a com- 
vestigate Rus
in the Baltic 
te of those na- 
» put to UNO 
a represented 
mians residing 
lea or by those 
m- the under- 
t both occupa-

Washingtonas. — Maskvos 
konferencijoja pasibaigė. Ru
sijos, Amerikos ir Anglijos 
užsienių reikalų ministerial 
atsiskyrė draugiškumo nuo
taikoj. * > ,

Konferencija paskelbė še
šis nutarimus.

Pirmas liečia atominės 
energijos reikalus. Ministe
rial nutarė, kad Jungtinių 
Tautų organizacija sudarys 
komisiją nustatyti atominės 
energijos kontrolei.

Antroj vietoj buvo nutar
ta sudaryti vienuolikos tau
tų komisiją nustatyti Japo
nijos politikai. Ligšiol Japo
nijos reikalus tvarkė vien 
tik Amerika per generolą 
MacArthur. ;..

Toliau paliečiami Kinijos 
reikalai ir sakoma, kad turi 
būti prieita prie vieningos ir 
demokratinės Kinijos, Čiang- 
kaišeko tautinės vyriausybės 
vadovybėje.

Korėjos padėčiai tvarkyti 
bus sudaryta keturių valsty
bių — Amerikos, Kinijos, 
Rusijos ir Anglijos — komi
sija, kurios tikslas bus pa
dėti Korėjai susivienyti ir 
sudaryti laikiną vyriausybę.

Penktoje vietoje-nutarta 
sustatyti taikos sutartys su 
Italija, Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija ir Suomija pagal vis dėl to sutiko pripažinti tų 
Rusijos numatytą tvarką. šalių dabartines vyriausybes. 
- Paskutinėje vietoję Ame- Valstybės sekretorius pra- 
rika ir Anglija sutinka pri- nešė, kad Rusija neprašė 
pažinti dabartines vyriausy
bes, Maskvos sudarytas Ru-

munijoje ir Bulgarijoje, kai 
į jas bUs įsileista po du žmo
nės iš opozicijos ir kai Rumu
nijoje bus pravesti demokra
tiniai rinkimai.- .7;^ 

- Irano reikalai buvo svar
styti, bet apie juos nieko ne
nutarta.

Amerikos Valstybės sekre
torius Byrnes pareiškė, kad 
jokių slaptų susitarimų 
Maskvoje nebuvo. 
r Byrnes jau grįžo į Wa- 
shingtoną ir prezidentui pa
darė pranešimą apie Mask- . 
vos konferenciją. J

Maskvos konferencijos ko
munikate apie Lietuvos rei
kalus nieko nekalbamai

Nebuvo Susitarta
j Dėllręno

•* .Washingtonas. — Valsty
bės'sekretorius Byrnes, kal
bėdamas per radiją, pranešė, 
kad Maskvoje užsienių reika
lų ministerial tarėsi sudaryti 
trijų valstybių komisiją iš- 
spi*ęsti Irano klausimams, 
bet nepajėgė galutinai susi
šnekėti.
. Rusijos ir Amerikon nuo
monės apie dabartinius rėži-, 
mus Bulgarijoj ir Rumunijoj 
žymiai skiriasi. Bet Byrnes

Valstybės sekretorius pra-

techninių ar mokslinių žinių 
apie atominę bombą,

į
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Raitui ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklu.

PO MASKVOS KONFERENCIJOS

Maskvoje buvo pakartotas Jaltos išsipardavimas, ru
sams duodant, ko tik jie norėjo, amerikiečiams gi ir ang
lams tik „gelbstint savo veidą”.

Paimkite Japonijos reikalus, kaip jie atrodo Maskvos 
nutarimuose: sudaroma vienuolikos tautų komisija, kurio
je Rusija turės veto teisę, nes nutarimams reikės Ameri
kos, Rusijos, Anglijos ir Kinijos atstovų balso. Tokioj pa
dėty Rusija galės sulaikyti kiekvieną numatytą žingsnį, ku
ris jai nepatiks Japonijos valdyme. Ir taip yra, kada Ame
rika kovojo ketverius metus prieš Japoniją, o Rusija pri
bėgo tik paskutinę sekundę — lavono pribaigti.

Europoje Maskvos nutarimų vaisiai bus daug skau
džiau pajusti — čion buvo išparduota žmonių laisvė, nusi
lenkta komunistinėms vyriausybėms, Maskvos pastaty
toms.

Komunikate, paskelbtame po Maskvos konferencijos, 
sakoma, kad Rusijoje ir Bulgarijoje dabartinės vyriausy
bės turi būti praplėstos dviem opozicijos ministeriais, kurie 
„būtų tinkami ir lojaliai dirbtų su vyriausybe”. Rumunijo
je turi būti paskelbti demokratiški rinkimai. Tada Ameri
ka ir Anglija pripažins tiek Rumunijos, tiek Bulgarijos da
bartines vyriausybes.
' Tai labai keista ir liūdna šneka Amerikos ir Anglijos 

ministerių lūpose.
Rusija tiek Rumunijoje, tiek Bulgarijoje pastatė savo 

pataikūnes, komunistų valdomas vyriausybes. Nieko jose 
nepasikeis, į ministerių kabinetą įsileidus pora naujų vyrų, 
nes kabinetą sudaro nuo 15 ligi 20 žmonių.

Dar galima būtų ieškoti kokios išeities demokratijai 
Rumunijoje, kur turės būti rinkimai. Bet ir šion keistenybė 
— Maskvos komunikatas visai nereikalauja, kad po rinki
mų pasitrauktų maskvinė Grožės vyriausybė Rumunijoje. 
Priešingai, Amerika ir Anglija pripažins ją, visai užmirš
damos rinkimų rezultatus, apie kurių pasėkas vyriausybei 
Molotovas, Byrnes ir Bevinas visai nieko nepasako.

Dar graudesnę komedu 
vos konferenc^Mi^Mfl|

kimai, kuriuose komunistai darė, ką norėjo, ir kuriuos Ame
rikos vyriausybė smerkė plačia burna. Nūn Amerika ir 
Anglija apsisuko aplinkui ir sako: — Įsileiskite du opozi
cijos vyrukus į savo tarpą, ir mes jus mylėsime, kaip bro
lius. Jūs galėsite gniuždyti demokratų galvas savo dikta
tūrine kumščia, ir mes būsim patenkinti, nes juk „išgel
bėjom savo veidą”. Mes nė nenurausim, nes štai neseniai 
pripažinom Tito diktatūrą Jugoslavijoje, — mes jau ne 
pirmą diktatūrą pripažinom po šio karo. Beje, esama neiš
manėlių, kurie unkščia, esą, 250,000 Amerikos kareivių gal
vas padėjo dėl demokratijos ir dėl laisvės pergalės pasau
lyje. ..

Taip Rumuniją ir Bulgariją Jungtinės Valstybės ir 
Anglija paliko diktatūrai ir galutinai Maskvos kontrolei. 
Maskva tokia tikra savo persvara, kad Bulgarijon naujas 
permainas ji pati viena apsiėmė sudoroti, neįsileisdama ten 
nei anglų, nei amerikiečių atstovo. Kokią gi „demokratiją” 
Maskva gali atnešti, kiekvienam aišku, kaip diena.

Kas iš tokių permainų išeina, rodo Lenkijos pavyzdys. 
Ten komunistai valdo kaip valdę, nors amerikiečiai ir ang
lai įstūmė^pora demokratų į lenkų vyriausybę.

Maskvos konferencijoje buvo padaryta nutarimų dėl 
taikos sutarčių sustatymo ir pasirašymo su Italija, Rumu
nija, Bulgarija, Vengrija ir Suomija.

Čia vėl išėjo taip, kaip Maskva pareikalavo.
Į taikos sutarčių sustatymą mažesnės valstybės nebus 

įsileidžiamos, nors jos būtų ir dalyvavusios kare prieš tą 
ar kitą šalį, kuriai taikos sąlygos sustatomos. Graikai, ku
rie kovojo prieš bulgarus, negalės nė žodžio tarti, kol su
tartis bus rašoma.

Parašius sutartis, bus šaukiama konferencija iš valsty
bių, kurios aktyviai dalyvavo kare su priešo kraštais. Iš 
viso tokių valstybių numatyta 21. Bet jų tarpe Rusija su 
savo palydovėmis gauna bemaž trečdalį: ten įeina Rusija, 
Gudija, Čekoslovakija, Lenkija, Jugoslavija ir Ukraina, tarp 
kitų, šiandien jos visos yra panarintos už Maskvos pava
džio, gi Ukraina ir Gudija yra tos pat Rusijos dalis. Jiedvi 
kažkokia magiška jėga laimėjo dvigubą balsą: vieną per 
Maskvos lūpas, antrą per savo lūpas, kurios taip pat yra 
tos pačios, kaip ir Maskvos lūpos. Tikra juokdarių kome
dija!

Byrnes ir Bevinas tiek gal tegalės pasigirti: — Vis 
dėl to atominės bombos Stalinui nepadovanojom!

Tai teisybė. Bet taip pat teisybė, kad sudaromoj ko
misijoj atominės energijos reikalams Rusija iš anksto už
sisakė sau vietą ir išreikalavo tokį straipsnį: bus pasikei
čiama mokslinėmis žiniomis apie atominę energiją. Gavu
siems mokslines žinias, kartais nesunku iš jų prieiti prie 
praktinio pritaikymo.

Taip, Maskvoje buvo didelis turgus. Bevinas ir Byrnes 
ten išpardavė daug brangių dalykų — kelias Europos tau
tas atidavė maskvinės meškos letenoms ir diktatūriniams 
režimams. Nėra abejonės, kad nevienam tikram demokratui 
buvo gėda skaityti Maskvos komunikato žodžius apie tai
kos sutartis, apie Rumunijos ir Balgarijos ateitį, ir apie ki
tus nutarimus: laisvės kovotojai pamatė, kaip purvinos 
kojos dar kartą perėjo per daugelio žmonių laisvės ir de
mokratijos vėliavą, kaip ciniškas juokas nuskambėjo apie 
tuos, kurie svajojo ir dirbo demokratijos pergalei.

f Bernardas Brazdžionis 

LIETUVA, LIETUVA...
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir -viltis, ir paguoda.
Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai,
Tavo vasaros aukštas dangus
Šauks mane ir vilios — atgalios, atgalios, 
Širdį skels tartum varpas žvangus.
Be tavų spindulių, tavo žemės kelių 
Man pailso kelionėje kojos, 
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.
Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų, 
Daugel krito kovoj dėl tavęs, —
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir diena, ir viltis, ir paguoda.
Greifenburg, 1944-XI-23

SKRIAUDŽIAMIEJI PRABILKIME!

[aimei Mask- 
i nė rinkimų
Iwnfifttoerip-

Sekretorius Byrnes sugrį
žo iš Maskvos. Viešoji spau
da pesimistiškai atpasakojo 
trijulės konferencijos eigą ir 
nutarimus, praneštus komu
nikate.

Spaudos atstovai negalė
jo konferencijoje būti ir ste
bėti bei pranešti kalbas, dis
kusijas ir nutarimus. Viskas 
ėjo prie uždarų durų ir bai
gėsi slaptai.

Kodėl Amerika nieko ne
laimėjo ir taip daug nusilei
do? Kodėl viskas atsiduoda 
nauju šokinėjimu apie Mas
kvą? Valstybės Sekretorius 
laužė savo principus Balka
nų ir Japonų klausimuose. 
Kokia baimė vertė ieškoti ru
suose tik „geros valios tar
tis”? Kodėl Amerika turi tik 
visur duoti ir duoti, o nieko 
negauti?

Žinome iš spaudos, kad ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas ir pabėgėlių „re-

Maskvoje. Kokios išvados 
padarytos? Kiek dabar lie
tuvių reikalai pagerėjo, o gal 
ir „pablogėjo”? Konferenci
jos dvasia prašosi išvados, 
kad ir čia rusai nieko nenu
stojo. Sukta Molotovo diplo
matija turėjo padaryti įta
kos amerikiečių pasiryži
mams žūt būt susitarti.

Visa eilė mažųjų tautų su 
baime žiūri į demokratijos 
nusileidimus totalitarizmui.

Turkijos ir Persijos įvy
kiai komunikate net . nepa
minėti. Kada bus galas viso
kiems užpuolimams ant ma
žų ir nekaltų tautų?

Didžiūnai mažųjų likimu 
žaidžia kaip šaclunatais. Ma
žieji gi nežino, kur kreiptis, 
keno pagelbos prašyti. Ieško 
teisybės ir neranda, prašo 
gailestingumo ir negauna.

Vienintelė Amerika ligi 
šiol laikoma mažųjų laisvės 
čampione. Į ją atkreiptos 
akys nuo Arktiko ligi Vidur
žemio jūrų ir net ligi Pietų 
Vandenyno. Amerikos pir- 
mas ir aukščiausias karo 
tikslas buvo ir yra kovoti 
prieš neteisingumą tautose 
ir skriaudžiamuosius apgin
ti. Tikrasis karas baigėsi, bet 
skriaudos neatitaisytos, ir 
daugiau tautų skriaudžiama.

Didelis spaudimas jaučia
mas gauti Amerikos sutiki
mą padarytoms ir daromoms 
skriaudoms. Baimę turime, 
kad norima taiką užtikrinti 
bet kuria kaina. Taip įgyta 
taika negali būti tikra ir il
ga. Tokiai taikai Amerikos 
visuomenė nepritars.

Amerikoje gyvena milijo
nai žmonių, kilusių iš tų 
skriaudžiamųjų tautybių, šie 
kels balsą prieš bet kokios 
vyriausybės sankciją skriau
doms mažųjų tautų. Kad da
bartinė administracija su 
Byrnes priešaky nedrįstų 
kompromisus daryti su Sta
linu, dabar laikas tiems mi
lijonams amerikiečiams kel
ti balsą.

1946 m. sausio 20 d. New 
Yorke mažųjų tautybių kil-

mės amerikiečiui organizuo
ja masinį mitingą Manhattan 
Center salėje, 34-tos gatvės 
ties Eight Avenue.

Bill of Rights Association, 
susidedanti iš suomių, estų, 
latvių, lietuvių, lenkų, slova
kų, vengrų ir serbų kilmės 
amerikiečių, šaukia šį susi
rinkimą protestuoti prieš mi
nėtų tautų skriaudas. Kalbės 
žymūs politikai amerikiečiai 
ir vienas iš kiekvienos tau
tybės asmuo.

Kalbėtojai išaiškins daro
mas skriaudas šioms tau
toms. Prie jų prisidės dar 
graikai, turkai ir persai. 
Amerikos visuomenei bus nu
rodyta, kaip Bill of Rights 
turėtų būti duodama visoms 
tautoms apsispręsti, rinkti 
savo vyriausybes demokra
tiškai, be jokios intervenci
jos iš kitur, kad Atlanto Čar- 
teris ir Keturios Laisvės vi
sose išlaikomas.

Mums, lietuviams, svarbu 
dėtis prie šios grupės ir pa
reikšti vieningą nusistatymą 
Amerikos vyriausybei. Visos 
draugijos ir kiekviena įstai
ga bei kiekvienas lietuvis 
privalo būti World Bill of 
Rights Association talkinin
ku. Metas lietuviams bendrai 
kovai susiburti su savo 
draugais, kuriuos skaitome 
milijonais Amerikoj. Skriau
džiamųjų tautybių amerikie
čių priskaitoma apie trylika 
milijonų! Toks frontas juk 
galingesnis už vien lietuviš
ką.

Sausio 20 d. visi keliai te
veda lietuvius į Manhattan 
Center New Yorke.

Vincas Juronis

AMERIKIEČIAI UŽSISAKĖ 
300 KNYGŲ APIE LIETUVA

New Yorkas. — Canon 
Law Society of America už
sisakė 300 egzemplorių kun. 
Dr. J. Prunskio disertacijos 
apie Lietuvos konkordatą. 
Apie 400 tos knygos egzem
pliorių bus nusiųsta į Catho
lic Uni^j-sity of America, 
Washingtone, ir paskleista 
tarp aukštuosius mokslus ei
nančių kunigų, bei išsiunti
nėta katalikų universitetams 
Amerikoje. LAIC.

LIETUVOS MENININKAI 
RAUDONAJAI ARMIJAI 

GARSINTI

New Yorkas. — „Izvesti- 
ja” Nr. 223 įsidėjo pranešimą 
iš Vilniaus, kad lietuvių me
nininkų grupė, Mikėno vado
vaujama, gamina paminklą 
pagerbti raudonosios armijos 
kariams, žuvusiems ties Ka
raliaučiumi.

Drauge su Mikėnu dirba 
skulptoriai Pundzius, Vaiva
da ir Jakimavičius. Bus pa
gamintas aukštas obeliskas, 
kuriame bus iškalti raudono
sios armijos kovų vaizdai, žy
mesnių raudonarmiečių pa
veikslai ir kiti ornamentai.

LAIC.

★ Lietuvos Operos Sukaktis ★
_____________ • _____________ ®-------------------- s-----------------------------------

Operos laimėjimai
Rodos, taip seniai įvyko 

Lietuvos operos pirmas vai
dinimas, o jau suėjo 25 me
tai gruodžio 31 dieną, šia tat 
proga noriu su gerb. skaity
tojais pasidalinti žiniomis 
apie pirmuosius žingsnius 
operos, kuri vėliau išaugo į 
gražų kultūros žiedą.

Muziką supranta įvairių 
tautų žmonės, visiškai neži
nodami tos kalbos, kurioje 
opera yra sukurta. Todėl kas 
tik atvažiuodavo iš užsienių 
Lietuvon, pirmuoju žygiu lai
kydavo už pareigą pamatyti 
vaidinimus.

Nors opera buvo jaunutė 
įstaiga, bet ji taip žengė pir
myn, kad neužsileisdavo se
noms savo draugėms Euro
poje, nuo seniai gyvuojan
čioms.

Mūsų operoje buvo pasau
linio masto dainininkų, kurie 
kartkartėmis lankėsi Vakarų 
Europoj, net Pietinėje Ame
rikoje, su koncertais ar da
lyvaudami operose. Tai K. 
Petrauskas, VI. Grigaitienė,
V. Jonuškaitė, M. Rakauskai
tė ir visa eilė kitų.

Operos baletas buvo kvie
čiamas šokti Londonan, Mon
te Carlo ištisomis savaitė
mis.

Operos dekoracijas piešė 
tokios garsenybės kaip M. 
Dobužinskis, archit. Dube
neckis, A. Varnas, A. Galdi
kas ir kiti žymieji tapytojai.

Todėl netenka stebėtis, kad 
mūsų jaunutė opera taip 
greit prasiskynė sau kelią į 
platųjį pasaulį.

Pirmi žingsniai
Mintis apie operos organi

zavimą Lietuvoje gimė 1920 
m. vasaros pradžioje, kai pra
dėjo iŠ Rjjsijįfia įr kituE^pies- 
tisŠLiCt&von dainininkai. Tą 
vasarą sugrįžo Lietuvon 
Smolensko operoje dainavusi
VI. Grigaitienė, Skalskaitė- 
Šukevičienė, J. Bieliūnas, K. 
Petrauskas, A. Sodeika iš 
Amerikos, Al. Kačanauskas, 
J. Byra. Kaune tuo metu jau 
gyveno Ad. Nezabitauskaitė- 
Galaunienė ir P. Oleka, žie
mos metu atvyko J. Dvario
naitė, Jodidio-Eugenieva.

Pirmieji bendri pasitari
mai tuo reikalu įvyko Lietu
vių Meno Kūrėjų Draugijoje, 
muzikos sekcijoje, ši draugi
ja tuosyk buvo lyg koks me
no departamentas, kur veikė 
visų menų sekcijos, o jų dar
buotę rėmė valdžia: vienus 
morališkai, kitus materiališ
kai, pagal lėšų išteklius.

K. Petrauskas pirmuosiuo
se pasitarimuose nedalyvavo, 
jis su savo broliu Miku ir A. 
Sodeika galvojo Vilniuje ati
daryti nuolatinę operetę, ir 
kai tik Vilnius buvo lietu
viams prieinamas, jie nusi
kraustė ten pradėti sumany
to darbo.

J. Bieliūno ir Al. Kača- 
nausko buvo siūloma pra
džioje statyti ne ištisai ope
rą, bet atskiras dalis tų ope
rų, kurios jauniems daininin
kams jau buvo žihomos, — 
„Eugenijaus ’ Onegino” ir 
„Demono,”—ir tik iš lėto eiti 
prie visos operos pastatymo, 
nes apie platesnį darbą ir ma
nyti nebuvo manoma — ne
buvo nei choro, nei orkestro, 
nei dirigentų, nei vertimų, 
nei dekoracijų, o kas svar
biausia, nebuvo teatro. Visi 
tie pastatymai buvo numaty
ti be orkestro, tik pianu pri
tariant.

Buvo apsistota prie „De
mono”, VI. Grigaitienės bute 
prasidėjo pratijų mokyma
sis. Mokė vienas kitą. Muzi- 
kalinės dalies vedėju buvo 
A. Kačanauskas, kaipo dau
giau su ansambliu darbavę
sis. Piano partija buvo tik 
viena. Poetas F. Kirša bu
vo kai ką iš tos operos išver
tęs.

Tokiu būdu viena daininin-

kų grupė varė šį operos dar
bą Kaune, o kita — operetės 
— nusikraustė į Vilnių, kurs 
jau tuosyk buvo lietuvių ran
kose, ir pradėjo organizuoti 
chorą ir ruoštis prie opere
čių statymo.

Kauniečiai matė, kad nedi
delės grupės pasidalinimas 
silpnina vienų ir kitų darbuo
tę. Jie įgaliojo Al. Kačanaus- 
ką vykti Vilniun tartis su 
anais dainininkais dėl jungi
mosi su likusiais Kaune, kad 
pradėjus rimtą operos darbą. 
Bet buvo nesusitarta. Kuo
met gi Vilnių lenkai pačiupo, 
vilniečiai dainininkai ir ne
kviečiami jau atsidūrė Kau
ne. %

Kaune pradėtas darbas ėjo 
labai iš lėto dėl virš suminė
tų trūkumų. Be to, ir ūpo ne
buvo. Kitaip sakant, nebuvo 
savim pasitikėjimo — kažko 
trūko. Nebuvo reikiamo gy
vumo, tur būt, ir dėl to, kad 
nė vienaš iš tų dainininkų 
platesnio darbo sėkmingumu 
netikėjo. Jie matė daug triū
so, o mažai naudos ir malo
numo. Be to, kai kurie iš jų 
buvo užimti tarnybomis ir 
tam darbui tik vakarines va
landas galėdavo pašvęsti. 
Per menko spartumo didele 
priežastimi buvo dar ir tai, 
kad nesirado nė vieno iš dai
nininkų, kuris būtų gerai ir 
sąmoningai arčiau susipaži
nęs su visa operos pastatymo 
technika — nebuvo vieno ki
tu pasitikėjimo.
• Galų gale pasisiūlė į direk
torius ir administratorius 
kažkoks vokietis, vardu Vil- 
janas, buvęs visokių teatrinių 
pastatymų kažkur agentu. 
Jis vis tik nujautė šiam su
manymui ateitį ir pažadėjo 
visa kas .reikalinga įtaisyti, 

L^dzuoįHM^r-- 1 
mokėti. Tačiau juo nepasiti
kėta, nors derybos ir buvo 
vedamos, ir jis tuo reikalu 
net Vokietijon važinėjo. Tuo
met dar trūko tenoro svar
biajai rolei, chormeisterio, 
dekoratoriaus ir dirigento. 
Ilgainiui su tuo vokiečiu de
rybos nuėjo niekais.

Operos Taryba
Tų pat metų lapkričio mėn. 

operos reikalais prasidėjo ak- 
tingesni susirinkimai. Juos 
pradėjo lankyti ir K. Pet
rauskas. Tuomet visi pama
tė, kad pradėtas sumanymas 
gali duoti gerų pasėkų. Svar
biausia, niekaip nebuvo gali
ma susitarti dėl operos va
dovybės : ar ją tvarkys minė
toji Liet. Meno Kūrėjų D-ja, 
ar atskiri asmens, ar kokia 
kita organizacija.

Tuo reikalu buvo padary
ta daug susirinkimų, ir to 
pasėkoje susidarė dvi gru
pės: vieni norėjo, kad opera 
būtų L. M. K. D-jos žinioje, 
kiti gi — kad būtų visiškai 
savarankiška. Galų gale-pri
ėjo prie to, kad K. Petraus
kas sudarė operos tarybą iš
K. Petrausko, St. Šilingo, J. 
Tallat-kelpšos ir J. Žilevi
čiaus ir nutarė palikti prie
L. M.K. D-jos kaip operos sek
cija.

Nuo šiol darbas pradėjo 
eiti visu smarkumu, nes visi 
dalyviai pamatė, kad darbas 
pastatytas teisingose vėžėse. 
Operos veikėjuose pasireiškė 
džiaugsmas ir begalinis pasi
šventimas. Finansais pasi
ėmė rūpintis Švietimo Minis
terija.

Imtasi statyti opera „Tra
viata”. K. Petrauskas ėmėsi 
viso pastatymo darbo. Visi 
jam iš širdies gelbėjo: jis bu
vo režisierius, dirigentas ir 
chormeisteris praktikose. Jis 
ir sceną planavo, dekoracijas 
rinko, rūbus tvarkė, baletą 
jungė ir t. t. Darbas ėjo per 
visas dienas ir net naktis ne
besustodamas. Padėjėju K. 
Petrauskas pasikvietė dra
mos artistą režisierių K. 
Glinskį.

Neturint patyrusio diri
gento, reikėjo ir jį priruošti, 
o kadangi nė vienas iš jau
nųjų mūsų teoretikų nebuvo 
operų dirigavęs, niekam ne
buvo drąsos to darbo imtis. 
Ir kai K. Petrauskas, eilę me
tų prisižiūrėjęs iš praktikos 
Marijos Teatre Petrapilyje, 
pažadėjo kiek sugebėdamas 
padėti, tuosyk „Traviatą” 
pasiėmė statyti J. Tallat- 
Kelpša, o operą turėją imtis 
diriguoti J. Žilevičius. Kurį 
laiką jis oficialiai ir buvo 
laikomas antruoju operos di
rigentu, .kai buvo numatoma 
statyti „Faustas”.

Darbo organizavimas
Tarybos nariai darbą buvo 

taip pasidalinę. K. Petraus
kas buvo bendrai visų dalių 
vedėjas, St. šilingas, kaipo 
įtakingas visuomenės veikė
jas, buvo pasiėmęs vesti ats
tovavimą valdžios tarpe, kad 
gavus operos darbuotei plės
ti pritarimo ir lėšų. J. Tallat- 
Kelpša buvo muzikos dalies 
vedėjas, jo pareiga buvo mo
kyti solistus partijų, vesti 
grupinius dainavimus, tartis 
su orkestro nariais, jį orga
nizuoti. J. Žilevičiui teko pa
siimti visą administraciją: 
rasti repeticijoms vietą, pa
ruošti gaidas orkestrui ir 
vertimus, dekoracijas, rūbus 
ir visą scenos apstatymą, 
rasti šviesai tvarkyti meka- 
nikus. Kadangi pasirodė, jog 
praktikoje administracijoje 
be galo daug darbo, teko at
sisakyti nuo dirigavimo, ir 
tuosyk paliko tik vienas J. 
Tallat-Kelpša. Dėl to jis ke
letą metų vienas diriguodavo, 
nors tai buvo be galo sunkus 
dalykas. Trūkstant muzikų, 
kurį laiką Žilevičiui teko ir 
sufleruoti operai, iki tą daly
ką paėmė iš Vienos grįžęs, 
tuosyk konservatorijos stu- 
d^piį^A^Yaiiagaitįs^^v^
“au — J- Darni

J. štarka turėjo kiek anks
čiau savo vardo chorą. Jis 
su tuo choru pasiėmė pri
ruošti operoje choro partijas. 
Didžiausias vargas buvo su
rasti vietą choro praktikoms, 
— jis buvo stumdomas po 
įvairius kampus iš vietos vie
ton, iki surasta vieta Liau
dies Namų valgyklos salėje.

Solistams buvo kiek ge
riau, nes tuosyk Miesto Teat
ras jau buvo L. M. K. D-jos 
žinioje. Teatro raštinėje, nors 
ir mažas kambarėlis, bet ten 
buvo galima nuolat repetuoti, 
o kai kurie solistai net savo 
butuose tai atlikdavo, jei pia
ną kuris turėjo.

Teatre būtų buvę daugiau 
vietos, bet trūko muzikos in
strumentų, kol vėliau buvo 
gauta keletas pianų, paliku
sių po vokiečių be savininko. 
Teatre nuolat eidavo žydų 
grupių vaidinimai, tad ir sce
na sunkiai buvo prieinama 
bendrosioms repeticijoms.

(Bus daugiau)

Japony Mokytumas
pasaulis manė, kad Japo

nijoje nėra nemokytų. Japo
nai sakė, kad mokančių skai
tyti ir rašyti piliečių yra 99 
nuošimčiai.

Amerikiečams užėmus Ja
poniją surasta, kad tik 14 
nuošimčių gali skaityti vie
tinius jų laikraščius, gi 86 
proc. yra bemoksliai.

LA GUARDIA KALBĖS

Guardia pranešė, kadLa
jis per New Yorko miesto ra
dijo stotį kalbės sekmadie
niais ir po to, kai jau neis 
majoro pareigų.

GALI KLAUSYTIS

Japonijos valdžios vadovy
bė grąžina gyventojams kon
fiskuotus karo metu radijus. 
4 milijonai radijo aparatų 
bus grąžinta.
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LIETUVOS GARBE NESUTEPTA
Keli šimtai metų prieš 

Kristaus gimimą Atėnų mies
te respublika prieš tuos sa
vo piliečius, kurie buvo di
džiai pavojingi jos saugu
mui, galėjo griebtis taip va
dinamojo ostrakizmo, tai yra, 
ištrėmimo tam tikram laikui 
už respublikos sienų. Tai bu- > 
vo anais laikais viena sun
kiausių bausmių, kuri tega
lėjo būti pavartota vieną 
kartą į metus ir tik visuoti
nio piliečių susirinkimo 
sprendimu. Ištremtasis nenu
stodavo teisių į savo turtą ir 
jam buvo teikiama Atėnų įs
tatymų globa. Taigi, prieš 
daugiau kaip 2,000 metų Atė
nų demokratijoj buvo tre
miami tiktai žmonės sunkiai 
nusikaltę savo kraštui, bet 
net ir jiems bausmė buvo 
vykdoma, kaip matome, žmo
niškai, tokiu būdu, kad ne
būtų sunaikinta jų egzisten
cija.

Šiandien, kada visai eilei 
Europos valstybių yra pri
mesta santvarka, kurią kai 
kas mėgina vadinti „progre
syvine demokratija”, ištrėmi
me yra dešimtys milijonų 
žmonių ir jų tarpe keli šim
tai tūkstančiai lietuvių. Da
lis tų mūsų tautiečių yra de
portuota ne tik iš savo tėvų 
žemės, bet iš viso iš Europos, 
į priverstinųjų darbų stovyk
las, prie Ledynuotojo Vande
nyno ar ties Kinijos siena. 
Juos paėmė iš namų naktį 
slapčia pagal moksliškai pa
ruoštą planą, tikrą žmonių 
medžioklės planą, ir ne už 
tai, kad jie būtų pavojingi 
savo valstybės — Lietuvos 
Valstybės — saugumui, ar 
šiaip Lietuvai nusikaltę, bet 
todėl, kad jie buvo dori savo 
krašto piliečiai. .. --.
“Kita, žymi' mūsų Tautos 
dalis, atsidūrusi ištrėmime, 
buvo priversta apleisti savo 
kraštą ir ieškoti prieglaudos 
anglų ir amerikiečių užim
tose srityse, nes tik tuo bū
du galėjo išvengti deportavi
mo ar kitos staigesnės mir
ties rūšies. Tie pabėgėliai ne
gali grįžti Lietuvon, iki ji nė
ra laisvai ir pačių lietuvių 
valdoma. Jie negali grįžti ne 
todėl, kad būtų piktadariai, 
bet kaip tik dėl to, kad yra 
ištikimi Dievo ir savo krašto 
įstatymams. O tokia ištiki
mybė šiandien kai kieno yra 
laikoma baustinu dalyku, 
kaip baustina yra laikoma 
ir paprasta neprogresyvinė 
logika, pagal kurią okupan
tas palieka okupantu, kad ir 
kokių obalsių vardan okupa
ciją vykdytų ir teisę laužytų. 
Ta pačia logika eidama, Eu
ropa priešinosi hitlerinin
kams, kurie taip laužė sutar
tis ir pavergdavo laisvas tau
tas taip pat kažkokio teisin
gumo ir kažkokios pažangos 
vardan. Ir dėl tos pačios lo
gikos hitlerininkų Reichas 
šiandieną guli griuvėsiuose.

Padėtis, kurioje yra lietu
vių tauta, yra juoda, kruvina 
dėmė ant žmonijos sąžinės ir 
garbės. Ta aplinkybė, kad 
mūsų byla dažnai yra apsup
ta tylos, to dalyko nepakei
čia, bet jį įrodo, — kad Lietu
vos ir lietuvių likimas yra 
gėdinga dėmė.

Lietuvių tremtinių kelias 
yra sunkus ir, gal būt, ilgas. 
Šitame vargo, bado ir ašarų 
kelyje mes vis dažniau sutin
kame kitų tautų žmonių, ku
riems tikrai yra sugrįžusi 
taika, ramumas, darbas. Ši
tuo savo keliu eidami, mes 
galime ateiti į kraštus, ku
rie vėl yra nepriklausomi, 
kurių prezidentai ar karaliai 
užsienio yra pripažįstami, 
kurių ministerial ir delegatai 
važuoja į tarptautines konfe
rencijas. Tuo keliu mums ne
retai teks praeiti vakare pro 
apšviestus svetimus langus 
už kurių matysime kokią šei
mą susirinkusią savo bute 

j prie savo lempos taip, kaip 
mes esame sėdėję tyliais žie
mos vakarais mūsų namuose 
prie mūsų lempų, mūsų Lie

tuvoje. Ir mūsų širdį gali 
apimti liūdesio bei kartumo 
jausmas. Tas jausmas turi 
apimti mūsų širdį, nes žmo
gaus širdies kentėjimui yra 
ribos, o tos ribos lietuviams 
jau senai peržengtos.

Vieno tačiau jausmo nieka
dos neturi būti mūsų širdy
je: kad mes esame kuo nors 
menkesni, mažiau garbingi 
už tuos, kurie turi savo im
peratorius ar prezidentus, 
savo namus ir savo gyveni
mą. Mes turime teisę eiti pa
kelta galva ir žiūrėti tiesiai 
į akis bet kam, kiekvienam, 
kurs grįžta iš San Francisco, 
kur mūsų nebuvo, ar kurs va
žiuoja į kitą kurią konferen
ciją, kur mūsų nebus. Mes 
galime eiti pakelta galva, nes 
mūsų garbė — valstybinė, 
tautinė, asmeninė — nesu
tepta. Tame, kas įvyko Euro
poj, kas ištiko Lietuvą, kas 
tebevyksta Europoje, toje 
bangoje neteisėtumo, melo, 
cinizmo ir nežmoniškumo, 
kuri gresia paskandinti. Eu
ropą su jos doros sąvokomis

ir paskutinėmis sveiko proto 
liekanomis — yra daug kie
no kaltės, bet nėra nei Lie
tuvos valstybės, nei lietuvių 
tautos kaltės. Ir kiekvienas 
mūsų tremtinys turėjo ap
leisti savo kraštą ir savo na
mus dėl to, kad yra garbin
gas pilietis ir europietis, o to
kiems „progresyvinėje demo
kratijoje” nėra vietos nei gy
venimo.

Bet ateis laikas, kad mes 
vėl turėsime savo vietą ir sa
vo gyvenimą!

1935 metų rudenį, kai Klai
pėdos rinkimų išvakarėse 
Hitleris pasakė kalbą, kurio
je brutališkai puolė Lietuvą, 
anuo metu vienintelę valsty
bę, kuri drįso priešintis na
ci jonasocialistų ir iš viso vo
kiečių ekspansijai, Lietuvos 
delegatas Tautų Sąjungoje, 
kreipdamasis į visą civili
zuotą pasaulį, atrėmė to bar
baro pramanytus kaltinimus 
ir savo kalbą užbaigė pa
reikšdamas, jog „Lietuvos 
garbė yra nepaliesta!”

Taip yra ir šiandien. O Hit
leris guli po Berlyno griuvė
siais.

St. Lozoraitis

ŠVEDŲ SPAUDOS ATGARSIAI
Lapkr. 22 d. „Ny Tid”, 

Goeteborg, o kartu ir visa ei
lė kitų laikraščių pranešė 
apie 167 baltiečių pabėgėlių 
bado streiką, kaip protestą 
prieš vyriausybės nutarimą, 
išduoti juos kartu su vokiečių 
internuotais kariais rusams.

„Aftonbladet” ta proga 
primygtinai pabrėžė, kad vy
riausybė yra tikrai nutarusi 
juos išduoti sovietams. Pra
nešė, kad švedų spauda ir vy
riausybės organai gavo iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
rezoliuciją, prašant neatsisa
kyti nuo teisės ir humaniš
kų papročių, saugojančių po
litinius pabėgėlius užsieniuo
se.

„Aftontidningen” rašė: 
Streikuojančius baltiečius 
saugo 1,000 kareivių. Jokių 
neramumų dėl vyriausybės 
nutarimo lageryj nevyko. Per 
pasikalbėjimą su mūsų ben
dradarbiu pareiškė kun. 
John Stable, kad Eksjo apy
linkės gyventojai yra giliai 
susijaudinę, ypač dėl baltie
čių.

Lapkr. 24. „Morgon Tid- 
ningen” (valdžios organas): 
švedų pastorius Allan Svan- 
tesson išskrido į Londoną, 
kuris, pagal „Lunds Dag- 
blad”, darysiąs pas West- 
minsterio vyskupą ir britų 
vyriausybėje žygių, kad ne
leistų įvykti švedų valdžios 
nutarimui dėl baltiečių pabė
gėlių išdavimo. Tame pačia
me laikraštyj paskelbta de
šimties Eksjo kunigų tele
grama karaliui, kur sakoma: 
„Mes norime Jūsų Didenybei 
pranešti tą gilų susirūpini
mą, kuris mus apgaubė, pa
tyrus, kad baltiečiai bus 
siunčiami namo. Pirmiausia 
jiems reikėtų parodyti pasi
gailėjimo”.
„Geriau mirtis laisvoj Švedi
joj, negu kankynė Rusijoje”

„Aftonbladet”, lapkr. 24 
rašė: „Tai yra streikuojančių 
baltiečių šūkis, mirti nuo šve
dų kulkų, negu važiuoti į Ru
siją”, sako internuotieji*. Du 
kartus per dieną atlaikomos 
pamaldos. Vakaras baigia
mas su psalme: „Dievas yra 
mums stipri pilis”. Baltiečiai 
atskira telegrama kreipėsi į 
karalių: „Mes perduodame 
savo gyvastis į Jūsų malo
ningas rankas. Mes prašome 
Jūsų Didenybės prie jokių 
aplinkybių neišduoti mūsų 
Sovietų Sąjungai, bet suteik
ti mums pagal Švedijos ka
ralystės demokratines tradi
cijas prieglaudos teises, kaip 
politiniams pabėgėliams”.
Pamaldos už baltiečius visose

Švedijos bažnyčiose
„Dagens Nyheter”, lapkr. 

24 rašė: Vyskupas Bjork- 
quist pranešė visiems savo

pašaukimo broliams, kad 
ateinantį sekmadienį visose 
Stockholmo bažnyčiose būtų 
atlaikytos pamaldos už bal
tiečius. Vysk. Cullberg tą pa
tį pranešė į Vasteros ir vysk. 
Ysander į Vysby.

„Didelis skaičius 
intelektualų”

„Goeteborgs Handels och 
Sjoefartstidning” lapkr. 24 
(liber.) patiekė naują pluoš
tą medžiagos iš paskutinių 
valandų gyvenimo baltiečių 
lageryj.

Bado streikas apima šim
tu procentų visus, baltiečius: 
jie pareiškė badausią net sa
vaites, jeigu prireiks, ir net 
ligi mirties, jeigu tatai bus 
rekalinga. „Mums bus ge
riau čia numirus, negu kan
kintis po Sovietų Sąjungą ar
ba vargti kaip vergams Si
bire”, — išreiškė internuo- 
tojų atstovas: jų tarpe yra 
didelis skaičius intelektualų. 
Penktadienio vakare buvo di
delis įvykis — vakarinės pa
maldos. Tai pridavė lageriui 
ramumo ir visi internuoti yra 
geroj nuotaikoj, jie rodo di
delį tikėjimą Dievu ir laukia 
vilties iš krikščioniškos ir 
humaniškos švedų tautos.
„Lageris pusiau pilnas gėlių”

„Goeteborgs Posten” lapkr. 
24: Nebus perdėtai pasakyta, 
kad miestas ir apylinkė yra 
pagauta maištingos nuotai
kos. Daugelis vadovaujančių 
asmenų reikalauja, kad tą 
dieną, kada bus iš Eksjoe ve
žami internuotieji, atvyktų ir 
dalyvautų taipgi vyriausybės 
atstovai, jeigu bus dar gyvų 
likusių. Kariškiai piktinasi 
tomis nemaloniomis jiems 
pavestomis pareigomis. Kari
ninkų ir puskarininkų atsto
vai pasiuntė protestus dėl 
baltiečių išdavimo. Žmonės 
išpirko iš miesto visas gėles, 
iškyrus baltas, ir atsiuntė 
internuotiesiems. Lageris pu
siau pilnas gėlių. x

Studentų protestas
„Goeteborgs Posten” lapkr. 

25 d. paduoda Gotenborgo 
studentų protesto susirinki
mo aprašymą ir priimtą re
zoliuciją:

„Visų Gotenborgo aukštų
jų mokyklų studentai, susi
rinkę Gotenborge 1945 m. 
lapkr. 24., išreiškė savo pro
testą prieš būdą. kuriuo bu
vo svarstomas baltiečių 
pabėgėlių išdavimas. Esmėj 
apgailestaujama, kad vyriau
sybė nerezervavo sau teisės 
apsvarstyti kiekvieno pabė
gėlio klausimą individualiai, 
ir kad visas klausimas nebu
vo anksčiau iškeltas viešu
mon. Mes kreipiamės į vy
riausybę, prašydami klausi
mą persvarstyti.”

STRASBURGO LIETUVIAI DĖKOJA
Bendrasis Amerikos Lietu

vių Šalpos Fondas šiomis die
nomis gavo Lietuvių Sąjun
gos Strasburge laišką, ku
riame jie dėkoja Amerikos 
lietuviams už aukotus drabu
žius ir apavą. Laiškas tokio 
turinio:

„Dėl karo ir jo sukeltų 
audrų, Strasburge ir apylin
kėse, Prancūzijoj, yra at
blokšti 150 lietuvių. Jų tar
pe nemažas skaičius vaikų. 
Priversti staiga ir netikėtai 
apleisti Tėvynę, daugumas 
beveik be jokio turto ir dra- 
bifeių atsidūrė svetimųjų tar
pe, o ką ir turėjo — neteko 
oro bombardavimų ar kovų 
metu. Likę ant kūno drabu
žiai bei apavas nuplyšo, su
drisko, o vaikai dar juos ir 
išaugo.

Padėtis buvo apverktina ir 
atrodė beviltiška.

Bet štai per Paryžių gavo
me jūsų surinktus ir atsiųs
tus vartotus drabužius bei

batus. Visi, kuriems tik jų 
reikėjo, buvo atitinkamai su
šelpti —- aprūpinti.

Taip pat per jūsų įgalioti
nį Paryžiuje esame gavę pa
šalpos pinigais. Pagal kolo
nijos dydį ir turint galvoj 
vietinį brangumą, gautoji 
suma yra kukli, bet vis dėlto 
ne vienam sergančiam, be
darbiui ir sunkiame varge 
kritusiam ji padės nors lai
kinai ašaras nušluostyti.

Šitai visa turėdami galvoj, 
visų Strasburge ir apylinkė
je gyvenančių lietuvių vardu, 
mes reiškiame jums, Fondo 
Centro valdybai, visoms sky
rių valdyboms ir visiems 
brangiems Fondo nariams 
savo nuoširdžiausią padėką 
už visas jūsų didžias pastan
gas, sunkų vargą, rūpestį su
organizuojant, surenkant, 
sutvarkant ir persiunčiant 
daiktines aukas bei suran
dant ir sutelkiant lėšas 
vargšams nuo karo ir jo pa
darinių nukentėjusiems lie
tuviams šelpti, kuo ir mums 
teko malonė pasinaudoti.

Kartu mes prašytume per
duoti visiems mūsų broliams 
ir sesutėms Amerikos lietu
viams mūsų giliausius padė
kos žodžius už tai, kad jie 
taip gausiai, kuo tik galėda
mi, aukojo ir tuo tiek daug 
padėjo kaip mums, taip ir 
tūkstančiams kitų kenčian
čių lietuvių, likimo žiauriai 
išmėtytų po visus pasaulio 
kraštus.
Lietuvių Są-ga Strasburge”

Protesto mitingas naktį
„Sydsvenska Dagbladet”, 

lapkr. 26: Per pasiuntinius 
ir telefonuojant buvo naktį 
sukviesti Eksjoe miesto gy
ventojai į miesto aikštę pro
testo susirinkimui. Protesto 
kalbą pasakė pulko kapelio
nas.

„Skanska Dagbladet”, lap
kričio 27 d.

Kerštingas latvių sovietų 
radijo balsas. Šia antrašte 
laikraštis atpasakoja Mado
nos radijo iš Latvijos kerš
tingą balsą dėl Pabaltijo pa
bėgėlių. „Karo prasikaltė
liams mes žinome tik vieną 
bausmę — jų sunaikinimą. 
Kai kam pasisekė pabėgti į 
Švediją, bet liaudis gali būti 
rami. Ir tie bus nubausti, o 
bausmė bus tik viena”, šitaip 
buvo pranešta^ per^Mądonos 
radijo siųstuvą.
Canterbury a*’kiv. kreipėsi į 

minist. pirmininką
„Stockholmo Tidningen” 

lapkr. ‘26 dieną pranešė, kad 
Anglijos Canterbury arkiv. 
kreipėsi į švedų ministerį pir
mininką Hansoną, prašyda
mas pakeisti valdžios nutari
mą dėl pabaltiečių išdavimo 
bolševikams. Tame pačiame 
laikraštyj daug vietos pa
skirta švedų mokyklinio jau
nimo protestams prieš pabal
tiečių išdavimą.

Gimnazistų mitinguose da
lyvavo kaip klausytojai ir 
direktoriai su mokytojais. 
Priimtose rezoliucijose pasa
kyta, kad tai būtų prasikal
timas prieš švedų ir krikščio
niškąjį humaniškumą. KFUM 
(tarpt, krikšč. jaunuomenės 
susivienijimo) vadovas inž. 
Noren pasisiūlė, jeigu nuta
rimas nebūtų atmainytas, va
žiuoti kartu su pabaltiečiais 
į Rusiją.Tokį pat pasiūlymą 
davė ir švedų Raudonasis 
Kryžius. Taip pat švedų gy
dytojai savo konferencijoje, 
dalyvaujant svečiams iš vi
sos Skandinavijos, pasiuntė 
valdžiai ir karaliui protestus 
dėl pabaltiečių išdavimo.
Spontaniška eisena prie ka
raliaus rūmų dėl pabaltiečių 

„Svenska Dagbladet” lap
kričio 26, o taip pat ir visi 
kiti laikraščiai daug vietos 
paskyrė tą dieną vakarykš
tėms demonstracijoms ir ei
senoms, reikalaujant pakeis
ti nutarimą dėl baltiečių per
leidimo sovietams šūkiu „mes 
prašome karalių teisingu
mo”. Susirinko visiškai spon
taniškai daugiau kaip tūks
tantis stockholmiečių ir nu
žygiavo prie karaliaus rūmų. 
Tarp kitų plakatų buvo ma
tyti tokių užrašų: „Protes- 
tuojama prieš pabaltiečių iš
davimą,” „Demokratai, gin
kite prieglaudos teisę”. „Bal
tiečių tragedija pažeidžia 
Švediją”. Užpakalyj tos de
monstracijos nebuvo jokios 
organizacijos, kuri būtų ją 
organizavusi, — pastebi lai
kraštis; ji prasidėjo pati sa
vaime, spontaniškai.

Žuvautoje Parama
Visi jau iki šiol girdėjo ir 

žino apie benamių lietuvių 
Europoje vargus, kančias ir 
problemas, bet didžiausia tų 
išblaškytų po visą Europą 
lietuvių problema, tai mais
tas. Įvairios šalpos organiza
cijom visokiąig ‘būdais step? 
giasi jiems pagelbėti, bet rei
kalas yra toks milžiniškas, 
kad neužtenka vien tik vie> 
nos ar kitos organizacijos pa
galbos ir rūpesčio. Kiekvie
na, nors ir menkiausia, pa
galba yra reikalinga ir būti
na.

Niekas taip nesupranta 
maisto problemos, kaip meš
keriotojai ir medžiotojai, ku
rie mėgsta išvažiuoti į neži
nomas apylinkes, toli nuo sa
vo namų atostogoms ar per
mainai, bet labai dažnai be- 
sibastydami paklysta miš
kuose ir ežerynuose, kad ten
ka net po keletą ir keliolika 
dienų laukuose išbūti. To
kiais atvejais meškeriotojas 
moka pasigauti žuvies; me
džiotojas — nusišauti kiškį.

Benamių lietuvių padėtis 
Europoje šiandien yra pana
ši: jie paklydę bastosi po Eu
ropą, jie badauja. Jeigu jie 
turėtų šiokių tokių žvejojimo 
ir žūklavimo įrankių, kurių 
dabar. Europoje negalima 
gauti, jie iš dalies prie savo 
durų sulaikytų bado vilką.

Tarp visų kitų siunčiamų 
daiktų nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams būtų gerai 
pasiųsti jiems meškerių, 
šniūrų, kabliukų, - tinklų, 
tinklelių, krepšių ir kitų meš
keriojimo ir žūklavimo įran
kių.

Lietuviai meškeriotojai, 
neabejojam, atjaus ir supras 
šio reikalo svarbą ir kuo ga
lės prisidės prie lietuvių su- 
šėlpimo. Visi turi atliekamų 
įrankių, kuruos galėtų auko
ti. Be to, kiekvienas lietuvis 
gali-paraginti savo prietelį 
amerikietį taip pat ką nors 
iš žūklavimo sporto įrankių 
aukoti.

Visi geri sportsmenai yra 
geri vyrai. Būkite geri vyrai 
ir dabar!

Aukojamus įrankius, daik
tus ir drabužius prašome 
siųsti į BALF sandėlį: Unit
ed Lithuanian Relief Ware
house, 101 Grand Str. Brook
lyn, H , N. Y.

BALF Valdyba

laiškai iš Europos į
„Vėjai”

Žmogaus gyvenime vėjai 
turi didelės reikšmės. Kar
tais jie mums labai reikalin
gi ir naudingi, bet dažniau
siai sudaro bereikalingų rū
pesčių ir vargų. \_

Tik pasiklausykite seno 
sodininko ar daržininko, kiek 
jis dejuoja dėl vėjo padary
tų nuostolių! Kad apsaugo
jus savo augalus ir vaisme
džius nuo šiurkštaus, ypač 
šiaurės vėjo, jie nesigaili 
sunkaus darbo ir jokių išlai
dų: tiesia tvoras, stato mū
ro sienas ir apsupa savo skly
pelius tankia juosta gausiai 
lapuotų .medžių, kurie bent 
kiek sulaiko/ vėjo įžūlumą. 
Net ir vėjinio malūno savi
ninkas, kuris iš vėjo minta, 
dažnai burnoj a prieš savo 
talkininką — vėją. O žvejai 
ir būrinių laivų vairuotojai 
kitaip nemoka atsisveikinti 
jūron išvykstančių savo 
draugų, kaip palinkėdami 
jiems tik „Gero Vėjo”!

Jūs, kurie ruošėtės susi
sukti nuosavą gūžtą — įsi
gyti namelį, irgi būtinai ieš
kojote tokio sklypo, kuris 
daugiau ar mažiau būtų ap
saugotas nuo vėjų, ir į šiau
rės pusę stengėtės turėti kuo 
mažiausiai durų ir Igngų.

Tačiau be šių paprastų vė
jų, kurių mes taip rūpestin
gai saugojamės ir neapken
čiame, yra dar kiti (kabutė
se) „vėjai”. Mūsų gyvenime 
jie vaidina daug svarbesnį 
vaidmenį, negu pirmieji.

Ar negirdėjote tokio posa
kio: „Tas žmogus visą gyve
nimą skurdo ir skurdo, bet 
vos papūtė kiti „vėjai”, ir jis 
at kiūto?” Vienok tokių ge
rų „vėjų” pasaulyje retai pa
sitaiko. Dažniausiai nelaukti 
„vėjai” neša su savim vargą, 
skurdą Sunaikinimą.. Jie 
ne tik suardo atskirų žmonių 
gyvenimą, išdrasko sodybas, 
bet išnaikina kaimus bei 
miestus ir nuterioja ištisas 
valstybes. Jei jums dabar 
tektų atsilankyti Europoje, 
įsigytumėte pilną vaizdą, ką 
gali padaryti „vėjas”, kai gy
ventojai laiku jo nepažaboja 
ir nepadaro reikalingų užtva
rų!

Jei jau „vėjai” yra pavo
jingi sėsliam, savo pastogė
je ir savame krašte gyvenan
čiam žmogui, ką ir besakyti, 
kiek jie yra žalingi svetima
me krašte atsidūrusiam be
namiu! — Dy-Py (displaced 
person), kaip visi čia mus ti
tuluoja!

Dabartinės Europos gyven
tojo padėtį galima prilygin
ti plunksnai, kuri, nors men
kutė būdama, šiaip taip gali 
egzistuoti tol, kol įsikibusi 
laikosi paukščio kūno. Bet 
vos tik nuo jo atsiskyrė, iš
silaisvino nuo priekabos, 
menkiausias vėjelis gali ją 
mėtyti ir vėtyti į visas puses, 
švaistyti ore, tampyti po kal
nus ir pakriaušes, taškyti po 
pelkynus ir srutų duobes, 
lamdyti po užkampius ir val
kioti pelkelėmis, kol pagaliau 
įbruks kokion skylėn, iš ku
rios ji daugiau neišsikapstys 
ir neparegės dienos šviesos.

Dabartiniu metu mums — 
Dy-Py — rodosi, nėra kuo 
nusiskųsti: turime gerus glo
bėjus, kurie mus priglaudžia, 
suteikia pastogę ir maitina. 
Kartais atsitiktinai sutinka
me vieną kitą kilnaširdį, ku
ris pasistengia mus suprasti 
ir bando užjausti, o kai kada 
net užtaria. Bet vis gi esti 
atsitikimų, kad, nepaisant 
minėtų užuovėjų, kyštelėjęs 
iš kokio nors plyšio menku
tis „vėjelis” pajėgia mus 
blaškyti, kaip tą išjudintą 
plunksnelę.

Gal ne kartą jūs skaitėte 
gaunamuose iš čia laiškuose, 
ar užtikote laikraštyje žinu
tę, jog mes gausiai įsikūrė
me tokiame tai mieste, ar ge
rai įsitvirtinome tokioje tai 
apylinkėje, sudarydami ten, 

taip sakant, ištisą lietuvių 
koloniją. Bet štai jau vėliau 
gautuose laikraščio nume
riuose skaitote apie naujai 
besikuriantį lietuvių centrą, 
o iš mūsų laiškų sužinote, jog 
meš jau atsidūrėme už kelių 
šimtų kilometrų, kokiame 
nors tolimame užkampyje...

Be abejo, ne vienas jūsų 
nustebs iš mūs tokio nepas
tovumo ir bandys įtarti, jog 
mes užsikrėtėme klajoklių či
gonų liga.

Bet taip iš tikrųjų nėra.
Nors mūsiškiais pusėtinai 

užkimšti yra į visas puses 
riedantieji traukiniai, nors 
visais keliais dūzgiančuose 
sunkvežimiuose laisvai skam
ba lietuviškas žodis, nors 
mūsų brolį sutiksi beveik 
kiekviename kelyje apžergusį 
dviratį ar motorciklą, arba 
žygiuojantį per pedes apos- 
tolorum su tyrolietiška ant 
nugaros kuprine, kurioje tel
pa ilgų metų sunkaus jo dar
bo vaisius—keli skudurai ir 
nukrypę batai, — vis vien 
mes palikome, kaip buvome, 
sėslūs žmonės, mylį darbą ir 
ramų, pastovų gyvenimą. O 
jei jums rūpi sužinoti tokio 
nepaprasto mūsų judėjimo 
priežastį, pasiklauskite „vė
jo”.

Jis jums paaiškins, kodėl 
kai kur merdi ir tuštėja 
stambios mūsų naujokynės, 
kodėl byra didieji centrai, 
spėję išgarsėti savo veikla ir 
plačiai išpopuliarėję pavyz
dinga organizuote, ir kodėl 
tolimojo Stuttgarto pašonė
se renkasi nauji atėjūnai, 
tarsi pelningą aukso gyslą 
čia pajutę...

M. Milukas 
1945 m. lapkričio 15 d.

VeteranamsPagalba
Kl. Ar teisybė, kad kiekvie
nas ištarnavęs vyras gali 
gauti pensiją?
Ats. Ne. Pensijos duotos tik 
vyrams, kurie tarnyboj buvo 
sužeisti.

KL Mano vyras buvo užmuš
tas karo lauke, ir aš gaunu 
pensiją. Man siūlė labai ge
rą darbą, ir aš noriu grįžti 
dirbti. Jeigu aš eisiu dirbti, 
ar tai užbaigs mano pensiją? 
Ats. Ne. Ta pensija tamstai 
priklauso, nepaisant kitų pa
jamų.

Kl. Ką tik girdėjau, kad pir
mo pasaulinio karo veteranų 
našlės gauna pensiją. Ar pa
tys veteranai gali gauti pen
siją?
Ats. Taip — karo invalidai ir 
vyrai, kurie dėl blogos svei
katos negali dirbti.

Kl. Pamečiau iš kariuome
nės paleidimo liudijimą. Kaip 
galiu gauti kopiją?
Ats. Pasiųsk laišką į Adju
tant General, War Depart
ment, Washington, D. C. Pa
žymėk tikrą pilną vardą, da
bartinį adresą, dieną ir vietą 
įstojimo į tarnybą, kada at
leistas ir „šeriai” numerį.

KL Išstojau iš laivyno. Da
bar pageidauju perkelti savo 
apdraudą į privatišką kom
paniją, kad apsaugojus savo 
įmokėtus mokesčius. Kaip 
galiu tai padaryti?
Ats. Nėra jokių parūpinimų 
perkelti National Service 
Life Insurance į privatišką 
kompaniją. Tavo apdrauda 
yra valdiška apdrauda ir Ve
terans Administration ran
kose. Mokesčiai neaukšti — 
vidutiniški. Valdžia ragina 
visus buvusius tarnyboje vy
rus laikyti šią apdraudą.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
“AMERIKĄ”



ijos Žinios
IŠEIS KARIUOMENĖN SNIEGAS IR ŠALTIS Šv. Jurgio Parapija

AMERIKA

VARO KELIŲ TIESTI RUSAMS
(„Draugo” korespondentas)

Sausio-January 4, 1946 Sausi

Studentas VI. Vaitkus, 
kurs neseniai atvyko iš Lie
tuvos, šiomis dienomis pri
imtas į Amerikos kariuome
nę ir išeis tarnauti.

Jaunuolis jau buvo pradė
jęs mokytis Penn. universi
tete. Jis mielai gelbėjo ir šv. 
Kazimiero parapijos krepši
nio komandoms, nes buvo jų 
mokytojas.

Dabar sporto mokytoju pa
kviestas Juozas Burokas. Ti
kim, kad jis parapijos ko
mandą išves laimėtoja per 
visas rugtynes. Dėkoja spor
tininkai ankstyvesniam mo
kytojui už jo pasišventimą ir 
sveikina naują mokytoją.

Jaunimas niekuomet nepa
mirš tų, kurie jiems gera da
ro.

• Šiemet Philadelphijoj Ka
lėdos buvo baltos ir šaltos, 
kaip retai pasitaiko. Bet lie
tuviams patiko tokios šven
tės, nes priminė Kalėdas Lie
tuvoj. Ten jos esti šaltos ir 
baltos. Tai davė vėl progos 
prisiminti Lietuvą ir ten pa
silikusius lietuvius. Kaip jie 
šventė Kalėdas, kaip sutiko 
Naujus Metus, kas jų laukia 
1946?

SUSIŽEIDĖ

p. Seilienė, 1223 E. Moya- 
mensing Avė., gruodžio 21 d. 
eidama pargriuvo ir susižei
dė ranką. Ji nuolat dirba šv. 
Kazimiero parapijos parengi
muose.

Linkini greitos sveikatos.
SURINKO MAISTO JAUNAS MIRĖ

rinkimas visuose katalikų pa
rapijų rajonuose. Surinkta 
nemaža konservuoto maisto. 
Surinktas maistas sudėtas į 
dėžes, adresuotas ir nusiųs
tas paskirtom vieton.

Iš šv. Kazimiero parapijos 
taip surinkta keletas dėžių 
konservuoto maisto. Tai bu
vo daryta bendro vajaus sąs
kaita.

Dabar bus varomas vajus 
surinkti tokio maisto lietu
viams pabėgėliams.

SUSILAUKĖ SĖNAUS
Lietuviška šeima — Kon

stantinai, 216 Fernon St. su
silaukė sveiko ir linksmo sū
naus lapkričio 14 d. Berniu
kas pakrikštytas Ričardu 
gruodžio 22 dieną šv. Kazi- 
miero parap>jog:bažnyčioj;—.

Krikšto tėvu buvo vetera
nas karys tėvo brolis Vincas 
Konstantinas, o krikšto mo
tina buvo motinos sesuo Kon
stancija Kane.

—Justinas Jokubauskas, 751 
Ferry Ave., Camden, N. J., 
nesulaukė šventų Kalėdų ir 
mirė Kūčių dieną.

Velionis buvo tik 34 metų 
amžiaus, vedęs lietuvaitę, Al
doną Basanavičiūtę, ir ilgai 
ir sunkiai sirgęs. Iškilmingos 
laidotuvės įvyko gruodžio 29 
dieną iš šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse.

Jauna našlė labai apgailes
tauja savo mylimo vyro.

Ilsėkis ramybėj.

STAIGA MIRĖ

Brigita šapkienė, 121 Fer- 
non St., staiga susirgo ir mi
rė gruodžio 28 dieną. Velio-

jau buvo sunkiai prislėgta 
ligos.

GIMIMAI, MIRIMAI, 
VEDYBOS

LAIMĖJO IR PRALAIMĖJO

Katalikų krepšinio rugty- 
nės jau eina. Šv. Kazimiero 
parapijos pradžios mokyklos 
komanda pralaimėjo antras 
rungtynes šv. Edmondo pa
rapijos komandai 51:20.

Bet vyresniųjų grupė lai
mėjo antras rugtynes iš ei
lės. šį kartą laimėjo 45:16 
su šv. Mykolo parapijos ko
manda. Rungtynės bus ir to
liau.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj, 1945 m. buvo pa
krikštyta 44. Pakrikštytas 
vienas suaugęs konvertitas 
ir vienas įsūnytas berniukas.

Per tuos metus mirė 45. 
1945 m. buvo 28 vedybos. Jų 
tarpe 13 porų susituokė abu 
lietuviai, o 15 maišytų. Ka
taliko su nekataliku buvo 
sutuoktuvės.
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Direktoriui 
ANTANAS DŽEKAS

> 3619 East Thompson Street
Ę Philadelphia, Pa.
‘ Telefonuoklte: Regent 2937

TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas .
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

' Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman | 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
UIS Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di- i 
dels, graži koplyčia, erdvi sale. > 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės • 
diena ir naktį 1

SUSITUOKĖ

Gruodžio 29 dieną susituo
kė Jonas Uždavinis, 2853 
Winton St., su Ethel Staton. 
Tą pačią dieną susituokė Wil
liam Daunoras, 233 Femon 
St., su Agnes Erick. Jiedu 
susituokė šv. širdies bažny
čioj.

SUGRĮŠ SU ŽMONA

Amerikos karys Kazys 
Stasiūnas, kariavęs Vokieti
joj, buvęs sužeistas prieš 
kiek laiko, vedė lietuvaitę 
mokytoją, pabėgusią iš Lie
tuvos.

Dabar jie laukia laivo, kad 
abudu sugrįžtų į Ameriką. 
Jie apsigyvens Philadelphi- 
joj, kur minėtas karys ir 
prieš karą gyveno. Jis tik ke
leli metai prieš karą buvo 
įvažiavęs į Ameriką, nors čia 
buvo gimęs, bet jaunas su
grįžęs su tėvais į Lietuvą.

Mokyklos Jubiliejus
Gruodžio 23 dieną Šv. Jur

gio parapija minėjo savo mo
kyklos sidabrinį jubiliejų.

Mokykla buvo pradėta 
1920 m. kun. Ign. Zimblio rū
pesčiu. Pradžioje mokytoja
vo pasauliečiai mokytojai, 
Simonui Kvetkui vadovau
jant. Bet jau 1923 m. Sese
rys Pranciškietės pradėjo 
mokytojauti mokykloj. Per 
visus tuos metus mokykla iš
leido 22 mokinių laidą.

Mokykla laikosi gana stip
riai. Ji turi ir šiemet 234 mo
kinius. Tai didžiausias mo
kinių skaičius iš visų lietu
viškų mokyklų Philadelphi- 
joj. Prie mokyklos veikia mo
demus vaikų darželis, su di
deliu mokinių skaičium.

Bendrai mokykla per 25 
metus savo veikimo yra daug 
ko nuveikusi religinėj ir lie
tuviškoj dirvoj. Mokyklą yra 
baigę atsižymėję mokiniai. 
Iš mokyklos mokinių buvo 
suorganizuotas orkestras, 
kurs veikė kelerius metus. 
Tik gaila, kad neišsilaikė lig 
sidabrinio jubiliejaus, kuria
me būtų galėjęs pasirodyti 
savo muzika.

Mokyklos mokiniai dažnai 
bendradarbiauja visų lietu- 
visų lietuvių veikime. Kai 
esti koki bendri lietuvių pa
rengimai, tai šv. Jurgio mo
kyklos mokiniai ar nepirmie- 
ji su savo lietuviška progra
ma. Jie ne sykį pasirodė ir 
lietuvių radijo programoj. 
Bet didžiausia mokyklos ir 
mokinių veikla yra savo pa
rapijai ir savo bažnyčiai. Se
serys Pranciškietės dirba vi
su uolumu mokyklos . gerės- 
niam rytojui.

Jubiliejaus minėjimas bu
vo atliktas su ypatinga pro
grama. Programa pradėta 
Amerikos himnu. Toliau su
giedota keletas kalėdinių gies 
mių ir pasakytas programos 
tikslas. Tai atliko studentė 
H. Sarcevičiūtė.

Pasirodė Santa Claus ir 
apdovanojo vietos kunigus ir 
kitus asmenis. Toliau ėjo vie
nas po kito mokinių vaizde
liai, vaidinimai, gyvieji pa
veikslai. Ar ne linksmiausia 
dalis buvo, kai vaikų darže
lio vaikučiai išėjo scenom Jie 
vaizdavo, kad niekas negali 
miegoti Kalėdų laukdamas. 
Ir kiek gyvybės ir įvairumo 
galėjai išskaityti iš tų ma
žiukų veidų! Kaip jie giedojo, 
kalbėjo ar vaidino! Antras, 
trečias ir ketvirtas skyriai 
neatsiliko ir parodė savo pro
gramą vyriškai ir įdomiai.

„Cinderella” operetė visus 
nuteikė linksmai. Jaunieji ar
tistai dainavo ir vaidino ge
rai. Daug prisirengimo įdė
ta ten, kol parengta tas vei
kalas. Garbė tenka seserims 
mokytojoms ir kareiviui p. 
Petraičiui, muzikos mokyto
jui, bei p. Antanaičiui.

Paleckis džiaugėsi Vokietijos 
keliais

Prisimenu dar prieš karą, 
Paleckis grįžęs iš Vokietijos 
po vienos žurnalistų kelionės 
pasakė:

— Kokie puikūs keliai Vo
kietijoj. Tai yra vienas ma
lonumas važinėti.

Bet tada jis nei žodžio ne
pasakė, kad daugelį tų kelių 
nutiesė žydai ir visokie poli
tiniai kaliniai, kurie buvo 
priešingi hitleriškam rėži
mui.

Tačiau tų kelių vaizdas jo 
atminty neišdilo, nes dabar 
per Lietuvą irgi tiesiama au
tostrada, kuri jungs Rusiją 
su Vokietija.

Vienu šūviu bus užmušti 
du zuikiai, ši autostrada bus 
labai svarbi strateginiu su
metimu rusams, nes galės 
esant reikalui permesti savo 
kariuomenę iš Rusijos į Ryt
prūsius ir kitas dalykas, tai 
prie darbų ras vietos daug 
politinių kalinių, kurių Lie
tuvoje šiuo metu yra labai 
daug.

Koncentracijos lageriai 
priešingiems

Beveik kiekviename ap
skrity yra koncentracijos la
geriai, kuriuose vargsta šie 
nelaimingieji dėl to, kad jie 
nenori lankyti agitatorių ruo
šiamus susirinkimus, kad jie 
nenori šaukti „Tegyvuoja 
mūsų draugas Stalinas.”

Patekti lagerin Lietuvoj 
labai lengva. Jei agitatorius 
pamatys, kad susirinkime 
ūkininkas nusižiovavo ar su- 
sišypsojo, to jau užtenka, 
kad galima būtų pavadinti 
liaudies priešu ir kaip tokį 
tuoj lagerin pasiųsti.

Visoj Lietuvoj dabar pa
skelbtas tašytų akmenų rin
kimas dėl aut |rados, už ku
rių pristatymą ūkininkams 
mokama tam tikrais bonais, 
o kurie pristato daugiau ne-

PAKRIKŠTYTA
Gruodžio 30 dieną pakrikš

tyta Elena Pečiulytė, duktė 
Jono Pečiulio ir buvusios 
Elenos Usaitės.

MIRE
Ag-Gruodžio 17 d. mirė 

nieška Jesukaitienė, sulauku
si 48 metų amžiaus.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

DAUG NELAIMIŲ
NAIKINA VYSKUPIJAS

gu reikia, tai kaip dovaną 
gauna keletą kilogramų drus
kos.

Ir ūkininkai bijodami bai
sios enkavedistų akies, 
vargsta dieną ir naktį, muš
dami savo arkliuką, vežda
mi akmenis iš savo laukų.

vinėti vidaus pasai, kurių 
išdavimo laikas baigsis va
sario 1 d., tai yra dešimt die
nų prieš rinkimus.

Tokiu būdu norima sukon
troliuoti visus balsuojančius, 
nes jų pasuose bus statomas 
tam tikras ženklas, gi netu
rintieji pasų nebus prileidžia
mi balsuoti, o visi nepatiki
mieji neturi teisės gauti pa
sų. Tad tokiu būdu rinkimuo
se nebus jokios opozicijos.

Sovietiški laivai Klaipėdos 
uoste

Kaipėdos kraštas, ilgiau
siai buvęs karo zonoje, ne
mažai nukentėjo. Uosto įren
gimai yra nemažai apnaikin
ti. Žiemos uosto baseinas, ku
rį buvo prieš karą iškasusi 
Lietuvos valdžia, yra gera
me stovy ir jame jau stovi 
keliolika sovietiškų laivų.

Įlankoj yra nemaža rusų 
karo laivų. Tačiau toli gra
žu dar Klaipėdos kraštui iki 
tam vaizdui, koks jos buvo 
prieš karą, kada iš Lietuvos

Mėgina Veikti

Vėliausiomis dienomis Phi- 
ladelphijoj įvyko daug skau
džių nelaimių. Viena baisiau
sių buvo gruodžio 29 dieną, 
kai gatviakaris susimušė su 
degančių dujų sunkvežimiu ir 
sudegė 6 keleiviai. Vienas 
berniukas buvo sutriuškin-

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad komunistai rytinėje Len
kijoje uždarė keturias loty
nų apeigų vyskupijas. Ukrai
niečiams duota pasirinkti 
provoslavija arba palikti vi
sai be tikybos. Lenkai kata-

tas, kai norėjo 
su gatviakariu.

Pristatė ,netinkamus’ iškasti 
kanalą

Prisimenu dar kitą įvykį, 
man teko senai matyti vieną 
sovietišką filmą apie tai, kaip 
buvo iškastas Maskvos kana
las. Jokios didelės naudos 
Rusijai nedavė, tačiau šimtai 
tūkstančių „nepatinkimų” 
rusų dirbo ilgus metus susi
kūprinę, pusgyviai ir ligoti 
prie šio kanalo. Daug jų mi
rė. To, tur būt, ir ieškojo Sta
linas, kad tokiu būdu lengvai 
atsikračius.

Lietuviška spauda rašo, 
kad grįžę iš Vokietijos lietu- užplūsdavo tūkstančiais eks- 
viai visi gaus darbo. Dabar kursantų, kada „Maisto” fab- 
darosi aišku, koks bus šitas 
darbas. Po kareivių priežiū
ra, jie turės ritinėti sunkius 
tašytus akmenis, vežioti že
mę važimėliais, kasti grio
vius, kažkokiai naujai autos
tradai, kuria vėliau važinės 
sovietų komisarų lengvosios 
mašinos, pagamintos Ameri
koje.

„Valymas” Klaipėdoje 
jau baigtas

Gi Klaipėdoj „valymas” 
pasibaigė, kaip paskelbė 
Klaipėdos krašto vykdomojo 
komiteto pirmininkas Juoza
pavičius. Vietos milicijos val
dybos ilgai tikrino kiekvieno 
gyventojo „pilietiškumą.”

Vieni iš jų turėjo per dvi
dešimt keturias valandas ap
leisti Klaipėdos kraštą ir 
vykti į Vokietijos gilumą, ki
ti, kurie priklausė naciams, 
buvo uždaryti į stovyklas. Gi 
tretieji buvo pripažinti tinką 
nešioti sovietiško piliečio 
vardą ir jiems pradėta išda-

rikas pakraudavo į nuosavus 
laivus bekoną ir sviestą, šį 
kartą uostas nieko neekspor
tuoja ir nieko neimportuoja. 
Jokio judėjimo.

Krantinės snaudžia žiemos 
saulėje, gatvės tuščios ir tik 
žvejų uoste tebėra judėjimas, 
gal kiek gyvesnis, nes čia, ką 
komisaras nekonfiskuoja, 
žvejai išsimaino žuvis ant 
reikalingesnių daiktų.

Už keletą kilogramų men
kių ar plekšnių, jie gauna 
kelnes ar batus.

V. Arūnas.

New Yorkas. — Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus organi- 
zacija negalėjo Lietuvoje » 
veikti nei bolševikų nei nacių 
okupacijos metu. Mat, Rau
donasis Kryžius yra suvere- 
nės valstybės požymis.

Tačiau Lietuvos Raudona
sis Kryžius atnaujino savo 
veiklą amerikiečių, britų ir 
prancūzų okupuotose zonose. 
Liet. Raud. Kryžiaus komi
tetą sudaro devyni asmenys, 
jų tarpe penki gydytojai ir 
keli profesoriai.

Vasaros pabaigoje, Liet. 
Raud. Kryžiaus skyrių jau 
buvo septyniolika. Ne visi 
skyriai dar turėjo galimybės 
užmegzti ryšį su centru. Jau 
yra užmegzta ryšiai su Tarp
tautiniu Raudonuoju Kryžiu
mi Ženevoje.

Liepos mėn. L.R.K. centre 
lankėsi Tarpt. Raud. Kry
žiaus delegatas Dr. R. Regli- 
nas, kuriam lietuviai įteikė 
platų raštą apie tremtinių 
būklę. LAIC

ĮSILEIS PABĖGĖLIUS

Washington. — Prez. H. 
Truman išleido instrukcijas, 
kuriose nurodo, kad bus leis
ta pabėgėliams iš Europos 
atvykti į šią šalį. Ypač bus 
bandoma įsileisti našlaičius.

Visas pabėgėlių įsileidimas 
eis pagal emigracijos įstaty
mus. Tikimasi išduoti 3,900 
vizų per mėnesį.

ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIUS
visas lietuvių parapijas, vienuolynus, mokyklas, drau

gijas, brolijas ir į visus išti kimus lietuvius <*

JAUNO KARIO PERGYVENIMAI
Ugnyje ir kraujuje

Kai kalbėjau su Juozu 
Rimgaila iš karo gyvenimo, 
tai sunkiausia buvo ką nors 
pasakyti iš tikros kovos per
gyvenimų. O jis pergyveno 
labai daug. Jo pulkas kovėsi 
išilgai ir skersai Italijos lau
kų lig pat karo pabaigos.

Bet skaudūs ir didžiai žiau
rūs įspūdžiai neleidžia jau
nam veteranui daug ko pasa
kyti.

•Jis kalbėjo: „Kovėmės vi
sur. Karas ėjo laukuose, ka
riavome namuose. Mus puo
lė, ir mes priešą mušėme. Ug
nis siautė aplink mus visur. 
Priešas surasdavo mus apka
suose, pasiekdavo tankuose, 
degindavo sunkvežimiuose. 
Ugnis ir tikros liepsnos mus 
„sveikindavo” viršutiniame 
ar žemutiniame namų aukš
te. Koks baisus ugnies leidi
mas iš visokių ginklų, kas ga
lėtų ir atpasakoti. Iš viršaus 
krisdavo granatos, lėktuvų 
mėtomos bombos, atskrisda
vo armotų didelės kulkos, vi
sokių automatinių šautuvų 
kulkos. Kai arčiau būdavai, 
tai visoki mažesni ginklai 
leisdavo savo paukščiukus, 
kulkas. Kai to būdavo maža, 
tai ugnies srovės, kaip van
dens, buvo leidžiamos į mus, 
ar mes leisdavom į priešą. 
Nežinodavom, kaip mes gali
me dar išlikti ir gyventi to
kios ugnies kryžiuotėj.

„Ypatingai ugnis arti ir 
baisi būdavo, kai imdavom 
miestus. Jie jau anksčiau bū
davo sudeginti, arba dar 
liepsnodavo. O kariai susi- 
verždavo į tą patį namą, ir 
vieni kitus liepsnomis, gink
lais, vieni iš vieno aukšto, 
kiti iš kito šaudydavo ir nai-

šaudomų ginklų liepsnos daž-: 
nai susiliedavo su namų ug-t 
nimi, kuriuos galutinai pa- 
degdavom iš granatų. Tokioj 
ugnyj gyventi jaunam žmo
gui būdavo labai karšta. 
Dažnai nežinodavom nei ką 
mąstyti, nei ką jausti. Su ug
nies deginimu ir visko naiki
nimu eidavo kita pabaisa, — 
sprogimai, visko vertimas, 
griovimas, triukšmas, ūže
sys, dundėjimas, griausmas, 
įvairūs nežinomi* garsai, ku
rie gąsdindavo mūsų sielas. 
Kaip arti vieni kitų būdavom, 
tai ir karių šauksmai, rėks
mai, bauginantys šūkiai pa
didindavo tą ugnies ir neže
miško triukšmo maišatį...

„Šalia to pragariško, lieps
nojančio, viską griaujančio 
ir deginančio likimo dar pri
sidėjo mūsų draugų ar prie
šų, bet žmonių kraujo lieji
masis. Niekuomet nematęs 
tokių žiaurumų, nepergyve
nęs, kad žmonės taip lietų 
savo kraują, aš jaučiaus pri
slėgtas, kaip ir kiekvienas 
jaunas karys. Ir kaip tai ne
baugins, kai čia pat turi bris
ti per savo mielų draugų 
kraują, ar gulėti savųjų ka
rių kraujuose. Ir to kraujo 
taip daug išlieta. Ir tiek daug 
mes matėme, kad ir mąstyti 
nenori. Bet ne tik kraujas 
liejosi, čia pat mūsų akyse 
nyko kraujo netekusių karių 
gyvybės. Jos geso viena po 
kitos. Vienos staiga, susimai
šę su žeme, kitos dejuodamos 
ir skausmuose užmigdavo. 
Kiti be sąmonės valandas 
laukdavo, kol jų pagelbos 
draugai išgelbėdavo, kraujo 
duodavo ir atgaivindavo, gy
venti prikeldavo... Bet ugnis 
ir kraujas paliks amžinai mū- an

Ateinantieji 1946 metai 
gali nulemti Lietuvos likimą 
ilgiems laikams. Kovoje dėl 
Lietuvos laisvės mums būti
nai reikalinga Dievo parama. 
Todėl, niekam kitam inicija- 
tyvos nesiimant, Maldos 
Apaštalavimas vėl kreipiasi 
į visus aukščiau išvardytus, 
prašydamas prisidėti prie 
maldos vajaus už Lietuvos 
laisvę.

Prašome mūsų kunigus pa
raginti visų organizacijų val
dybas tuč tuojau pradėti 
rinkti savo narių pasižadėji
mus, kiek kas nuo 1946 m. 
vasario mėnesio 16 dienos iki 
1947 m. vasario 16 dienos pa
sižada užprašyti, išklausyti 
Mišių, priimti šv. Komunijų, 
sukalbėti rožančių, kitų mal
dų, išvaikščioti stacijų už 
Lietuvos laisvę.

Iš gautų pasižadėjimų 
draugijų sekretoriai tesuda
ro sąrašą ir teatsiunčia M. 
Apaštalavimo Direktoriui Tė
vui Pranui Aukštikalniui, St. 
Robert’s Hall, Pomfret Cen
tre, Conn. Jis tuos sąrašus 
paskelbs „žvaigždėje” ir ki
tuose katalikiškuose laikraš
čiuose.

Vienuoliai ir vienuolės, mo
kyklų vaikučiai, dažnai prie 
Dievo stalo einą parapijie
čiai tesudaro nepertraukiamų 
Komunijų ratelius iš 7, 15'ar 
30 asmenų. Sudarius ratelį 
iš 7 asmenų, kiekvienam iš
puls viena komunija per sa
vaitę. Sudarius iš 15 ar 30, 
išeis viena Komunija per dvi 
ar keturias savaites.

Ištverminga maldos galybė 
yra mūsų rankose! Prašyki
me sutartinai, ištvermingai, 
organizuotai, ir gausime!

Brolau, sesuo lietuvi, Lie
tuvos laisvė priklauso ne ma
žiau nuo tavo maldos, kaip 
nuo pasaulio galiūnų konfe
rencijų! Prisidėk su savo 
malda, su savo komunijomis, 
su savo šv. Mišių auka prie 
Lietuvos vergijos pančių su- 
traukymo!
Maldos Apaštalavimo Centr., 

St. Robert’s Hall
Pomfret Centre, Conn.

Mokinius Atima

New Yorkas. — Norėdami 
vaikus išimti iš patriotinės 
tėvų įtakos, bolševikai kai 
kuriuose užimtuose kraštuo
se net pradžios mokyklų mo
kinius apgyvendina bendra
bučiuose, kur daug kreipiama 
dėmesio į komunistinį jau
nuolių auklėjimą.

„Pravda” Nr.238 praneša, 
kad Latvijoje jau įsteigta 
1,200 tokių bendrabučių. Vai
kai tik sekmadieniais palei
džiami pas tėvus.

Raudonosios armijos ka
rių vaikai tuose internatuo
se gauna valgį nemokamai.

Tokių bendrabučių tikslas 
yra dvejopas: pagreitintas 
rusinimas ir komunistinis 
auklėjimas.

; Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Waterbury, Conn.
Du Nauji Kunigai

Gruodžio 22 d. du šv. Juo
zapo parapijos jaunuoliai, 
Vaclas Pranckietis ir Bronius 
Benesevičius, buvo įšventinti 
kunigais.

Kun. Vaclas Pranckietis 
pirmas iškilmingas šv. mišias 
atnašavo gruodžio 23 d. Šv. 
Juozapo lietuvių par. bažny
čioje, o kun. Bronius Benese
vičius atnašavo toje pačioje 
bažnyčioje gruodžio 30 d.

Sausio 27 d. ruošiama šau
ni vakarienė abu primicijan- 
tu pagerbti.

New Britain, Conn

visų lietuvių tarpe, nes ka
ras pasibaigė ir daug karių 
grįžo pas savuosius praleis
ti šventes.

Kalėdų ryte visi tikintieji 
rinkosi į bažnyčią, kad pa
sveikinti gimusį Kūdikėlį Jė
zų ir padėkoti už suteiktas 
malones per visus metus ir 
sugrįžimą laimingai mylimų 
sūnų, brolių, seserų ir kitų 
giminių ir už karo pabaigą.

Piemenėlių šv. Mišias at
našavo kun. Kazys Parėdna. 
Pritaikytą Kalėdų dienai pa
mokslą pasakė kleb. kun. Ed
vardas Gradeckas, sveikinda
mas visus parapijiečius ir 
mūsų karius sugrįžusius iš 
kovos laukų. Kvietė visus sa
vo maldose prašyti gimusio 
Kūdikėlio, kad savo malonė
mis globotų mūsų seses, bro
lius ir mažyčius bei senelius 
vargstančius ištrėmime ir 
šalto Sibiro tyruose. Maldau
ti mūsų tėvelių šalelei laisvės 
ir nepriklausomybės.

Parapijiečiai skaitlingai 
artinosi prie Dievo stalo nau
dodamies ta gražia švenčių 
puota. Po Mišių, visi iš baž
nyčios išėję nuoširdžiai svei
kinosi su šventomis Kalėdo
mis. Linkėjo džiaugsmo ir 
laimės, kad kitos Kalėdos bū
tų linksmenės mūsų broliams 
ir sesėms lietuviams, kurie 
dabar vargsta po svetimus 
kraštus išblaškyti.

, Putnam,
Gruodžio 27 d. Švč. Pane

lės Nekalto Prasidėjimo se
serų vienublyne buvo sureng
tas įdomus koncertas.

Emma Ecker iš Bostono 
buvo atsivežusi jaunų daina
vimo ir muzikos mokinių. Jos 
dainavo ir skambino rimtus 
ir sunkius dalykus, kaip Cho- 
pino, Mozarto, Griego ir kitų.

Pasiklausyti žmonių buvo 
atvažiavę taip pat iš Maria- 
napolio ir iš apylinkės. Visi 
turėjo daug džiaugsmo, klau
sydamiesi programos, ir dė
kojo seserims už tokią gražią 
programą.

Garbė toms moterims, ku
rios pasidarbuoja parapijos 
reikalams.

AR JAU PASIUNTEI KALE 
DENĮ SIUNTINI LIETU
VIAMS TREMTINIAMS?

Paieškomi Asmenys

Bridgeport, Conn

Programa
Programa prasidėjo lygiai 

7:30. Svarbiausiu kalbėtoju 
buvo prof. Kazys Pakštas. 
Jis pasakojo Lietuvos var
gus po svetimu jungu ir bū
dus, kaip galima jai gelbėti.

Toliau kalbėjo Nebraskos 
gubernatorius ir pagaliau au- 
gustijonų provincijolas pa
šventino rožančius ir suteikė 
kiekvienam kareiviui, kuris 
grįžo iš kariuomenės ir ma
lonėjo ateiti į svetainę.

Naujas lietuvis kunigas
Šeštadienį, gruodžio 22 d., 

Henry J. O’Brien, šv. Juozapo 
katedroje, Hartford, Conn., 
įšventino į kunigus tris nau
jus lietuvius kunigus. Tarp 
jų ir kun. Praną J. Pranckų 
iš mūsų kolonijos. Šv. And
riejaus parapija jau susilau
kė penkių kunigų.

Kun. Pranas J. Pranokus 
gimęs Lawrence, Mass., kovo 
25 d., 1919 m. Jis yra sūnus 
Adomo Pranckaus (Prancke- 
vičiaus). Jo motinėlė mirė 
jam dar bebūnant klieriku. 
Lankė ir sėkmingai užbaigė 
Šv. Juozapo pradinę mokyk
lą, New Britaine. Vėliau sto
jo į Marianapolio kolegiją, 
jis baigė aukštesnius ir ko
legijos kursus. Būdamas Ma
rianapoly ir per trejus metus 
Marian Hills seminarijoje, 
Hinsdale, UI., išmoko gerai 
lietuviškai kalbėti ir rašyti.

. .. ^Vienus-metus praleido šv. 
Prokopijaus Seminarijoje, 
Lisle, m. Priimtas Hartfor
do vyskupijon persikėlė ir į 
kitą seminariją, kur galuti
nai užbaigė mokslus, šv. Ma
rijos seminarijoje, Roland 
Park, Baltimore.

Kun. Prunckus pirmas iš
kilmingas mišias atnašavo 
Šv. Andriejaus par. bažny
čioje gruodžio 23 d., 11 vai. 
ryte. Iškilmingai nulydėtas 
su procesija parapijos vaike
lių ir kunigų prie gražiai iš
puošto didžiojo altoriaus — 
prie to altoriaus, prie kurio 
tiek daug kartų ateityje jis 
atnaujins Meilės Auką!

Mišių metu jam asistavo 
kun. Juozas J. Matutis, ark. 
kunigu; dijakonu — kun. Dr. 
Vincas Andriuška, MIC. iš 
Marianapolio; subdijakonu 
.— kun. E. Zyskowski, Tho
maston, Conn. Kun. Edvar
das Gradeckas Šv. Kazimie
ro parapijos New Haven kle
bonas pasakė turiningą pa
mokslą. Šv. Cecilijos choras, 
p. Degutienės vadovybėje, 
puikiai giedojo šv. mišias. 
Po mišių, kun. Pranckus su
teikė savo tėveliams ir para
pijiečiams palaiminimą.

Pasibaigus bažnytinėms 
apeigoms, naujas kunigėlis 
buvo pasveikintas parapijie
čių ir kunigų bažnytinėje sve
tainėje, kur buvo suruoštas .“/y V“.? o“™’’ “**^--■**-
jo garbei bankietas. Kun. J. I1?/1 blraell0_ba'f‘ 
Matutis, tostmeisteris, pa
kvietė kleb. kun. M. A. Pan
kų pasveikinti primicijantą.

Iš eilės kalbėjo ir kun. 
Andriuška, MIC., kun. Zys
kowski, kun. Gradeckas, kun. 
Bružas, M.S. ir kun. Karto
nas. Visi linkėjo jam ilgiau
sių metų ir vaisingų darbų 
Kristaus vynuogyne. Dalyva
vo apie 250 žmonių.

Po keletos savaičių atosto
gų, kun. Pranckus bus pa
skirtas į parapiją darbuotis 
Hartfordo vyskupijoje.

Kun. J. J. M.

Kalėdų šventės tikrai buvo 
linksmos Jono ir Stasės Ta
mulių namuose, nes jų vy
riausias sūnus Leonas grįžo 
iš Prancūzijos ir Kūčių die
ną netikėtai parvyko pas tė
velius.

Tamuliai dar turi du sū
nus karo tarnyboje ir laukia 
jų sugrįžtant.

Taip pat pas savo motinė
lę ir sesutę sugrįžo daktaras 
Petravičius, kuris praleido 
daug laiko įvairiose karo 
fronto ligoninėse gydydamas 
mūsų karius. Džiaugiasi mo
tinėlė ir sesutė, džiaugiasi vi
si draugai ir pažįstami ir 
Dievui dėkoja, kad davė pro
gą sveikiems sugrįžti. Svei
kinam abudu jaunuoliu lai
mingai grįžusius pas savuo
sius.

Jau ir praėjo Kalėdos. Ber
nelių mišios šiemet buvo vi
durnaktį. Jau seniai jos bu
vo vidurnaktį. Žmonių buvo 
kupina šv. Jurgio bažnyčia.

Bernelių mišias laikė kle
bonas. Choras, vadovaujamas 
A. Stanišausko, pasirodė gra
žiai. Solo giedojo šie asme
nys per mišias: Ona Radvi
laitė, M. Šulinskaitė, Al Dul- 
biūtė, Cl. Šulinskaitė, Fl. 
Ruoos, Al. Mačiukaitis, J. 
Česikas ir J. Barnotas.

Pasirodo, kad žmonės 
mėgsta tuo laiku mišias ir į 
jas gausiai lankosi.

Žmonės atsimena dar ir 
Lietuvos laikus, kurie eidavo 
tolimą kelią į rarotų ir į Ber
nelių mišias.

Tad ir reikia Lietuvos žmo
nių tradicijas palaikyti visur 
ir visada.

Parapijiečiai chorui ir so
listams dėkingi už gražų gie
dojimą.

Prof. K. Pakštas per radiją
Ant rytojaus prof. K. 

Pakštas aplankė Omahos ar
kivyskupą Ryan, Creighton 
universiteto rektorių ir net 
du kartu kalbėjo iš vietinių 
radijo stočių.

Jis kalbėjo Lietuvos rei
kalais, ir žmonės girdėjo jo 
balsą septyniose valstybėse. 
Kai profesorius privatiškai 
aiškino Lietuvos reikalus 
garsiam Boys Town vedėjui, 
kun. E. Flanagan, šis gai
lestingas vyras sušuko: 
»H< 
and her people”?

as vyras
can I help Lithuania

Kalėdų parengimas
Mūsų mokyklos vaikai tu

rėjo labai gražų Kalėdų pa
rengimą. žmonės džiaugėsi 
vaikų programa.

Vietinis

Hartford, Conn.

Jei dar ne — pasiskubink. 
Pirkdamas kalėdines dova
nas savo šeimai, nepamiršk 
ir tų,-kurie kenčia ir alksta 
toli nuo Tėvynės, tarp sveti
mųjų, ištrėmime.

Pakietai neturi sverti dau
giau kaip 11 svarų. Juose pa
geidaujama: kava, cukrus, 
kondensuotas pienas, kenuo- 
tos daržovės ir mėsa, sūris, 
•siūlai, adatos, dantų pasta, 
kojinės, pirštinės, šilti, apa
tiniai, ypač vaikučiamsrbal- 
tiniai ir visa kita, kas pa
čiam būtų reikalinga, jei šuo 
metu anoje pusėje ir sąlygo
se būtum.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. Ware
house.

Pridėk užrašą su savo var
du ir adresu prie kiekvieno 
dovanų pakietėlio, sąrašą 
įdėtų daiktų ir siųsk į BALF 
sandėlį:

101 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EV. 8-6203.

iš Karališ- 
apskr., gy-

Morta.

New Haven, Conn
Jaukiai Praleistos Kalėdų 

Šventės

Marianapolis
Kalėdų šventės

Marianapoly Kalėdų šven
tės praėjo savųjų tarpe, mo
kiniams beveik visiems išva
žinėj us į namus.

Bernelių mišias laikė vir
šininkas kun. J. Kuprevičius. 
Buvo susirinkę ne tik Maria
napolio gyventojai, bet ne
maža atvažiavo ir iš apylin
kės.

Švenčių laiku teko sutikti 
daug parapijos jaunimo, grį
žusio iš kariuomenės.

Teko sutikti G. Radvilą, A. 
Skirką, J. Krikščiūnaitį, Mi- 
nalgą, J. Jurkšaitį, V. Pil
ką, J. Sinkevičių, J. Elovec- 
ką, brolius Tatariūnus, bro
lius Tuskus, brolius Petruš
kevičius, J. Makauską, J. 
Petrušionį, Jokštą, J. Prai- 
są, Al. Zikarą, keturis bro
lius Norkus, J. Jurkšaitį, A. 
Vyšniauską.

Dar laukia savo sūnų grįž
tant L. Pocius, A. Čeponis, 
V. Kirkliauskas.

Iš Bridgeporto Julijona 
Nurkuvienė turėjo kariuome
nėj savo šeimos penkis sū
nus ir žentą. Tai viena gau
siausių iš viso Bridgeporto 
lietuvių šeimų savo vyrais 
kariuomenėj. Visi sveiki grįž
ta į namus. Motina labai 
džiaugiasi, kad visi parvyks 
sveiki.

Rašo knygą
Marianapolio studentas V. 

Rimšaitis anglų kalba rašo 
ilgesnę knygą iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. Veikalas 
pavadintas „But, Tomorrow 
is the Dawn”. Knyga jau tu
ri dvyliką gatavų skyrių ir

Vienas vietinis biznierius, 
S. Krolides ir Krulaidienė, 
paplatino savo biznį, atida
rydami kitą krautuvę. Pas 
juos dabar bus galima viso
kių reikmenų gauti.

Sveikinam gerus parapijos 
biznierius.

Rodosi, kad šiemet šven
čių nuotaika buvo daugiau 
pakilusi mūsų parapijiečių ir

ta, nes pagal sutartį ji tada 
turi būti įteikta leidėjui Lip
pincott.

V. Rimšaitis yra veteranas, 
jau anksčiau pasirodęs Ame
rikos laikraščiuose.

Muz. A. Stanišauskas ga
vo iš Lietuvos nuo sesutės 
laišką, kuriam minima, kad 
tėvelis mirė, ir du kartu bu
vo sudengintos visos ūkio 
trobos. Rašo, kad jau prade
da vėl atsistatyti.

Omaha, Nebr.

Mokinių darbai
Be knygų, mokymosi 

sporto, šiemet Marianapolio 
mokiniai yra praplėtę savo 
veikimą.

Gruodžio 8 d. Marianapolio 
mokiniai suvaidino „Magni
ficat”, kurį parašė ir scenai 
paruošė kun. J. Dambraus
kas.

Taip pat mokiniai išleido 
savo laikraštuką, pavadintą 
„Tower”. Laikraštukas dedi
kuotas kun. J. Navickui — 
„Lietuvos mylėtojui”.

Po Kalėdų atostogų moki
niai susirenka sausio 7 d., 
pirmadienį.

ir

Nusiskundžia amerikiečiais 
kareiviais Vokietijoj

Vienas karys, tarnavęs 
Amerikos kariuomenėj, iš sa
vo sesers, lietuvės tremtinės 
Vokietijoje, šiomis dienomis 
gavo laišką. >.

Tame laiške, tarpe kita ko, 
nusiskundžiama kai kurių 
amerikiečių kareivių elgesiu 
bu tremtiniaijMietuvais.

Laiške rašoma:
„Būčiau pamiršus kai ką 

tau parašyti. Mat, toks-da
lykas. Pas mus atsitinka 
įvairių dalykų, pav., kratų ar 
taip kokių nesusipratimų su 
amerikonais. Kai kam nei už 
šį nei už tą tenka kalėjimas 
pamatyti. Jūsų kareiviai bai
siai nepastovūs, kimba už 
mažiausią menkniekį. Ieško 
karo kaltininkų lietuvių tar
pe. Kartais patenka nekaltų 
žmonių.

Jeigu gali, atsiųsk, kokį 
laišką anglų kalboje, kad bu
vai kariuomenėje ir buvai su
žeistas. Bus vis gal mums 
kokia atspirtis, jeigu užsika
bintų”.

Pašventino namą
Gruodžio 16 d. mūsų arki

vyskupas .paskyrė kun. Mo
ran pašventinti seselių na
mui ir naujai mokyklos da
liai. Kun. Moran, -lydimas 
klebono kun. Juozo Jusevi- 
čiaus, pašventino namą, su
teikė palaiminimą seselių 
koplyčioje ir pasakė keletą 
žodžių.

Vakare bankietas '
Vakare prasidėjo bankie

tas. žmonės ėjo vienas po ki
to prie skanių valgių. Kai ku
rie Omahos žmonės tik ir 
laukė lietuvių vakarienės. 
Mat, mūsų moterys moka la
bai gardžiai pagaminti.

Pittsburgh, Pa

ŠYPSENOS
1 Išlaidumas
Žydelis verksmingai kratė 

galvą ir tarė: Neimsiu šių 
vaistų. Baisiai negardus.

— Bet, Leiba, man gerasis 
drauge, tarė Mozė: Negali 
numirti ir palikti šių neišger
tų vaistų.

Gudrus Įrodymas
Tėvas: Kokį įrodymą turi, 

kad galėsi vedęs išmaitinti 
mano dukterį?

Jaunikaitis: Jau dveji me
tai ją visur vedžiojau. Ar rei
kia geresnio įrodymo?

Pasitraukė red. S. Gabaliaus- 
kas

Sulig senųjų metų pabai
ga Pittsburgho lietuviai iš
girdo netikėtą naujieną: 
„Lietuvių žinių” redaktorius 
Stasys Gabaliauskas prane
šė, kad dėl širdies ligos jis 
yra priverstas pasitraukti iš 
redaktoriaus pareigų gruo
džio 28 d. išėjo paskutinis jo 
redaguotas numeris.

Paėmęs šį laikraštį, St. 
Gabaliauskas jį suįdomino ir 
nuolat jame iškeldavo aktu
aliausių klausimų, redaguo
damas jį puspenktų metų ir 
skaitytojų skaičių pakelda
mas net tris kartus daugiau.

Linkime St. Gabaliauskui 
išsigydyti ir vėl visa energi
ja grįžti prie spaudos darbo.

T. D.

Apsauga
Trafiko policininkas su

stabdė greitai važuojantį.
— Kaip vardas?
— Abraomas O’Brien Gold- 

bergas. Atsakė.
— Dėl ko O’Brien?
— Dėl Apsaugos.

Visų nuosavybė
Jonas: —\Monika vairuo

ja automobilį?) Taip pat ir jos 
tėvas, teta, motina ir du bro
liai.

Baltrus: — Bet pasakyk 
man, kas daugiausia turi au
tomobilį ?

Jonas: — Garadžiaus me- 
kanikas.

Greita šiluma
— Keista, kad šiame šalta

me ore pats turi tokį ploną 
apsiaustą, kai tavo moteris 
nešioja kailinius, taria prie- 
telis savo kaimynui Saka
lauskui.

— Man kaulams nešalta, 
atsakė Sakalauskas, jei jau
čiu šiek tiek šalčio, tai pa< 
mąstau apie žmonos kailinių 
kainą, ir tuojau karštas pra
kaitas išmuša visą mano kū
ną.

Aleksa, Vladas, kilęs iš Onuškio, 
Traku apskr.

Ambrožaitis, Izidorius, sūnus Juo
zo, kilęs iš Petkaičių kaimo, Skaud
vilės v. Tauragčs a. 1931 metais lan
kęsis Lietuvoje ir prieš ši karą gy
venęs New Yorke.

Ambrozaitytė, Petronėlė, kilusi iš 
Petkaičių kaimo, Skaudvilės valsčiaus, 
Tauragės apskr.

AndriŠlūnienė, kilusi iš Spičių km., 
Šiaulėnų v., Šiaulių apskr., gyvenusi 
Baltimore, Md.

Augustinavičius, Zigmas, sūnus To
mo, kilęs iš Žiežmarių, Trakų apskr.

Badikonis, Bronius, iš Šešuolių km., 
Ukmergės apskr., gyvenęs Kanadoje.

Balčiūnas Juozas, kilęs 
kių km. Kuilių v., šakių 
venęs Detroit, Mich.

Baltrimaičlai, Petras ir
Baltrušaitienė-Dovidaitytė, atvykusi 

Amerikon apie 1935 m. ir dar nese
niai gyvenusi New Yorke.

Baltusienė-Klevinskaitė, Ona, duktė 
Juozo, kilusi iš Lauckaimio km., Ku
dirkos Naumiesčio par.

Banienė, Stasė, prieš ištekant Krė- 
čaitė, kilusi iš Navarėnų miestelio.

Bartušanka, Jonas, gyvenęs Chica- 
goj.

Brajai, Martinas ir Pranciškus, ki
lę iš Žironų km., Radviliškio v., Šiau
lių apskr.

Brazausko, Adomo, kilusio iš Jak
šių km. Pernaravos v., Kėdainių apsk., 
valkai.

Briedis, Petras, kilęs iš Skiemonių k.
Budreckas, Izidorius.
Bulevičius, Jonas, gyvenęs Pitts

burgh. Pa.
Burneikis, Kazys, Amerikoje žino

mas kaip Bumeco, kilęs iš Telšių ap.
Cechowska ar Czechowska, Katrina, 

gyvenusi Pittsburgh, Pa. ir turėjusi 
mėsos fabriką ar tam panašiai.

čelkis, Antanas, gyvenęs žydiškių 
km., Rokiškio m. ir Panemunės m., 
I Ameriką grįžęs 1937-39 m.

Čepas, Kazimieras, kilęs iš Bunčių 
km., Rozalimo v., Panevėžio apskr., 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Ciuberskiai, Julius ir Teofilius, gy
venę Detroit, Mich, ir Cleveland, Ohio.

Dailidonis, Justas, gyvenęs Balti
more, Md. ir 1925 m. lankęsis Lietu
voje.

Danilaitienė, Aleksandra, kilusi iš 
Šiaulių ir gyvenusi Philadelphia, Pa.

Dedinskas, Antanas, persikėlęs Chi- 
cagon 1933 m.

Didžiulis, Juozas, sūnus Antano, ki
lęs iš Romsinių-Kaimelkos km., Rau
dondvario v., Kauno apskr., apie 1938- 
39 m. gyvenęs Trenton, N. J.

Eimingis, Kazimieras, arba jo 
diniai, gyvenę Chicagoje.

Gelumbauskas, Pranas (Frank 
lumbis), kilęs iš Užuožerių km., Še
duvos v., Panevėžio apskr., gyvenęs 
Niagara Falls, N. Y.

Grigaltfenė-Baltrušaitytė, Irena, ki
lusi Iš -Plukų vfenk.; Panevėžio apskr.

Gruneckaitė, sesuo Lietuvoje gyve
nusio Viktoro Grunecko, gyvenusi 
Brooklyn, N. JT. Jos Ištekėjusios pa
vardė buvo Grecay ar tam panašiai.

Gudaitis, Jonas.
Gužienė-Šapranauskaitė, Petrusė, 

gyvenusi Gardner, Mass. .
Jackūnas, Petras, sūnus Prano, iš 

Augustavos vnk., Šešuolių v., Ukmer
gės apskr., gyvenęs Kanadoje.

Jakupčioniai, Simas, Bronius, Al
fonsas ir Stefanija, gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Jakupčionienė-Pranckevičlutė, Tek
lė, gyvenusi Brooklyn, N. Y.

Jančiulis, Martynas, gyvenęs Chi
cagoje.

Jankauskai, Juozas ir Antanas, bro
liai Magdalenos Jankauskaitės-Dran- 
ginlenės.

Jansbigelis, Antanas, kilęs iš Lau- 
žuvos v., Mažeikių apskr.

ipe-

Jonaitis, Augustinas, sūnus Stasio, 
gimęs 1902 m. Ramonalčių km., Ly
gumų v., Šiaulių a.

Juneičius, Juozas ir jo vaikai Juo
zas, Ignas ir Marija.

Jurgaitis, Antanas, kilęs iš Biržų 
apskr.

Juškauskal, Kazys ir Adomas, kilę 
iš Žuvintu km., Simno v., Alytaus a. 
ir gyv. Washingtone.

Kairys, Stasys, gyvenęs Aurora, III.
Kaledinskų šeima, kilusi iš Pažais

lio vai.
Kanapeckai, Steponas ir Antanas, 

kilę iš Batuliškių vlenk., Troškūnų v. 
Panevėžio apskr., kurių Steponas gy
veno Chicagoje, Antanas New Yorke.

Kašeliai, Rudolfas, Arturas ir Gus
tavas, kilę ir Kudirkos Naumiesčio ir 
gyvenę Seymour, Conn.

Kepežinskaitė, Ieva, kilusi iš Užta- 
takų km., Rumšiškių v., gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.

Kiškis, Julius, gyvenęs Worcester, 
Mass.

Kllmienė-Kalašinskaitė, Barbora, 
kilusi iš Sunteklių vnk., Kuršėnų v., 
Šiaulių apskr., gyvenusi Boston, Mass.

Koknavičienė-Zapereckaitė, Liudvi
ka, duktė Prano, kilusi iš Domanto- 
nių km., Alovės v., Alytaus apskr.

Konopeskas, Konopaskas ar Kono- 
packis, kilęs iš Rotokliškių m.

Korsakas, Antanas, atvykęs Ame
rikon 1929 m.

Krikščiunienė-Arbašauskaitė, Agota.
Kvietkauskienė- Valinskaitė, kilusi 

iš Makalų km., Marijampolės apskr.
Leikauskas, Zigmas.
Liaudansldenė-Sapranauskaitė, Ona, 

gyvenusi Gardner, Mass.
Linkevičienė-Prikockaitė, Monika.
Majauskas, Kazimieras, gyvenęs 

Boston, Mass., kilęs iš Pakalniškių 
km., Veliuonos v.

Margevičiūtė, Mikasė, iš Kirtiškių 
km., Lazdijų apskr., gyvenusi Chica
goje.

Masiokienė-Šllunaltė ir jos duktė 
Frances, gyvenusi Chicagoje.

Mažulytė, Zofija, kilusi iš Vaitkai
čių km. Raseinių apskr., gyvenusi 
New Yorke.

Mie r nik, Margareta, gyvenusi
Great Neck, L. I.

Mikėnienė-žilvytytė, Bronė, gyve
nusi Chicagoje.

Mišeik, Vincenta, gyvenusi 22 Bank 
Street, Chicago, BĮ.

Montvilas, Justinas, gyvenęs West 
Pittston, Pa.

Mykolaitis, Stasys, buvęs kepėjas 
Cannoshee (?). "•

Norinkevičiutė, Janina, kilusi iš Bi
čiūnų km., Onuškio v., Trakų apskr., 
Amerikon išvykusi apie 1936-37 m.

Norkus, Antanas, kilęs iš Ketūnų 
km., Sedos v. Mažeikių apskr.

Paciulevičienė-Kelmelytė, Morta, 
duktė Jokūbo, iš Mikališkės k., Kap
čiamiesčio v., Seinų-Lazdijų apskr.

Pečiukaičiai, Alfonsas ir Elena, gi
mę ir gyvenę Chicagoje, Michigan, 
Ave.

Petrauskai, kilę iš Lukšių km., Šiau
lių v., gyvenę Pennsylvania valstybėj.

Petriką, Juozas, kilęs iš Ruigių km., 
Vevlrženų- v., Kretingos apskr. --------

Petronaičlal, Baltrus ir Ona, o taip
gi Petronaičio trys broliai ir vaikai, 
kilę nuo Kėdainių ir gyvenę Brook
lyn, N. Y.

Plasčiauskienė, Kazė, prieš ištekant 
Žukauskaitė, ir jos vaikai.

Pleženskis, Sofija, ir du jos bro
liai. Sofija su motina Kaze Plasčiaus- 
kiene lankėsi Lietuvoje ir 1937 ar 1938 
metais buvo sustojusi Šiauliuose.

Povilaitis, Jurgis, kilęs iš Tvarkiš
kių, Kauno apskr.

Pranckevičienė-Kaledaitė, Juzė, ki
lusi iš Paseidonės km., Liudvinavo v., 
Marijampolės apskr., 1929-30 m. iš
vykusi Kanadon.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street.

• New York 24, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Reikalauja, Kad 
Rusai Išeity

Amerikos Lenkų Kongre
sas Valstybės sekretoriui 
Bymes, prieš išskrendant į 
Maskvą, įteikė memorandu
mą, kuriame reikalaujama, 
kad rusai pasitrauktų iš Len
kijos, Baltijos kraštų, Rumu
nijos ir Bulgarijos.

Susirūpinimas
Senis: — Tu vėjo pripūs

tas maišas! Kodėl automobi
lio ragu nedavei ženklo, kai 
aiškiai matei, kad viduriu ke
lio einu.

Panelė: —- A! Pamaniau 
sau, kad daug gailestingiau 
būtų buvę, jei nesužinotumei, 
kas tave ant žemės partren
kė.

Tylėjimas — Auksas
— Ar kalbėjai savo žmo

nai apie taupumą namie?
— Taip.
— Kokios pasekmės?
— Turėsiu atsižadėti rū

kymo.

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W.. Shalins
(Salinskas)

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N.“ Y.

NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA B. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Sausio-January 4, 1946

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai
L CHASE

Aukos priimtos nuo 1945 
m. lapkričio 24 d. iki gruo
džio 2 d. pirmiau spaudoje 
paskelbtos: $229.00.

Aukos gautos nuo gruodžio 
3 d. iki gruodžio 30 d.

Po lO dolerių
Kun. N. Pakalnis, Brook

lyn, N. Y., kun. J. Aleksiū- 
nas, Brooklyn, N. Y., Uršulė 
Cižauskienė, Richmond1 Hill, 
N. Y.

Po 5 dolerius
Kun. J. Gurinskas, New 

York, N. ¥., kun. L. Voice- 
kauskas, Harrison, N. J., 
kun. Ig. Kelmelis, Newark, 
N. J., kun. J. Simonaitis, 
Elizabeth, N. J., St. Markevi
čius, Elizabeth, N. J., J. Staš- 
kienė, Brooklyn, N. Y., kun. 
V. J. Gorden, Brooklyn, N. Y., 
K. Kučinskas, Kingston, Pa., 
kun. C. B. Skrypka, Bing
hamton, N. Y., A. šalna, Bos
ton, Mass., kun. P. A. Vaito
nis, Devine, Texas, šv. Kazi
miero Akademija, Chicago, 
UI., P. Zaborskis, Brooklyn, 
N. Y., kun. J. Kinta, Pater
son, N. J., kun. J. D. Žuroms-

kis, Haverhill, Mass., kun. F. 
A. Virmauskas, South Bos
ton, Mass., kun. Dr. L. J. 
Mendelis, Baltimore, Md., 
kun. Mykolas G. Kemėšis, 
Bayonne, N. J., kun. A. Ma- 
saitis, Brooklyn, N. Y., kun. 
F. E. Norbutas, Brockton, 
Mass., kun. J. šeinis, Jersey 
City, N. J.

Po 3 dolerius
Kun. J. Skripkus, Pitts

burgh, Pa., kun. K. Mala
kauskas, New York, N. Y., 
kun. A. Wallace, Laivyno ka
pelionas, R. Gudžinskienė, 
Brooklyn, N. Y., Mrs. Nellie 
Lambert, New Philadelphia, 
Pa., kun. J. Kasakaitis, Pitts
ton, Pa., kun. A. Ereškis, 
Wilkes-Barre, Pa., St. Aro- 
miskis, Brooklyn, N. Y., V. 
Ugenis, Grand Rapids, Mich., 
kun. J. Kundreckis, Luzerne, 
Pa., Ed. I. Povilonis, Hart
ford, Conn.

Iš viso aukų nuo lapkričio 
24 d. iki gruodžio 30 d. 
$402.00.

Kun. K. Paulonis, 
Leidimo Kom. Iždo Globėjas

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Sekmadienį, gruodžio 30 d., 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
susituokė Al. Matthew su 
Lione Juodyte.

Sumos metu moterystės 
sakramentą suteikė kleb. 
kun. N. Pakalnis.

Choras, vadovaujamas nau-

Jankui, gražiai giedojo mi
šias. Solistės buvo G. Vitai- 
tytė,,A. Vencevičienė ir Ag. 
Skarulytė, kurios savo gie
dojimu papuošė iškilmių nuo
taiką.

Palydovais buvo: K. Kaz-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos metinis 
suvažiavimas bus vasario 10 
d. Angelų Karalienės para
pijos svetainėj.

Kuopos prašomos gausiai 
atsiųsti atstovių.

Vietinė 24 kuopa tą dieną 
minės savo 30 metų gyvavi
mo sukaktį. Ta proga bus 
šauni vakarienė.

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

J. Stukas SU S. Lengerdaite 
ir A. Putrimas su O. Švabai- 

* te.
Po pietų parapijos salėje 

įvyko vestuvių puota. Daly
vavo daug svečių iš visur. 
Buvo atvykusių net iš Kana
dos, kadangi jaunasis A. 
Mathew kilęs iš Kanados.

Lionė Juodytė buvo veikli 
narė parapijos chore, pasižy
mėjusi solistė. Ji daugel kar
tų yra dainavusi įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose 
ir per lietuvišką radiją. Jau
navedžiams linkime ir atei
tyje tokiu pat nuoširdumu 
darbuotis lietuvybei ir kata
likybei. J. P.

MIRĖ O. BULOVIENĖ

Penktadienį, gruodžio 28 
d., mirė Ona Bulovienč, ku
nigo Prano Bulovo motina.

Velionė palaidota gruodžio 
31 d. Į laidotuves buvo atvy
kę kunigų marijonų iš Maria
napolio.

LIETUVIS SVARBIOSE 
PAREIGOSE

Advokatas ir mokesčių ap- 
skaičiuotojas S.- P. ZubavL.. 
čius (Stanley P. Zubawicz) 
nuo 1946 metų pradžios uži
ma Mokesčių Departamento, 
American Airlines, Ine., di
rektoriaus pareigas.

Šis jaunas profesionalas 
yra baigęs Fordham Univer
sitetą, Teisių fakultetą, o bir
želio mėn. baigs New Yorko 
Universitete biznio kursą.

Adv. S. P. Zubavičius dėl 
svarbių pareigų American 
Airlines, Ine., uždaro savo 
ofisą 70 Pine St., New York.

Lietuviams jis mielai pa
tarnaus mokesčių reikaluose 
savo namų ofise: 111 Ainslie 
Street, Brooklyn, N. Y.

Tenka nuoširdžiai palinkė
ti geriausio pasisekimo adv. 
S. P."Zubavičiui, sėkmingai 
atsiekusiam taip aukštas pa
reigas amerikiečių įstaigoje.

Apylinkėje
• Kun. P. Biflovas, M.I.C., 

iš Chicagos buvo atvažiavęs 
pas savo mamytę paskutinė
mis jos gyvenimo valando
mis ir ją palydėjo į amžino 
poilsio vietą.

• J. Jasinskas su žmona iš 
Risley, N. J. švenčių proga 
lankėsi apylinkėje pas pažįs
tamus.

• T-5 Florence Bernotaitė 
iš karinės stovyklos yra at
važiavusi atostogų New Yor- 
kan.

• J. Banys, M.I.C., yra at
vykęs pas savo brolį Antaną 
pasisvečiuoti.

• Kun. J. Dambrauskas, 
Marianapolio principalas, bu
vo atvažiavęs pas gimines 
per švenčių atostogas.

• Kun. J. Skrodenis lankė
si pas tėvus Brooklyne per 
šventes.

• L. Ūlrichas ir L. Degutis 
iš Marianapolio buvo grįžę 
praleisti švenčių pas savuo
sius.

• Birutė Ramoškaitė pe
reitą savaitę tris kartus dai
navo per WQXR radijo sto
tį.

• Kun. Dr. V. Andriuška, 
kun. J. Petrauskas ir kun. 
Alb. Gurklys buvo atvykę į 
Brooklyną dalyvauti kun. P. 
Bulovo, M.I.C., motinos lai
dotuvėse.

• Lt Albina Ragelytė, iš 
Brooklyno, 27 mėnesiai jau 
yra karo tarnyboj. Pacifike 
išbuvo 7 mėn.

• Al. Juras, neseniai grį
žęs iš kariuomenės, susižie
davo su Elena Mickūnąityte 
Kalėdų dienoje.

•Elžbieta ir Antanina Ka
šėtaitės Kalėdų atostogų bu
vo parvykę pas savo tėvelius 
p.p. Kašėtas. Grįžo į seserų 
pranciškiečių Akademiją, 
Pittsburgh, Pa. sausio 2 d.

• Nancy Kazlauskaite, ku
ri mokosi seserų pranciškie-

gas pas tėvelius ir sausio 2 d. 
grįžo mokyklon.

• Corp. Jonas Kaminskas, 
marinas, buvo parvykęs sa
vaitei atostogų. Grįžo atgal 
gruodžio 28 d.

• Pr. Kaminskas, ištarna
vęs apie 4 metus kariuome
nėje, garbingai atleistas. Grį
žo iš Vokietijos.

• Kazys Konopinskas, kurs 
mokosi Marianapoly, per 
šventes buvo parvažiavęs 
pas saviškius.

Angelų Karalienes 
Parapija

PAŠTAS DANCIGAN

Į Dancigą galima siųsti 
laiškai ir kai kurie siuntiniai.

Siuntiniams yra taikomi 
Prekybos įstaigos nuostatai.

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

Lietuvių Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 11 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS
495 Grand St. nZAVITAS

Brooklyn, N.Y. tm.EV. 4-7142 MBdk<*

V. UBARAVICIU8 
PraneUmu DIr.

CHARLES MARMA 
,■ Profframoa Dir.

Mot. Sąjungos 24 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sausio 7 d., pirmadienį 8 vai. 
vak., parap. salėje.

Narės prašomos dalyvauti.

Mūsų parapijoj Naujų Me
tų šventė praėjo gana gra
žiai. Naujų Metų dieną žmo
nės gausiai lankėsi bažny
čioje.

Buvo ir tokių, žinoma, ku
rie dar sapnavo praeitos nak
ties įspūdžius, bet jų buvo 
mažai.

žodžiu, 1946 metus pradė
ta gražiai.

Parapija
Susirinkimas

Šv. Vardo draugijos 
rinkimas įvyks sausio 
tuojau po sumos.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti susirinkime. 
Norintys prisirašyti prašomi 
ateiti.

Sausio 13 d., sekmadienį, 
8 vai. mišių metu bus šv. 
Vardo draugijos bendra ko
munija. Prašomi visi draugi
jos nariai dalyvauti.

susi- 
6 d.

Per visas Kalėdų mišias 
mūsų bažnyčioj buvo daroma 
ekstra rinkliava našlaičių 
naudai.

Kalėdų vakare mūsų para
pijos Katalikų Jaunimo dr-ja 
turėjo savo metinius šokius, 
kurie gražiai praėjo.

Ateinantį sekmadienį bus 
daroma ekstra rinkliava mū
sų mokyklai palaikyti.

Būkite dosnūs!

Naujų Metų dieną po 8 vai. 
mišių tretininkėms buvo su
teikta generalė absoliucija.

Maspetho Žinios
— Rožančiaus Draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį sausio 27 d. 
4:30 vai. p. p.

— Šv. Vardo draugijos me
tinės mišios bus sausio 13 d. 
8 vai. ryte. Bendri pusryčiai 
bus parapijos salėje 9:30 vai. 
Visi vyrai kviečiami daly
vauti.

Kpnuotų valgių lietuviai 
paaukojo bendrame vajuje 
1,606. Už 125'aolerius buvo 
nupirktą maisto. Vajus skai
tomas labai pasekmingu. Rū
bai visada renkami ir veža
mi sandėlin.

— 1945 metuose parapijo
je gimė 46 kūdikiai; tais pat 
metais mirė 24 asmenys; su
situokė 23 poros.

— Sausio 19 d. susituoks 
Jonas A. Vašteris su Regina 
M. Wallace.

Veteranams pagelbėti ren
giamas didelis balius, kuris 
įvyks sausio 19 d. Transfi
guration salėje, Marcy ir 
Hooper gatvių kampas 
Broo klyne.

Šiame baliuje bus pagerb
ti visi jaunuoliai, parvykę iš 
karo.

Parapijiečiai

dyti savo 
kingumą

kviečiami 
ir pare

it dė-

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Komunija bus 
sausio 6 d., sekmadienį, 9 vai. 
mišių metu.

Nares prašomos dalyvauti 
Po mišparų bus procesija ir 
susirinkimas.

v$ T, 1Sumažino tranko 
Vertę

Paryžius. — Prancūzijos 
finansų ministerija paskelbė, 
kad Prancūzijos frankas nu
vertinamas iki 119 už vieną 
dolerį arba 480 frankai už 
vieną anglišką svarą.

Anot prancūzų spaudos, 
frankas nuvertinamas tikslu 
paskubinti Prancūzijos fi
nansinį ir ekonominį atsis
tatymą.

AMER. DIDŽIOJI SPAUDA
APIE ĮVYKIUS LIETUVOJ

New Yorkas. — žinomas 
Washingtono koresponden
tas David Sentner gruodžio 
14 d. per visą Hearst spau
dą praneša: „Žudynės . . . 
kankinimas . . . plėšikavimas 
. . . moterų prievartavimas 
. . . masinis į sovietų Rusijos 
vergų stovyklas žmonių de
portavimas . . •

Štai sovietinėje priespau
doje gyvenančios Lietuvos 
baisi tikrovė . . . Straipsnis 
užvardintas „Lithuanians 
Slaves of Reds.” LAIC.

Kalėdos
Mūsų bažnyčioje šiemet 

per Piemenėlių mišias buvo 
labai įspūdinga.

Altoriai ir pati bažnyčia 
skendo gėlėse. Piemenėlių 
mišias laikė kun. J. Kartavi- 
čius. Gražiausius sveikini
mus perdavė nuo savęs ir nuo 
parapijos kunigų patsai kle
bonas kun. J. Balkūnas.

Choras, paruoštas varg. A. 
Vismino, gražiai sugiedojo 
kalėdines _ giesmes. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Nebuvo 
net vietos kitiems atsisėsti.

Buvo matyti daug jaunuo
lių, grįžusių iš tolimų karo 
laukų. Per ketverius metus 
mūsų širdis skendo ūkanose, 
kada kanuolės sveikino krau
ju ir ašaromis aplaistytą že
mę. Bet šiemet taikos varpai 
suskambėjo, ir mes, Ameri
kos gyventojai, galėjome 
linksmiau švęsti Kalėdas.

LRKSA. 134 kuopos mėne^ 
ainis susirinkimas bus sausio 
6 d. tuoj po sumos parap. sa
lėje. Prašomi visi nariai da
lyvauti ir norintieji prisira-

LIETUVIUS TREMIA 
SIBIRAN

„The Catholic News,” New 
Yorko arkidiecezijos laikraš
tis, praneša, kad rusai vis 
gabena lietuvius tūkstančiais 
į Sibirą.

Visos pastangos tiems 
tremtiniams pagelbėti per 
Raudonąjį Kryžių ir kitas 
šalpos įstaigas nedavė jokių 
vaisių.

MUZIKOS MOKYKLOS 
LIETUVOJE

New Yorkas. — „Pravdos” 
Nr. 237 aprašomas muzikos 
mokyklos Lietuvoje.

Dabar Lietuvoje veikian
čios dvi valstybinės konser
vatorijos ir keletas muzikos 
mokyklų. Vilniaus valstybi
nėj konservatorijoj mokslas 
eina penkiuose skyriuose: 
fortepijono-vargonų, vokali
nio meno, orkestro, teoreti- 
nio-kompozicijos ir chorų di
rigentų.

Konservatoriją lanko 180 
studentų. Prie konservatori
jos yra ir muzikos mokykla.

LAIC.

Colorado valstijoje du me
džiotojai pamatė stirniną ir 
atstatė šautuvus.

Stirninas taip išsigando, 
kad paspringo gile, kurią tu
rėjo snukyje, ir krito negy
vas.

METINIS DIDYSIS BALIUS

Karo metu šv. Jurgio D-ja 
neruošdavo jokių parengimų, 
bet šeštadienį, sausio 26 d., 
1946 yra ruošiamas Didysis 
Balius, Labor Lyceum salėje, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne.

Darbšti komisija smarkiai 
dirba, kad šis balius būtų vie
nas iš geriausių. Gros A. Pa- 
vidžio orkestras. Visi kvie
čiami dalyvauti. K. K.

LAIŠKAI Į AUSTRIJA

Užėjus šalčiams, daugelis 
žmonių susirgo. Sunkiai ser
ga M. Masiulienė plaučių už
degimu.

Mot. Sąjungos 30 kuopos 
metinis susirinkimas bus 
1946 m. sausio 8 d. parapijos 
salėje.

Prašomos visos narės gau
siai susirinkti, nes bus svar
bių nutarimų ir naujos val
dybos rinkimas. O. P.

Tark išminčiai: tu esi ma- 
Saliamonasno sesuo.

Tie, kuriuos veda 
ir išmintis, gali rink 
medų ir iš piktžolių.

veda teisybė 
rinkti rinkti
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1
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Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

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

Penktadieniais uždaryta I

Brooklyno pašto viršinin
kas praneša, kad nuo 1946 
m. sausio 2 _d. laiškai ir ne
iliustruoti atvirukai biznio ir 
asmeninio pobūdžio reikalais 
gali būti siunčiami į Austriją 
paprastu paštu, ant laiško li
pinant ženklą už 5 c. ir ant 
atviruko už 3 et.

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. 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- 
riauslx bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

r
i
i

Metu
planai
14,200

Amerikos armijos 
yra turėti prirengtų 
lėktuvų taikos metu, šie lėk
tuvai būtų paskirstyti po vi
sas Amerikos karines bazes 
ir ant 319 didžiųjų laivų jū
rose.

„THE TABLET” KALĖDI
NĖJ LAIDOJ

New Yorkas. — Pirmame 
„The Tablet” kalėdinio nu
merio puslapy buvo įdėta A- 
merikos Lietuvių Kongreso 2 
rezoliucijų svarbesnės iš
traukos.

Brooklyn© vyskupijos sa
vaitraščio dėmesį atkreipė 
rezoliucija apie demokrati
nės santvarkos išlaikymą A- 
merikoje ir rezoliucija apie 
tarptautinio teismo teisingu
mo praplėtimą į visus karo 
nusikaltėlius be išimties.

LAIC.

Karkliai, Mikas, Jurgis, Juozas ir 
Antanas, sūnūs Jono ir Onos. Visi gi
mė Amerikoje.

Kiburiai, Asvaldas, Adolfas, Juozas 
ir Viktoras. Asvaldas, Adolfas ir Juo
zas, sūnūs Antano, kilę iš Niskudžių 
km., Papilio valsč., Biržų apskr., ir 
gyveno Bostone. Viktoras, sūnus Ka
zio, kilo iš Gaigalų km., Biržų apskr., 
ir gyveno Chicagoje.

Laurusevičiai, Jonas, Pranas ir An
tanas, kilę iš Kauno, Aukštosios Pa
nemunės miestelio.

Leketas, Pranas, kilęs iš Gargždų 
parap., Kretingos apskr. Gyveno Chi
cagoje.

Leonavičienė-Kalasauskaitė, -Jadvy 
ga, arba jos vyras. Gyveno Philadel
phia, Pa.

Lojinan, Fėde, gyveno 6th Street, 
New York ar New Jersey.

Pretkus,Domininkas, sūnus Jono, ki
lęs iš Pečauskų km., Skapiškio valsč., 
Rokiškio apskr. Amatu kriaučius. Gy
veno Chicagoje.

Rauskinas, Povilas, kurio žmona 
yra Marcinauskaitė. Gyveno Chica
goje.

Razukevičienė-Janušauskaitė, Anas
tazija, kilusi iš Kauno, gyvenusi Aukš
tojoje Panemunėje.

Valoskas ar Valauskas, Antanas, 
1944 m. išvažiavęs iš Prancūzijos. Gy
veno Chicagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie juos 
žinių turintieji prašomi skubiai atsi
liepti į

CONSULATE OF LITHUANIA 
30 North La Salle St. 

Chicago 2, Illinois
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REIKIA ERDVĖS

Anglijos miestely Crick- 
dale komisija aukščiausią 
pirmenybę įsikurti didesniam 
bute suteikė poniai Giles, ku
ri nėr 11 mėnesių pagimdė 
po dvi poras dvynukų — iš 
viso keturis kūdikius.

Paieškomi Asmenys
Sekantieji asmenys yra paieškomi 

Lietuvos Konsulato Chicagoje:
Ablonskaitės, kilusios iš Butkų km., 

Žigaičių valsč., Tauragės apskr. Duk
terys Stasio. Atvykusios Amerikon 
apie 1933 m.

Bertašius, Kazimieras, kilęs iš Ka
darų km., Papilio valsč., Biržų apskr. 
Gyveno Bostone.

Jakubėnas, Kostas, kilęs iš Gaigalų 
km., Papilio valsč., Biržų apskr. Gy
veno Chicagoje.

Juškauskai, Kazys ir Adomas, sū
nūs Adomo, kilę iš Alytaus apskr., 
Žuvintu km. Abu gyveno Chicagoje.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 7-1670

I

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavlmą, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

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

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
809-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

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

Dešimties mėty garantija.

Čia Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

».... — ===
HAvemeyer 8 - 0259

RALPH KRUČU 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.
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