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“Turim savo grupę” 
Kur Pennsylvania? 
Žemaitės sukaktis 
“Paskutinė vakarienė” 
Tas Eliotas!
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Eina Lietuvai Gelbėti Va
jus, kurį remia visi lietuviai, 
nuoširdžiai susirūpinę savo 
tėvų žemės laisve.

Iš Europos to vajaus pra
šo lietuvių vadovybė, suda
ryta iš visų lietuviškų gru
pių — katalikų, socialistų, 
tautininkų ir kitų.

Žinoma, čion negali būti 
kalbos apie komunistus, nes 
visur jiems rūpi tik Lietuvos 
vergija.

Kai New Yorke buvo šau
kiama draugijų konferencija 
ryšium su šiuo vajum, drau
gijų susirinkimuose prieš ją 
kalbėjo komunistai, jei jų 
ten buvo.

Keista ir koktu, kad vie
name tokiame susirinkime 
prieš tą Lietuvai Gelbėti Va
jų po komunistų pasisakė 
vienas iš tų, kuris save laiko
si tautininkų veikėju.

Vėliau jis pareiškė, dėl ko 
eina prieš tą paramą Lietu
vos gynimui: “Mes turim sa
vo grupę.”

Gėda, kai iš tos grupės at
siranda žmonių, jau tiesiog į 
vieną dūdą pučiančių su ko
munistais.

Vargše Lietuva: štai atsi
rado tavo vaikų, kuriems jų 
grupė svarbesnė už tavo lais
vę ir sutartinį jos siekimą .. .

TAIKOS KONFERENCIJA MASKVOJE 
SPRĘS VOKIETIJOS ATEITĮ Didelis Spaudimas Tremtiniams
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Iš įvairių kolonijų skaito
me pranešimus, kaip eina 
Lietuvai Gelbėti Vajus.

žmonės rengia prakalbas, 
renka aukas, rūpinasi dides
ne šio vajaus sėkme.

Viena iš didžiausių lietu
vių kolonijų yra Pennsylva- 
nijoje. Kadaise ten ėjo gy
viausias lietuvybės darbas.

New Yorkas.—Keturių di
džiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerial savo darbus 
New Yorke privedė prie galo 
ir priėmė taikos sutartis su 
Italija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija ir Suomija.

Rusams pasiūlius, Ameri
kos, Anglijos, Rusijos ir 
Prancūzijos ministerial suti
ko susirinkti Maskvoje kovo 
10 dieną.

Bet Valstybės sekretorius 
Byrnes pastatė dvi sąlygas: 
kad spaudai būtų suteikta 
laisvė pranešinėti apie kon
ferencijos darbus ir kad bū
tų išklausytas mažesniųjų 
valstybių balsas.

Tai ypač svarbu, 
sprendžiamas pats 
klausimas: taikos 
su Vokietija ir Austrija.

Vokietija užima centrinę 
vietą Europoje. Nuo jos atei
ties sutvarkymo daugiau ar 
mažiau priklausys eilės kraš
tų ateitis. Sutvarkius Vokie
tijos reikalus, nusistovės ir 
galutina Europos kraštų pa
dėtis.

Tai savaime paliečia ir 
Lietuvą su kitais Baltijos 
kraštais.

Todėl rusai jau iš pradžių 
nemaža laimi, jei pasirinkta 
Maskva: ten negalės nuva
žiuoti asmenys savo tautų li
kimo ginti, ten nebus kaip

siųsti memorandumų ir tei
singai informuoti konferen
cijos delegatus, kad mažųjų 
tautų ateitis būtų sprendžia
ma pagal laisvės ir demokra
tijos principus.

Visa tai nepraeis pro 
Maskvinę cenzūrą, ir toji 
konferencija bus tuo būdu 
vedama lyg uždarame puode.

Graikija Skundžiasi 
Jungt. Tautoms
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taip svarbų vajų. Buvo paju
dėta poroj vietų, bet iš kitur 
—jokio atgarsio.

Pennsylvanijos lietuviai, 
argi jūs atsiliksite šiame 
garbingame Lietuvos laisvės 
žygyje!

nes bus 
didysis 

sutartys

Amerika Maitins 
Vokietiją

Washingtonas. — Ameri
kos valdžia pranešė, kad pra
dės siųsti grūdų Vokietijon, 
nes toj šalyj maisto klausi
mas šią žiemą labai opus.

Apskaičiuojama, kad kas 
mėnesį reikės nusiųsti apie 
300,000 tonų grūdų.

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai bu
vo įteiktas Graikijos skun
das prieš Jugoslaviją, Bulga
riją ir Albaniją, kurios pa
laiko partizanų karą Graiki
joje.

Ryšium su šia byla į New 
Yorką atskrido Graikijos 
ministeris pirmininkas Cal- 
daris. Šiaurinėje Graikijos 
dalyje padėtis yra labai į- 
tempta, ir vietomis ten eina 
tikras karas.

kad 
ten
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Isjpanijoj Prasidėjo 
Demons t raci j os

Nuskendo Laivas
- “Europa”

Paryžius. — Po karo pran
cūzams atiteko vokiečių lai
vas “Europa,” vienas iš di
džiausių laivų, turįs 49,749 
tonas talpos.

Audroms siaučiant Atlan
to vandenyne, šios savaitės 
pradžioje tas laivas Havro 
uoste nugrimzdo į dugną. Iš 
vandens tik jo viršus kyšo.

Prancūzai bandys šį laivą 
gelbėti.

Madridas. — Jungtinėms 
Tautoms pasisakius, kad vi
si nariai nutrauktų santy
kius su Ispanijos valdžia ir 
kad Franco būtų pašalintas, 
šalyje prasidėjo demonstra
cijos prieš Jungtines Tautas.

Amerika pranešė, kad ji 
nenutrauks santykių su Is
panija.

Iš Vokietijos ir Austrijos 
ateinančios žinios rodo, 
tremtinių gyvenimas 
kasdien sunkėja.

Austrijoje tremtinius
lioja ir spaudžia kiekvienas, 
kas tik pajėgia—nuo minis- 
terių ligi paprasčiausių tar
nų. Ten su maistu taip pat 
labai sunku, nes ir pati Aus
trija silpnai stojasi ant kojų 
po karo. Todėl tremtiniams 
ten paskutiniu laiku tenka 
gyventi su visai nepakanka
mu maisto daviniu.

Kai kurie iš jų persikėlė į 
Vokietiją, bet daugelis pasi
liko toliau ligšiolinėse vieto
se, nors su žiema jų sąlygos 
dar pablogės.

Vokietijoje didžiausias 
spaudimas jaučiamas ameri
kiečių zonoje. Stovyklos ten 
perkeldinėjamos, žmonės va
rinėjami iš vietos į vietą, o 
tremtinių “sijojimas” prave
damas be jokio žmoniškumo 
ir padėties supratimo.

Hanau stovykloje, kur yra 
apie 3,600 lietuvių tremtinių,

Didelis Gaisras
LietuviŲ Raštas 
Jungt. Tautoms

ANGLIAKASIŲ STREIKAS BAIGTAS
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Gruodžio 7 d. suėjo lygiai 
25 metai, kai Marijampolėje 
mirė žymioji lietuvių rašyto
ja Žemaitė.

Tai mūsų literatūros paži
ba, su nepaprastu tikrumu 
atvaizdavusi lietuvio buitį.

Savo apysakomis ir vaiz
dais ji yra lietuvių literatū
ros klasikė.

Žemaitė savo pažiūromis 
priklausė kairiųjų srovei. 
Bet savo raštais, būdama 
Amerikoje, ji smarkiai gynė 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalą, kurį neigė komunis
tai.

Tad ją atmenam ne tik 
kaip stambią rašytoją, bet ir 
kaip Lietuvos laisvės kovo
toją.

Washingtonas.
dienį angliakasių streikas 
buvo netikėtai baigtas.

Apie jo pabaigą 
J. L. Lewis, kuris 
streiką pradėjęs.

Tai jį padaryti 
keletas priežasčių.

Buvo matyti, kad valdžia 
nenusileis ir kovos ligi pa- 
skutinųjų, kad streiką pa- 
laužus. Prezidentas Truma- 
nas šiuo reikalu jau buvo nu
taręs sekmadienį atsišaukti 
per radiją ir kreiptis tiesiog 
į angliakasius, kad grįžtų į 
darbą.

Teisme Lewis buvo rastas 
esąs kaltas. Jam buvo uždė
ta 10,000 dolerių pabauda ir 
angliakasių unijai 3,500,000 
dolerių.

Į rytines valstijas iš Texas 
buvo pradėta dviem vamz-

pranešė 
buvo tą

privertė
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džiais varyti dujas. Anglia
kasiai pabūgo, kad jų varto
jimas nesumažintų anglies 
pareikalavimo,—tada ne vie
nas jų liktų be darbo.

Lewis apsigalvojo ir pra
nešė, kad jo angliakasiai 
grįžtų į kasyklas.

Jie tai ir padarė šios sa
vaitės pradžioje.

Atlanta. — Čia kilus gais
rui viešbutyje, žuvo apie 120 
žmonių.

Yra tai viena iš didžiausių 
katastrofų šios šalies vieš
bučių istorijoj*

Iš viso šiemet yra ištikę 
daug stambių gaisrų viešbu
čiuose.
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Karas išnaikino daug pui
kiausių meno paminklų.

Garsusis Leonardo da Vin
ci paveikslas “Paskutinė va
karienė” tiesiogiai nenuken
tėjo.

Bet kada Milane nuo sie
nos, kur “Paskutinė vakarie
nė” nutapyta, buvo nuimti 
apsaugos maišai, pasirodė, 
kad garsusis paveikslas la
bai sužalotas nuo drėgmės. 
Kai kurie apaštalai beveik 
neįžiūrimi, lygiai kaip ir 
Kristaus galva. Vietomis įsi
metę pelėsiai, ir kitokių su
žalojimų esama.

Prof. Lavagnino, kuriam 
valdžia pavedė rūpintis tuo 
paveikslu, sako, kad “Pasku
tinę vakarienę” bus galima 
išlaikyti tik apie 30 metų.

Nuvykęs Rusijon, buvusio 
prezidento Roosevelto sūnus 
Eliotas padarė tokių pareiš
kimų, lyg už visas negeroves 
pasauly būtų kalta Anglija, 
Amerika ar kuris kitas kraš
tas, bet tik ne Rusija.

i U

Dr. Kazio Griniaus 
Sukaktis

Gruodžio 17 d. buvęs Lie
tuvos prezidentas Dr. K. Gri
nius mini 80 metų amžiaus 
sukaktį.

Iš Europos praneša, kad 
Dr. K. Griniaus atvažiavimas 
Amerikon susitrukdė suge
dus laivui, kuriuo turėjo at
plaukti.

RINKIMAI LENKIJOJE NEBUS LAISVI
Varšuva. — Lenkijoje ko

munistai imasi visokių prie
monių, kad sausio 19 d. rin
kimai į parlamentą būtų pra
vesti pagal sovietišką madą.

Šiandien visame krašte po
puliariausias asmuo yra kai-

Neseniai jis išleido knygą 
apie savo tėvą. Tame veikale 
jis velionį prezidentą pavaiz
duoja kaip rusų pataikūną ir 
visokias kaltes verčia ant 
Churchillio galvos.

Laikraščiai praneša, kad 
toji Elioto knyga iš pradžių 
buvo be stiliaus, be tvar
kos. Tada jam buvo duotas 
koks ten rašytojas, kuris 
pertaisė darbą ir savaip jį 
pakreipė.

O tas rašytojas buvo ko
munistas. Štai kur Eliotas 
sau išminties ieškojo!

Svarbiausia tos jo knygos 
atsiradimo priežastis—Elio- 
tui labai reikia pinigų.

Jis ir į Maskvą nujojo pa
sireklamuoti, kad paskui sa
vo raštais Amerikoje prisi- 
meškeriotų dolerių.

miečių partijos pirmininkas 
Mikolaičikas. Jei rinkimai 
būtų laisvi, jis laimėtų dide
lę daugumą.

Komunistai jau iš anksto 
rūpinasi, kad tie rinkimai 
būtų ir nelaisvi ir nedemo
kratiški.

Nė vienas kaimiečių parti
jos žmogus nebuvo paskirtas 
į 52 apskričių komitetus, ku
rie prižiūrės balsavimą. Tos 
partijos laikraštis padaro
mas bejėgis, nuolat areštuo
jant redakcijos narius.

Socialistai, kurie nenorėjo 
dėtis su komunistais, buvo 
suimti slaptosios policijos.

’ Mikolaičikas, nepaisyda
mas pavojų gyvybei, varo 
nejiuilstamą kovą, kad rinki
mai būtų demokratiški. Jo 
paskelbta programa apima 
žemės reformą ir kitus pa
žangius klausimus.

Visai komunistų akcijai 
vadovauja Maskvoje išgud- 
rintas Bermanas, kuris turi 
didžiulę galybę. Nė joks raš
tas neišeina iš ministerio pir
mininko kanceliarijos be jo 
patvirtinimo.

.

New Yorkas. — Kardino
las Francis Spellman parašė 
romaną “Foundling.”

Šis kūrinys taip pat bus 
nufilmuotas.
mos kardinolas paskyrė lab-

Visą atlyginimą. nuo fil- 
darybei, o tas atlyginimas 
sudaro 125,000’ dolerių.

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui Trygve Lie buvo įteik
tas lietuvių krikščionių de
mokratų memorandumas, 
kuriame iškeliama lietuvių 
trėmimai Sibiran, dabar ru
sų varomas Lietuvoje tero
ras ir prašoma, kad krikš- 
čioniškasai pasaulis padėtų 
Lietuvai atgauti laisvę.

Apie šį raštą, kurį pasira
šą kun. M. Krupavičius, pra
nešė ir didžioji Amerikos 
-spauda.

iš pradžių buvo pašalinti 109 
asmenys. Tiek šalintinų as
menų rado komisija. Bet va
dovybės tai nepatenkino, ir 
po kelių savaičių vėl buvo iš
mesta 112 tremtinių.

Tačiau dar ir to neužteko. 
Buvo sudarytas naujas sąra
šas tų tremtinių, kurie paša
linami, iš viso 96.

Juos susodino į sunkveži
mius ir perdavė vokiečių pa
bėgėlių įstaigai, atimant 
jiems tremtinių teises, išski
riant iš lietuviškos bendruo
menės.

Taip tie vokiečiai, kurie 
daugelį tremtinių seniau bu
vo sugaudę ir atvežę sunkie
siems darbams dar nacių lai
kais, dabar vėl gauna galybę 
ant tų nelaimingų žmonių.

Anglai ir prancūzai su tais 
“sijojimais” yra daug teisin
gesni ir geriau supranta tik
rąsias tremtinių nelaimės 
priežastis.

Iš visa ko galima spėti, 
kad amerikiečiai tokiu elgi- 
muosi su tremtiniais baltie- 
čiais stengiasi juos išmušti 
iš gyvenimo vagos, kuo dau
giau juos įvarginti, kad jie 
pagaliau grįžtų į savo oku
puotas tėviškes, kur siaučia 
rusai.

Aiškiai varoma propagan
da baltiečiams grąžinti, o 
prieš tą propagandą tremti-

♦-----------------------------------------------------
i niams visiškai užčiaupta 

burna. Iš Lietuvos pasirodė 
net kalbintojų komisija, ku- 

■ rioje yra kažkoks pulkinin
kas Beresnevičius, nors tokio 
pulkininko ligi šiol niekas 
nebuvo žinojęs.

Gaunamas įspūdis, kad 
amerikiečiai stengiasi trem
tinius pastatyti prieš tokią 
dilemą—grįžti arba vergau
ti vokiečiams.

Paskutiniu laiku amerikie
čių pareigūnai yra išleidę 
biaurią instrukciją, nukreip
tą prieš tremtinius.

: Tie “sijojimai” ir mėtymai 
varomi, neatsižvelgiant nė į 
kultūrinę lietuvių veiklą. 
Stovyklą Wiesbadene išdras- 

: kant, turėjo sustoti “Tremti
nių Žinios.” Dillingene iš 

i Štarkos vadovaujamo choro 
buvo išmėtyti dainininkai 
vien tik dėl to, kad seniau jie 
buvo atvykę iš kitų zonų. O 
atvykti jiems buvo leidę tie 
patys amerikiečių pareigū
nai.

Nors amerikiečiai giriasi 
demokratija, bet tremtinius 
jie apkrovė cenzūromis ir 
kitokiais nedemokratiniais 
suvaržymais. Niekuo nedėta 
knyga ar šiaip leidinys turi 
pereiti per cenzūros koštu
vą: matyt, ieško, kad nieko 
ten nebūtų prasitarta prieš 
Maskvos diktatūrą.

— Čiangkaišekas Kinijos 
parlamentui davė suprasti, 
kad netrukus galįs pasi
traukti nuo šalies vadovavi
mo.

TREMTINIAI NEAPDRAUSTI LIGOJE 
IR NELAIMĖJE

Vienas svarbus klausimas, 
keliąs lietuvių tremtinių su
sirūpinimą, tai apdraudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų ir 
ligos atveju.

Tremtiniai prievarta įjun
giami į darbo procesą ir ne
turi galimybės darbo pasi
rinkti. Koks darbas papuola, 
tokį turi dirbti, ar jis yra fi
ziškai pajėgus, ar ne. Dėl tos 
aplinkybes ir įvyksta nelai
mingų atsitikimų, kurių ne
maža dalis baigiasi mirtimi.

Tiesa, UNRRA gydo su
žeistus ir sergančius nemo
kamai, bet jei sužeistasis 
liks invalidu, juo toliau nie
kas nesirūpins, kada jis. ne
teks UNRRA globos. O ta 
globa tremtiniai jau nebe il
gai pasinaudos. Dar blogiau, 
kada dirbantysis miršta. Kas 
rūpinsis mirusiojo šeima?

Darbininkai daugumoje 
dirba UNRRA ar amerikie
čių kariuomenės žinioje. Ne
pratę dirbti tokį darbą, prie 
kurio pristatomi, netinka
mai apsirengę ir silpnai mai
tinti, dažniau nukenčia. Jau 
yra visa eilė žuvusių darbe ir 
dąr daugiau invalidų, nete
kusių kūno dalių ir šiaip 
sveikatos. Kas rūpinsis jais 
ateityje?

Jau susirgę tremtiniai- 
darbininkai nukenčia, nes, 
nors nemokamai gydomi, ne
tenka teikiamų darbo priedų.

Jei nebegali dirbti arba lieka 
invalidu, visa šeima patenka 
į sunkią padėtį, o ateityje tu
rės elgetauti, dėl to kad šei
mos maitintojas žuvo sta
tant aerodromą, mišką kirs
damas ar prekes kraudamas.

Jau tremtiniai be galo 
skaudžiai nukentėjo, ir yra 
nesuskaitomai daug našlai
čių ir našlių. Kartu ir vargas 
didėja.

Teismas Buvusiam 
Prezidentui

RUSŲ TERORISTAI ITALICS
5 *^Roma.-^fa~buvd“ paskelb-' 
tas italų vidaus reikalų mi
nisterijos pranešimas, kuria
me duodama įrodymų apie 
rusiškų trejukių buvimą Ita
lijoje.

Tos teroristinės trejukės 
veikia pagal Maskvos įsaky
mus, vykdant teroro ir sabo
tažo veiksmus prieš sąjungi
ninkų kariuomenę, esančią 
Italijoje.

Italijon trejukės buvo iš- 
laipdintos maždaug prieš tris 
mėnesius Bario ruože. Grei
čiausia jos buvo atkeltos iš 
Jugoslavijos.

Pranešime sakoma, kad 
prie tų rusiškų trejukių pri
sidės apie 280,000 gerai gink
luotų italų ekstremistų. Tre
jukių nariai yra įsitikinę, 
kad sukilimo valanda visai 
netoli.

tik rusai ir italai, bet taip 
pat ir jugoslavai. Jų tikslas 
varyti terorą ne tik prieš są
jungininkų kariuomenę, bet 
ir prieš tuos italus bei užsie
niečius, kurie priešingi ko
munizmui.

Visam tam darbui vado
vauja rusų pulkininkas Le
bedevas, gyvenąs Romoje.

Trejukės Milane turi 300 
vienučių, Turine 100, Anko- 
noje ir Bolonijoje po 50.

Nėra abejonės, kad atėjus 
momentui, šios grupės steng
sis nuversti dabartinę Itali
jos tvarką ir įvesti komuniz
mą.

— Rumunijoje naują vy
riausybę sudarė Maskvos pa
statytas Groza, ligšiolinis 
ministeris pirmininkas.

IRANE KARO PAVOJUS PRAĖJO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

Sumažino Maistą

Bratislava. — Teisman pa
trauktas kunigas Tiso, kuris 
buvo Slovakijos respublikos 
prezidentas.

Dabar Slovakija vėl su
jungta į vieną valstybę su 
Čekoslovakija.

Kun. J. Tiso nepripažįsta 
esąs kaltas tais punktais, ku
rie jam prikišami.

Čekoslovakijoj šiuo 
ministerio pirmininko 
užima komunistas.

laiku
vietą

Beveik visoje britų zonoje 
tremtiniai dabar aprūpinami 
vietos kilmės maistu.

Ryšium su šia naujove ge
rokai sumažintos maisto 
normos. Nedirbančiajam 
normaliam vartotojui dabar 
tebuodama vos apie 1,500 ka
lorijų. Dirbančiųjų kategori
ja labai aprėžta. Daugelis 
kultūrinį ir visuomeninį dar
bą dirbančiųjų asmenų iš 
dirbančiųjų sąrašų išbrauk
ta.

Laukiama, kad atitinkami 
organai šį klausimą iškels 
UNRRA ir karinės adminis
tracijos įstaigose.

Valstybės sekretorius J. 
Byrnes pasiūlė, kad okupaci
nės kariuomenės Vokietijo
je ir Austrijoje būtų smar
kiai sumažintos.

Anglija tam siūlymui pri
tarė, rusai ir prancūzai aiš
kios nuomonės nepasakė.

Tuokiasi Pasenęs 
Filosofas

New Yorkas. — Vienas iš 
žymiausių Amerikos filosofų 
ir pedagogų, J. Dewey, ne
trukus iškels savo vestuves.

Fološofo amžius—87 me
tai, nuotakos—42 metai.

Teheranas. — Netrukus 
Irano provincijoje Azerbai
džane turi įvykti rinkimai.

Azerbaidžano provincijoje 
valdžią turi Maskvos parink
ti pareigūnai nuo to laiko, 
kada tą sritį buvo užėmusi 
rusų kariuomenė.

Irano vyriausybė nutarė 
pasiųsti kariuomenę į Azer
baidžaną, kad ten patikrintų 
rinkimų laisvę.

Bet Azerbaidžano pareigū
nai buvo pasipriešinę tam 
valdžios kariuomenės atsiun
timui, ir pereitą savaitę ka
riai vyriausybės įsakymu bu
vo sulaikyti prie sienos, prieš 
įžengiant į Azerbaidžano sri
tį.

Šią savaitę kareiviams bu
vo įsakyta žengti pirmyn.

Paskutiniu momentu Azer
baidžano gubernatorius pra
nešė, kad centro valdžios ka
riuomenė gali įžengti į Azer
baidžaną.

Tai didelis laimėjimas Ira
no vyriausybei, kuri dabar 
visą kraštą turės savo žinio
je.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DRAUGIJŲ KONFERENCIJOS 
NUTARIMAI

New Yorko ir New Jersey Draugijų Konferencija, su
sirinkusi 1946 m. gruodžio 8 dieną New Yorke ir išklausiu
si išsamių pranešimų apie Lietuvos išlaisvinimo veiklą 
Amerikoje ir Europoje, nutarė:

I.

Lietuvos išlaisvinimas—nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos Respublikos atsteigimas—yra pasaulinės taikos 
atstatymo neišjungiama dalis.

Pasaulio taika privalo būti atstatoma ant pagrindinių 
dėsnių, kuriems tikėdami Amerikos ir kitų demokratinių 
valstybių žmonės aukojosi ir kovojo. Tie dėsniai yra—At
lanto čarteris ir Keturios Laisvės.

Lietuvių Tauta, kovojusi prieš demokratijų priešą— 
naciškąją Vokietiją—ir sudėjusi nenuskaitomų aukų šioje 
kovoje, turi teisę reikalauti, kad Atlanto Čarteris būtų įgy
vendintas Lietuvoje ir jai kaimyninėse valstybėse.

Jungtinės Tautos, sukurdamos UN ir padėjusios pama
tau Atlanto čarterį, turi prievolę atstatyti laisvą, nepri
klausomą ir demokratinę Lietuvą.

Kol Lietuvai ir jos kaimynams nebus grąžinta laisvė, 
tol pasaulyje nebus taikos, nes Lietuvos ir kaimyninių val
stybių žmonės kovos moraliniu spaudimu ir ginklu prieš 
pavergėjus, prieš Ribbentropo-Molotovo dalybų sutarties 
pasekmes.

Būdami ištikimi Amerikos piliečiai, lietuvių kilmės pi
liečiai, Amerikos lietuviai, kurių dalį sudaro šioje konferen
cijoje atstovaujamų draugijų nariai, tebekovos už Atlanto 
Čarterio įgyvendinimą ir eis talkon laisvės trokštančioms 
tautoms, šiandien dar pavergtoms.

NAKTIS ANT NEMUNO
Naktis ant Nemuno sustojo,
Atplaukus mėlyna giria.
Beržuos dar supasi daina artojo
Ir miršta vėjo pradalgių bare.

Tuojau atplauks žvejai į vagą
Ir trauks sidabro žuvytes.
Pakrantėms kuklūs žiburėliai dega,
Viliodami blankiai žvaigždes.

O kaip ramu ten būdavo rymoti,
Kaip laisva, gera ir graudu . . .
Klausai, ką kalba medžių stuobriai samanoti,
Kaip šaukia kažin kas vardu,
Kaip glosto bangos baltą žvirgždą,

Kaip šnabžda meilę vienplaukė ieva,
Kaip kaime svirtis girgžda,
Nenoroms amtelia šuva.

Paskui matai, kaip gesta žiburėliai, 
Ištrauks šilkų tinklus žvejai.
Rankas į aukštį pakylėjai
Ir prie krūtinės minkštas sutemas glaudei.

Su lapais sunkios rasos kalba,
Ir su blakstienoms ašara gyva,
Ir pajutai, kaip ant peties padėjus galvą,
Po žygių ilsis Lietuva.

O Nemunas vingiuoja skuba
Į Baltiją didingas ir ramus
Pro vyšnių sodo baltą rūbą,
Pro miegančias sodybas ir namus.

Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė.

APIE LIETUVIUS AUSTRALIJOJE

šią kovą už Atlanto Čarterio dėsnių įgyvendini
mą, Ame%«6s lietuviai gyvu darbu prisidėjo ir prisidės prie 

JLdetu¥oa-žūtbūt»eackovos parėmimo. —
Mūsų veiklai vadovauja koalicinė Amerikos Lietuvių 

Taryba, ši konferencija užgiria ligšiolinę Amerikos Lietu
vių Tarybos atliktą akciją. Konferencija visu nuoširdumu 
remia ALT pradėtą Lietuvai Gelbėti Vajų ir pasižada dėti 
pastangų, kad ligi 1947 m. vasario 17 d. būtų sukeltos New 
Yorko ir New Jersey valstijoms nustatytos kvotos, bei ra
gina visus lietuvius savo aukomis prisidėti prie šio vajaus.

III.

Konferencija dideliu susidomėjimu išklausė pranešimų 
apie Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) 
veikimą vokiškos okupacijos metais ir dabarties rusiškos 
okupacijos sąlygose.

Konferencija giliu susikaupimu pagerbė žuvusių dėl 
Lietuvos Laisvės kankinių atminimą ir reiškia moralinę ir 
visokeriopą paramą Lietuvos laisvės kovotojams ir okupan
tų kankiniams Lietuvoje, Sibire ir kitur.

Konferencija didžiuojasi Lietuvos gyventojų vieningu
mu nelygioje kovoje už išsilaisvinimą. VLIK vieningumas 
privalėtų būti pavyzdžiu ir Amerikos lietuviams, kurių vie
na dalis ligi šiol nepanorėjo įsijungti vieningam darbui 
Amerikos Lietuvių Tarybos rėmuose.

IV.

Konferencija nutarė pasiųsti raštą Valstybės Sekreto
riui James F. By mes. Raštas kreipia dėmesį į pasireišku
sius netikslumus Amerikos politikoje Baltijos valstybių at
žvilgiu ir prašo:

1. Naujai išdėstyti Amerikos politiką Baltijos val
stybių atžvilgiu, kad išsklaidžius abejojimus;

2. UN ribose ir tiesioginėse derybose su Rusija, 
pradėti žygius Lietuvos, Latvijos ir Estijos valsty
bėms išlaisvinti, reikalaujant—

a. ištraukti Sovietų okupacinę kariuomenę, 
policiją ir komunistų partijos aparatą iš tų 
kraštų, ir
b. sugrąžinti Baltijos tremtinius iš Sibiro ir 
''kitų Rusijos vietų;

3. Pakeisti Amerikos politiką Tarptautinės Trem
tinių Organizacijos atžvilgiu—

a. pripažįstant tikrąją tremtinių atsiradimo 
priežastį;
b. pametant pretensiją, kad tremtiniai tėra iš
imtinai nacių aukos; ir
c. suderant su britų ir prancūzų vyriausybė
mis sąjunginę tremtinių organizaciją, ją pa
grindžiant humanitariniais dėsniais ir nusi
kratant iš jos Rusijos ir Rusijos pakalikų re
žimu.

Dr. Matas J. Vinikas, Konferencijos pirm.
Jokūbas J. Štokas, sekretorius.

Pirmieji lietuviai Australijoj
Tikrai nežinoma, kada pir

mieji lietuviai įžengė į Aus
tralijos žemyną. Manoma, 
kad pirmose imigracijos die
nose. Kai daugelis lietuvių 
važiavo laimės ieškoti į Ame
riką ir kitas šalis, dalis jų 
pasiekė ir Australiją. Dau
gumas jų apsistojo didžiau
siame Australijos mieste — 
Sydney, jojo centre ir prie
miesčiuose.

Kada man teko aplankyti 
lietuvius Sydney 1945 ir 1946 
metais, nevieną paklausiau, 
kas vertė juos atvažiuoti į šį 
tolimą ir svetimą kraštą.

Visi pareiškė, “kad ieško 
geresnio gyvenimo. Australi
ja su savo didžiais neišnau
dotais žemės plotais ir neiš
vystytais žemės turtais trau
kė kiekvieną laimės ieškoto
ją lengvai įsikurti ir greitai 
praturtėti.

Kūrimosi pradžia lietu
viams Australijoj buvo sun
ki. Anglų kalbos mažas su
pratimas, vietos papročių ne
žinojimas, karštas klimatas 
ir australų moralinė opozici
ja visokiems svetimšaliams 
labai apsunkino lietuviams į- 
sikurti.

Bet nežiūrint šių sunkumų 
jie apsiprato, įsikūrė ir pa
lengva prasigyveno.

Pradėjo . lietuviai organi
zuotis, ir netrukus užsimez
gė pirmoji Australijos Lietu
vių Draugija, Sydney, prie 
kurios priklausė visokių pa
žiūrų lietuviai. Susiorgani- 
zavimas palengvino jų padė
tį, nes dabar jie galėjo tartis 
bendrais reikalais, pasidalin
ti vargais ir pasisekimais.

Ką dabar veikia lietuviai 
Australijoj

Šiandien lietuvių centras 
Australijoj yra Sydney.

Tai didelis ir modemiškas 
miestas su pusantro milijo
no gyventojų. Tenai lietuviai 
turi įsisteigę savo draugiją, 
kuri vadinasi Litho-Austra- 
lian Society. Ji turi apie 200 
narių. Prie šios draugijos 
yra ir knygynas, kuris Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kais būdavo nuolatos papil
domas naujomis knygomis, 
atsiųstomis per Užsienio Lie
tuviams Remti Draugiją.

Australijos lietuvių drau
gija yra padariusi daug gero 
Lietuvos vardui išgarsinti. 
Ji yra suruošus nemaža lie
tuviškų švenčių, paskaitų, 
vakarėlių, kuriuose yra daly
vavę žymūs Australijos vi
suomenės veikėjai.

Kad labiau iškėlus Lietu
vos reikalus, buvo paprašy
ta Užsienių Reikalų Ministe
rijos Kaune, kad paskirtų 
Lietuvos konsulą Australi
jai, bet kilęs karas sutrukdė 
tą sumanymą įvykdyti.

Nors su vargais ir sunke
nybėmis, bet lietuviai prasi
mušė Australijoj. Daugelis 
jų turi Sydney nuosavybes, 
biznius, užsiėmimus.

Senesnioji karta jau pa
lengva užleidžia savo vietas 
jaunesniesiems. Tik gaila, 
kad lietuviškas jaunimas 
Australijoj labai nutautėja. 
Australijos lietuviai, būdami 
labai atskirti nuo lietuviško
jo pasaulio, neturi progos 
palaikyti savo lietuviškumo.

Lietuvių yra ne tik Syd
ney, bet ir kituose Australi
jos miestuose. Gerokas skai
čius yra Brisbane ir šiek tiek 
Melbourne.

Imigracijos klausimas
Australija, būdama didelė 

šalis su įvairiomis klimato 
sąlygomis ir su didelėmis že
mės gėrybėmis, yra patogi 
dirva imigracijai.

Pati Australijos valdžia 
yra suinteresuota šiuo klau
simu, net tam tikslui yra į- 
steigusi imigracijos agentū
ras keliose Europos vietose 
su centru—Australia House, 
Londone.

Iki šiolei dar nieko aktua
laus tuo reikalu nepadaryta, 
kadangi Australijos valdžia 
turi daug pokarinių proble
mų sutvarkyti.

Australija, turėdama tik 
apie 8 milijonus gyventojų ir 
žemės plotą lygų Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, gali 
sutalpinti daug žmonių.

Australija nori gauti pra
džioj bent 40 milijonų žmo
nių. šiuos žmones nori su
rinkti iš įvairių Europos vie
tų. Manau, kad ir gerokas 
skaičius lietuvių važiuotų į 
šį kraštą. Ypatingai mūsų 
tremtiniai galėtų susidaryti 
sau geresnes gyvenimo sąly
gas tenai.

Šiaurinės ir centralinės 
Australijos klimatas yra gan 
karštas, ir būtų sunku lietu
viams priprasti prie jo, bet 
einant žemyn pietų link, kli
matas vėsėja ir apie Sydney 
ir Melbourne visiškai malo
nus, prilygstąs Kalifomijps 
klimatui Amerikoj. Sniego 
Australijoj nėra, tiktai žie
mą pasirodo kelnų viršūnėse.

Australijos valdžia labiau
siai pageidauja žmonių savo 
dideliuose ir atviruose žemės 
plotuose.

Rusai “Atnaujina” 
Lietuvos Veidą

Belgijos sostinėje Briuse
lyje išeinąs išvietintųjų uk
rainiečių laikraštis “žinios” 
paduoda šiurpių žinių apie 
nutautinimo pilitiką Galici
joje ir Pabaltijy.

Visoje Galicijoje, kuri 
prieš karą priklausė Lenki
jai, o po Jaltos konferencijos 
nuolankiai buvo vakariečių 
atiduota Stalinui, vyksta iš
tisas tautų kilnojimas.

Ten gyveną ukrainiečiai, 
kurių priskaitoma iki septy
nių milijonų, yra be pertrau
kos tremiami į Rusijos gilu
mą, o jųjų vietoje vis gabe
nama nauji gyventojai rusai.

Bet nuostabiausia, kad at
keltieji yra daugiausia kilę 
iš Azijos gilumos ir savo el
gesiu yra visai puslaukiniai. 
Kaip pavyzdį, laikraštis pa
mini tą faktą, kad Lvovo 
gatvėse pasitenkina šie nau
jieji “europiečiai” primity
viu pusžaliu maistu, ir vasa
ros metu ir naktį praleisda
mi gatvėse ir laukuose.

Laikraščio žiniomis, ir 
Lietuvoje krašto veidas kas
dien vis keičiasi. Tūkstančių 
tūkstančiai atgabenama ru
sų, kurie apgyvendinami iš
tremtųjų į Sibirą lietuvių 
vietoje.

Paskutiniu laiku rusai 
ypatingai stengiasi koloni
zuoti kaimus. Daugumas di
desniųjų Lietuvos ūkininkų 
yra iš savo ūkių pašalinti, ar 
net į Rusijos gilumą perga
benti. Naujai įsodinti rusai 
bolševikų tvarkomi kolchozų 
sistema.

Iškėlė Wiesbadeno 
Stovyklą

Iš Vokietijos pranešama, 
kad Wiesbadeno lietuvių sto
vykla iškelta į Kasselį.

Jos šaunusis ansamblis ga
vo prieglaudą Seligenstadto 
barakuose. Amatų mokykla 
ir dirbtuvės išsikėlė į Offen- 
bachą.

Hanau lietuvių stovykla 
paverčiama darbo stovykla, 
ir į darbą įjungiami net vy
resniųjų klasių mokiniai.

Petras Babickas 
Argentinoj

Į Argentiną atvyko rašy
tojas Petras Babickas.

Ligi šiolei jisai gyveno Ro
moje, kur neseniai buvo iš
spausdinta nauja jo eilių 
rinkinio laida.

Rusas Prižiūrės
J. Paleckį

Lietuvą vis labiau rusi
nant, ten ministerio pirmi
ninko pavaduotoju paskirtas 
burliokas V. Pisarevas.

Jo pareiga bus stumdyti 
Maskvos klapčiukus Paleckį, 
Gedvilą ir kitus “ministe- 
rius.”

Lietuvoje svarbiosiose į- 
staigose kaskart atsiranda 
daugiau rusiškų pavardžių. 
Kai kurie rusai savo pavar
des net sulietuvina, kad nu
slėpus tą Lietuvos maskoli- 
nimą.

Žemdirbiai labiausiai rei
kalingi, nes apskritai Aus
tralijos miestai perkimšti 
žmonėmis. Daugiau kaip pu
sė gyvena miestuose.

Australijos krašto san
tvarka prilygsta Amerikos 
tvarkai. Tai yra demokratiš
ka šalis, tik, būdama Angli
jos kolonija, kai kuriais at
žvilgiai yra anglų kontro
liuojama.

Lietuviai, būdami iš pri
gimties darbštūs, greitai įsi
kuria ir net dažnai pralenkia 
vietinius australus.

Tad jei ir kai kurie lietu
viai imigruotų į šią šalį, jie 
turi daug gerų progų ten įsi
kurti.

KAS GIRDĖTI PER VILNIAUS RADIJU
Labiau išnaudos darbininkus

Pastaruoju metu tiek Vil
niaus radijas, tiek “Tiesos” 
ir “Tarybų Lietuvos” veda
muosiuose straipsniuose bu
vo kalbama ir rašoma apie 
pyliavas, skelbiami pagyri
mai jas atlikusiems ir papei
kiami bei koliojami “apsilei
dėliai” ir “buožės.”

Nuo lapkričio 5 d. atsirado 
nauja tema: soclenktynės 
penkmečio pirmųjų metų 
planui įvykdyti, kad paga
mintų kuo daugiausia verty
bių sau ir “broliškoms” mas
kolių respublikoms aprūpin
ti.

Iki lapkričio 5 dienos visu 
smarkumu smaugti ūkinin
kai, dabar spaudimo centre 
vėl yra darbininkija . . .

Be šių, apie baisią Lietu
vos liaudies vergiją bylojan
čių pranešimų, tik retkar
čiais pateikiama viena kita 
žinutė, kuri galėtų sudominti 
skaitytoją. Jas pateikiame 
chronologine tvarka.

Spalių 25 d. pranešama, 
kad Kaune alaus daryklos ir 
“Ringuvos” aliejaus fabri
kas dirba virš plano.

“Tiesos” vedamajame 
“Laiku įvykdyti javų prista
tymo prievolę švenčiausia pi
liečio pareiga” pagiriami 
Klaipėdos ir Vilniaus apskri
čių tarybiniai ūkiai, kurie 
esą gerai įvykdę planą. Ne
blogai stato javus Baisoga
los, Ginkūnų ir Užvenčio tar. 
ūkiai, bet labai nusiskun
džiama Kauno apskr. tar. 
ūkiais, kurie nedovanotinai 
yra apsileidę ir kurių vado
vai: Maicevas, Jubovas ir 
tresto direkt. Karaliūnas ne
rodo jokios iniciatyvos javų 
pristatymą pagreitinti. Pa
nevėžio apskr. taip pat apsi
leidusi, o taryb. ūkių trest. 
direktorius tik girtis mėgiąs. 
Pabaigoj patiekiama statis- 
tistiką: Kauno apskr. išpildė 
45% metinio plano, Šiaulių 
tar. ūkių trestas—46%, Pa
nevėžio—51%. Likusią dalį 
jie trestai raginami išpildyti 
per dešimtį dienų, vadinasi, 
iki lapkričio 5 d.

Spalių 25 d. buvo perskai
tytas Kultūros reikalų komi
teto prie LTSR Minist. Tary
bos vicepirm. Girdžiaus apie 
klubus - skaityklas rašstas, 
didžiuojamasi šiais klubų - 
skaityklų vedėjais: Sere
džiaus Ramoniene, Karmėla
vos Daunoru, Netonių Vasi
liausku. Nusiskundžiama Ša
kių ir Panevėžio klubų - skai
tyklų vedėjais; ypač blogai 
veikianti Lekėčių skaitykla.

Lapkričio 2 d. pranešama, 
kad Vilniuje, Basanavičiaus 
gatvėje, baigtas atstatyti 
dramos ir operos teatras, ku
riame bus 739 kėdės, jos vi
sos būsiančios apmuštos 
tamsiai raudonu pliušu. Bū
sianti net vieta orkestrui ir 
80 orkestrantų. Orkestras 
būsiąs apšviestas prožekto
riais !

Lapkričio 3 d. literatūri
nės valandėlės metu Jono 
Avižiaus propagandinę apy
saką skaitė artistė Gražina 
Blynaitė.

Vis garbina “tėvą” Staliną
Lapkričio 6 d. skaitytas 

“Tiesos” vedamasis “Didžio
sios šventės išvakarėse.”

29-ių metų revoliucijos mi
nėjimo iškilmės buvo baigia
mos perskaitant sveikinimą 
Stalinui, kurį skaitė rašyto
jas Korsakas-Radžvilas. Ši
tame sveikinime Stalinas bu
vo liaupsinamas, kaip di
džiausias pasaulio taikos 
mylėtojas. Sveikinimas bai
giamas šūkiu: “Lai gyvuoja 
tėvas, mokytojas, mūsų pasi
didžiavimas ir mūsų vėliava 
draugas Stalinas.” Perskai
čius sveikinimo telegramą, 
orkestras sugrojo vieną pos
mą sovietų himno ir visą Lie
tuvos himną.

Tą dieną demonstruota vi
soj Lietuvoj. Ta proga “In
karas” savo plakate pažadė
jo rusams pagaminti 12 mili
jonų porų kaliošų.

“Pragiedruliai”

Leidžia Rašytoju 
Metraštį

Vokietijoje spausdinamas 
didelis lietuvių rašytojų met
raštis, kuriame dalyvauja 49 
autoriai.

Metraštis turėtų pasirody
ti sausio pradžioje.

Jis skiriamas paminėti 
pirmai lietuviškai knygai — 
Mažvydo katekizmui, iš
spausdintam 1547 m.

Rašytojų metrašty daly
vauja B. Brazdžionis, V. Krė
vė, M. Vaitkus, J. Savickis, 
Faustas Kirša, J. Mikuckis, 
J. Švaistas, S. Santvaras, V. 
Alantas; V; Romanas, J. Ais
tis, N. Mazalaitė, K. Grigai- 
tytė, F. Neveravičius, P. 
Orintaitė, J. Kruminas, V. 
Ališas, H. Nagys, Nyka-Ni- 
liūnas ir kiti.

Apie literatūros istoriją ir 
teoriją rašo V. Biržiška, M. 
Biržiška, Vydūnas, A. Macei
na, J. Girnius, J. G. Miliušis, 
V. Maciūnas, J. Brazaitis, St. 
Vykintas ir kiti.

Tai bus stambus įnašas 
paminėti pirmai lietuviškai 
knygai.

ŽIBALO MIESTAI 
ARABIJOJE

Dhahranas. — Laikraščiai 
praneša, kad Arabijoje jau 
yra išdygę daug žibalo mies
tų, kuriuos pastatė amerikie
čių bendrovės.

Daugiausia jų yra prie 
Persijos įlankos.

Specialistai apskaičiuoja, 
kad Arabijoj po žeme guli 
turtingiausios žibalo atsar
gos visame pasaulyje.

LIETUVIŠKI KALĖDINIAI ATVIRUKAI
Kalėdų ir Naujų Metų Proga Pasveikinkite Gimines, Prietelius 

ir Pažįstamus Siųsdami BALF’o išleistus gražius
LIETUVIŠKUS KALĖDINIUS ATVIRUKUS
Astuonių Didelių, Keturiom Spalvom Rinkinys 
(Iliustruoti Atvirukai — Keturių Rūšių Po Du)

Kaštuoja Tik Vienas Doleris ($1.00)
Perkant už Penkius Dolerius ($5.00), Gaunama šeši Rinkiniai 

(48 Atvirukai)
Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams Tremtiniams 

Šelpti.

UŽSAKYMAS

United Lithuanian Relief Fund
19 West 44th Street
New York 18, N. Y,
GERB.:

Prašau atsiųsti man...........rinkinius Lietuviškų Kalėdinių
[ ] Pinigais

Atvirukų, už kuriuos čia įdedu $........00 [ ] Čekiu
[ ] Money Order

Vardas ir Pavardė..............................................................................
Gatvė ir Numeris...............................................................................

J. Tamulis. 1 Miestas............................................. Zone............ Vast....................
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Už Spygliuotų i Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo

.............. ...................... Rašo A.

(Tęsinys)
Kai greta komendanto pa

vaduotojo paskyrė dar vieną 
pavaduotoją, vermachto ma
jorą, tai nebuvo jokios abejo
nės, kad mūsų šeimininkais 
toliau liks vermachtas. Kali
niai tarp savęs apie tai ir te
kalbėjo, minėdami malonų jų 
elgesį ir pabrėždami, kad 
vermachtiečiai atsako į kali
nių pasveikinimus, geriau 
sakant, kepurės nuėmimą. Iš 
lūpų į lūpas ėjo SS vyrų pa
vardės, kurie jau ryt poryt 
apleidžia lagerį. Visi laukė 
tos dienos, kada jie visi iš čia 
pranyks.

Tačiau koks buvo visų nu
sivylimas, kai po poros sa
vaičių, vieną gražų rytmetį, 
kaliniai pamatė, kad ver
machto ženklai buvo pakeisti 
SS ženklais . . .

Kalėdų eglutė ir kartuvės
Kaliniais perpildyto lage

rio gyvenimas 1944 m. rude
nį ėmė darytis nerviškas. 
Jausdama artėjančios katas
trofos grėsmę, vadovybė 
griebėsi švelninti lagerio re
žimą.

Darbų prižiūrėtojams ir 
visokiems vyresniesiems pa
skelbė, kad nevalia mušti ka
linių. Prominentus kas sek
madienis ėmė vesti į kino se
ansus. Raštinėse skubiai ga
mino “metrikus” žymes
niems lenkų politiniams kali
niams, kurie buvo nukankin
ti vos atvežus juos lagerin, 
dar 1939-1940 metais. Dabar 
juos užrašė, kaip mirusius 
savo mirtimi 1943 ar net 
1944 metais, ir jų mirties ak
tus su atitinkamais parašais 
įsegė į jų bylas, žodžiu, anot 
mūsų Dr. Kudirkos, jie darė 
kaip tie XIX amžiaus pabai
gos rusų valdomos "Lietuvos 
valsčių raštininkai: rašė, 
skuto, trynė, “kad viskas bū
tų ir kad nieko nebūtų ..

Mušimas kurį laiką suma
žėjo, nes kapo ir kiti promi- 
nentai iš karto patikėjo, kad 
mušti tikrai yra uždrausta. 
Tačiau pamažu vienas kitas 
vėl įsidrąsino, ir vėl grįžo se
na tvarka. Ir neteko pastebė
ti, kad SS kada nors kurį 
nors mušeiką sudraustų.

Betgi mirtis nesiliovė siau
tusi. Ji grobė savo aukas bū
riais ir pavieniui. Vieną die
ną vakarinio apelio metu iš
vedė sušaudyti 60 vyrų. Po 
dviejų valandų surinko dar

Koncentracijos Stovyklos)
Gervydas — 

37, kurių tarpe buvo trylikos 
metų berniukas, su ašaromis 
maldavęs, kad jo nežudytų.

Šitą būrį vedant į mirties 
vietą, prie kelio užsisukimo, 
kur buvo mažas miškelis, ka
liniai prasiveržė pro palydo- 
Bet kulkos buvo už juos grei- 
vų užtvarą ir leidosi bėgti, 
tesnės: septyni krito vietoje, 
keliolika sužeidė, o likusieji 
stovėjo vietoje, visai nesusi
vokdami, kas čia dedasi.

“Žmonės šaudo, Dievas 
kulkas gaudo”—sako patar
lė. Štai, vieną naktį iš bara
ko vienmarškinis išbėga kaž
koks pamišimo priepuolio 
apimtas kalinys. Snaudžian
čio sargybinio nepastebėtas, 
jis išeina pro lagerio vartus 
ir drožia savo keliu. Iš sar
gybos bokšto pasigirdo įspė
jimo šūvis, iš kito—tas pat. 
Išsigandęs kalinys susimetė 
bėgti atgal.

Rytojaus rytą visi ėmė 
kalbėti apie nakties įvykį. 
Visai mažai kas sužinojo, 
kad bešaudant viena užkly
dusi kulka padarė savo. Pa
sirodo, ji pataikė vienam ka
po į dešinę ranką paliai pe
tį. Mat, susišaudymo metu 
tasai kapo buvo pakilęs nuo 
savo guolio pažiūrėti, kas 
čia atsitiko. Joks gydymas 
nieko negelbėjo, ir sužeistą 
ranką reikėjo nupiauti. Kaip 
tik tą ranką, kuri labai žiau
riai mušdavo kitus likimo 
draugus.

Kai tasai kapo pasveikino 
ir vėl ėmė vaikščioti kalinių 
tarpe, visur jis sutiko ne už
uojautos, bet pasitenkinimo 
žvilgsnius. Kiekvienas sau 
širdy džiaugėsi, kad tasai 
budelis sulaukė teisingos 
Dievo bausmės. Tai supras
damas, jis labai niršo, bet de
ja, jam trūko dešiniosios, ku
ri galėtų “pamokyti” neklau
žadas.

Ruduo lageriui atnešė dar 
vieną naujybę—viešą mir
ties bausmės vykdymą. To
kio “sezono’” atidarymui bu
vo kariamas kalinys vokie
tis, bloko raštvedys, kuris 
bemušdamas užmušęs kitą 
kalinį. Jo mirties sprendime 
buvo pasakyta, kad baudžia
mas už žiaurų elgesį su kali
niais. Lagerio vadovybė ši
tuo savo sprendimu, mato
mai, norėjo pasakyti, kad la
geryje niekados jokio muši
mo nė užmušimo nėra buvę 

ir kad kiekvienas nežmoniš
kas elgesys čia griežtai bau
džiamas. Kaip gaila, kad 
taip vėlai “susiprato.” Betgi 
tikrumoje tas pirmojo bloko 
raštvedys buvo kariamas už 
spekuliaciją ir SS vyrų apga
vimą.

Apeigos buvo gana iškil
mingos. Lagerio viduryje pa
statė dideles dvivietes kar
tuves. Pietų pertraukos metu 
aplink jas išrikiavo visus ka
linius. Atvedus baudžiamąjį, 
visiems buvo duota komanda 
nusiimti kepures. Perskai
čius mirties sprendimą, la
gerio seniūnas jam ant kak
lo užnarino kilpą. Pasmerk
tasis užlipo ant tiltelio. Kai 
palaidas virvės galas buvo 
pritvirtintas, SS vyras pa
spaudė mygtuką, ir tiltelis iš 
po pasmerktojo kojų išnyko. 
Po kelių minučių buvo duota 
komanda užsidėti kepures ir 
skirstytis pietų.

Tokios apeigos kartojosi ir 
ir dažnėjo, nes “nusikaltimų” 
nerūko: žiaurus elgesys su 
kaliniais, kėsinimasis į SS 
vyro gyvybę, ginklų slėpi
mas ir t.t. Kai iš eilės keletą 
dienų nieko nekardavo, kali
niai viens kito klausinėdavo, 
kodėl taip ilgai laukia . . . 
Tarpkalėdžio metu net nesi
drovėta kartuves pastatyti 
greta didžiulės Kalėdų eglu
tės .. .

Tik čia atsitiko gana ne
malonus įvykis.

Labai gražią saulėtą dieną 
korė du vyrus drauge. Taip 
pat buvo išrikiuoti visi kali
niai ir dalyvavo visa legario 
vadovybė. Atlikus visas rei
kiamas ceremonijas, buvo 
paspaustas tasai mirtį ne
šantis mygtukas. Tiltelis be
matant nusmuko ir viena au
ka pakibo ore, o antroji nu- 
sivertė žemėn—trūko virvė. 
Jaunasis vyras tuojau atsi
stojo, ir jam vėl buvo užna- 
rinta virvė ant kaklo. Laip
teliais jis užlipo vikriai ir vi
sai nesvyruodamas. Paspau
dus mygtuką, virvė trūko 
antrą kartą, o pasmerktasis 
nusmuko žemėn stačias.

Per kalinių eiles nuaidėjo 
atodūsis, ir visi sekė, kas bus 
toliau. Pagal papročius baus
mė turėtų būti dovanota. 
Bet, štai, užneria virvę tre
čią kartą . . . Murmėjimas ir 
šiurpus nepasitenkinimas 
apima kalinių minią. Lagerio 
komendantas duoda parėdy
mą virvę nuimti. Netrukus 
pro tylią kalinių minią ra-

Baltijos Universiteto rūmai Hamburge.

Vidaus Neramumai 
Irane

Teheranas. — Irano minis- 
teris pirmininkas Ahmad 
Ghavam pranešė Azerbai
džano provincijos gubernato
riui, kad Irano vyriausybė 
yra nusistačiusi atsiųsti cen
tro kariuomenę, kuri padės 
Azerbaidžane palaikyti tvar
ką rinkimų metu.

Azerbaidžano gubernato
rius ir to krašto taryba, kuri 
buvo sudaryta su sovietų ar
mijos pagelba, pareiškė, kad 
centro kariuomenės atsiunti
mas čia nereikalingas. Jos 
pasirodymas galįs net sukel
ti vidaus karą. Mat, rusų pa
statytieji valdytojai bijo, 
kad kariuomenei prižiūrint, 
jie rinkimuose gali nieko ne
laimėti, nes nebus kaip nu
sukti balsų.

Irano ministeris pirminin
kas Azerbaidžano guberna
toriui paaiškino, kad kariuo
menės atsiuntimas neprieš
tarauja Azerbaidžano pro
vincijos ir centro valdžios 
susitarimui. Dėl to jų nema
no, kad tai iššauktų vidaus 
karą, ir prašo kariuomenei 
nedaryti jokių kliūčių.

Yra žinių, kad kairieji yra 
suorganizavę apie 10,000 vy
rų, kurie susitelkę tarpukal
nėse, jungiančiose Iraną su 
Azerbaidžano provincija.

portfiureris, žiaurus budelis, 
išvedė tą vyrą iš lagerio. Vi
siems buvo aišku, kad jį nu
sivedė į krematoriumą.

“Paįvairinimui” kartą tris 
kalinius pakabino prie stul
pų užpakaly surištomis ran
komis, kad būtų atviresni 
tardymo metu. Kojomis že
mės nesiekdami, ant rankų 
iškabojo po ketvirtį valan
dos. (Bus daugiau)

Prof. Vladas Stanka, Lietuvių 
rektorius Baltijos Universitete.

Atgaivina Katalikių 
Akciją Tremtyje
Kan. F. Kapočius, Apašta

liškojo Sosto delegatas lietu
viams, gyvenantiems Vokie
tijoje ir Austrijoje, išleido 
pastoracinį laišką Katalikų 
Akcijos atgaivinimo reikalu.

Prieš karą Lietuvoje Ka
talikų Akcija buvo stipriai 
organizuota. Dabar ji mano
ma atgaivinti naujais pa
grindais. -

Kan. F. Kapočiaus laiškas 
spalių 31 d. buvo išspausdin
tas “Naujajame Gyvenime.”

Kardinolas Hlondas 
Vatikane

Roma. — Į šį miestą iš 
Lenki j os atvyko Lenkijos 
primas kardinolas Hlondas.

Jo buvimas turi ryšio su į- 
temptais santykiais Lenkijo
je tarp valdžios ir Bažnyčios.

— Rusai leido grįžti pir
miems 25,000 japonų iš so
vietų užimtų sričių į Japoni
ją.

LIETUVOS LIAUDIES APIPLĖŠIMAS
Lietuva Rusijai per 1946 m. turi sumokėti daugiau kaip 

milijardą rublių

(Žinios pagal Vilniaus “Eltos” pranešimą)
Lietuvos finansų “ministe

ris” A. Drobnis Lietuvos 
Aukšč. Tarybos VI-jo sesijo
je padarė pranešimą apie 
Lietuvos valstybinį biudžetą 
1946 m.

Čia pacituojami šo žo
džiai:

“Valstybinis biudžetas 
Lietuvos Ministerių Tarybos 
nustatytas šiai sumai: a. pa
jamos — 862,384,000 rublių, 
b. išlaidos—852,937,000 rub
lių su pereinamaisiais lėšų 
likučiais 1947 metams sau
sio mėn. 1 d. 9,447,000 rub
lių.”

Toliau “draugas minis- 
teris,” kalbėdamas detaliai 
apie biudžetines pajamas iš 
valstybinių įmonių ir organi
zacijų, pabrėžė:

“Sprendžiamų įmokų, apy
vartos mokesčio 1946 m. pro
jektuojama gauti 1,443,000,- 
000 rublių arba 590 milijonų 
daugiau negu 1945 m.

Ryšium su karo mokesčio 
panaikinimu 1946 m. gyven
tojų mokesčių ir rinkliavų į- 
plaukos mažėja ir sudaro 
394,700,000 rublių, iš kurių 
Lietuvos valstybiniam biud
žetui tenka 203,100,000 rub
lių.

1946 m. TSRS liaudies 
ūkiui atkurti bei išvystyti 
paskolos pasirašymas mūsų 
respublikoje praėjo dideliu 
patriotiniu pakilimu ir pasie
kė 145,377,000 rublių. 1946 
m. atskaitymų nuo valstybi
nės paskolos į biudžetą už- 
projektuota 64,518,000 rub
lių sumai, kurie nukreipiami 
respublikos liaudies ūkiui fi
nansuoti.”

Remdamiesi Lietuvos fi- 
nasų “ministerio” A. Drob
nio pranešimu, matome, kad 
iš Lietuvos liaudies bus iš
rinkta mokesčių 1946 m. iš 
valstybinių įmonių ir organi
zacijų 1,443,000,000 rublių, 
iš gyventojų 394,700,000 rub
lių ir valstybinė paskola jau 
išrinkta 145,377,000 rublių. 
Taigi, viso iš Lietuvos gy
ventojų bus išrinkta 1,983,- 
077,000 rublių. Tai yra astro
nomiška suma.

Kas yra čia ypač nuosta
bu, kad bus čia išspaustas iš 
Lietuvos 1,120,693,000 rublių 
daugiau negu reikalinga Lie
tuvos biudžetui, nes Lietu
vos valstybinis biudžetas te
siekia tik 862,384,000 rublių.

Kyla klausimas, kam bus 
sunaudotos pajamos, surink

tos iš karo išvargintos Lietu
vos liaudies sumoje 1,120,- 
693,000 rublių.

Finansų “ministeris” A. 
Drobnis apie tai nutyli, visai 
jis nepaaiškina, lyg tai būtų 
nežymi sumelė.

Vis dėlto turime būti dė
kingi “draugui ministeriui,” 
jog toliau jis įneša truputį 
aiškumo pasakydamas, kad 
iš gyventojų mokesčio 394,- 
700,000 rublių būsią perves
ta Lietuvos biudžetan 203,- 
100,000 rublių, o kur 91 mili
jonas 600,000 rublių keliaus: 
ar į pono “draugo ministe
rio” kišenę, kaip kad pramo
nės ministerija papraktika- 
vo, įsikišdama į savo pinigi
nę 5,000,000 rublių, ar bus 
pasiųsta už Lietuvos “išva
davimą” “generalisimui 
draugui” Stalinui — “drau
gas ministeris” neduoda 
mums paaiškinimo.

Tačiau jis kalbėdamas 
apie valstybinę paskolą, ne
tyčia išsitaria, kad 1946 m. 
TSRS (atseit Rusijos) liau
dies ūkiui atkurti Lietuvos 
respublika pasirašė paskolą 
145,377,000 rublių, iš kurių 
Lietuvos biudžetui teteksią 
tik 64 milijonai 510,000 rub
lių. Vadinas, 80 milijonų 
859,000 rublių plaukia į “pro
letariato rojų,” atstatyti so
vietų ūkį. Taigi, visas mili
jardas ir kiti milijonai eis į 
tą patį “Rusijos fondą.”

Tikrai yra žiauru, kai Lie
tuvos ūkiui, sugriautam per 
dvi brutalias raudonųjų ir 
rudųjų okupacijas, teskiria
ma mažytė 64,510,000 rublių 
sumelė, o Lietuvos liaudies 
pinigai sumoje 1,120,693,000 
rublių siunčiam^. Lietuvos 
pavergėjams.

Žinoma, tokios milijardi
nės sumos iš Lietuvos liau
dies bus išieškotos jėga, so
dinant darbininkus ir ūki
ninkus į kalėjimus už neišsi- 
tesėjimą, konfiskuojant jų 
turtą, kaip kad yra iki šio 
laiko Lietuvoje praktikuoja
ma.

Tikrai tai žiaurus pasity
čiojimas iš darbo žmogaus ir 
biauriausias Lietuvos liau
dies piniginis apiplėšimas.

P. Bizaitis.

— Amerikos ambasado
rium Anglijai paskirtas 
Gardneris, buvęs Šiaurinės 
Carolines gubernatorius.

Tarp Tremtinių 
Vokietijoje. 

----------•---------
Rašo Dr. B. Kazlauskas

(Specialus “Amerikos” korespondentas)

Amerikiečių zonoje
Ne visi vokiečiai ir svetimšaliai DP gali laisvai im

ti traukinį Tuebingen-Stutgart. Keliolika kilometrų už 
Tuebingeno į traukinį įeina amerikiečių MP ir pradeda 
tikrinti dokumentus, kišenius, valizas. Visi vykstą iš 
vienos zonos į kitą turi turėti leidimus. Lietuviai yra 
gabūs žmonės. Jie vienu ar kitu būdu susitvarko su lei
dimais ir daug keliauja. Visur traukiny, beveik kiek
viename vagone vis girdėsi kalbant lietuviškai.

Wuertembergo provincijos srityse nuo Štutgarto iki 
Augsburgo-Kempteno-Muencheno (Bavarijoje) gyve
na apie 20,000 lietuvių. Gali pervažiuoti tarp Stutgar- 
to-Ulmo-Augsburgo-Kempteno visus kaimus, miesčiu
kus visur čia rasi lietuvių. Vienam kaime gal 10 žmo
nių, kitame 20, trečiame 50 ir kai kur 100 ir daugiau, 
bet vis tiek rasi. Jie kaimuose ir mažuose miesčiukuo
se gyvena rekvizuotuose vokiečių namuose. Miestuose 
jie gyvena lageriuose arba iškraustytuose ištisuose vo
kiečių kvartaluose. Savaime suprantama, kad vokiečiai 
į svetimšalius juos išstūmusius iš jų butų žiūri labai 
šnairomis ir tik laukia momento, kad jie galės grįžti į 
savo pastoges. Yra aišku, kad ilgai jie DP negalės pa
silikti svetimuose butuose. Vokiečiai įgaus vis daugiau 
ir daugiau galios ir juos visus iškraustys. Jau dabar 
neretai pasitaiko, kad vokiečių visaip spaudžiami ir 
prašomi amerikonai tremtinius iškrausto į kareivines, 
ar lagerius, o gyvenamus namus grąžina vokiečiams. 
Jei tas bus visuotinai ir tremtinių probelma nebus iš
spręsta, tada tūkstančiai žmonių atsiklius gatvėje be 

pastogės. O butą gauti Vokietijoje jiems bus neįmano
ma, nes jų laisvų nėra ir vokiečiai yra įdūkę ant sve
timšalių.

Teko pervažiuoti čia minėtas sritis tarp Stugarto, 
Ulmo, Augsburgo. Visur radau lietuvių. Reutlingen, 
Pfulingen, Kirchheim, Nuertingen, Neuffen, tai mies
čiukai arba kaimai, kur gyvena daugelis šimtų tautie
čių. Jie užėmę atskirus šių miesčiukų kvartalus arba 
gatves. Jie kai kur turi net savo pamaldas visiškai at
skirai nuo vokiečių. Gatvėse tik girdėti lietuviškai kal
bant, vaikai žaidžia lietuviškus žaidimus, seneliai ir se
nelės sau šildosi prieš saulę ir svajoja, kur reikės baig
ti gyvenimą, ar svetimoje žemėje ar savo tėvynėn grį
žus.

Dar galėjau ilgai važinėtis po Wuertembergo kaimus 
ir lankyti lietuvių tremtinių kolonijas, bet laikas labai 
spaudė ir turėjau skubėti lankyti didesnius susigrupa- 
vimus dideliuose miestuose.

Tad patraukiau į Štutgartą. Miestas visiškai sugriau
tas. Tramvajus ritas kaip driežas per ir tarp griuvėsių. 
Vokiečiai apatiški, beviltiški, nervuoti, grūdasi į juos 
ir kažkur važinėja. Miesto centre jokių įstaigų, jokio 
svarbaus punkto—viskas tik griuvėsiai. Svarbios įstai
gos tiek civilinės tiek kariškos koncentruotos miesto 
pakraščiuose ir reikia važiuoti tramvajum labai ilgai. 
Ir tai tiesiog privažiuoti negalima, nes kartais griuvė
siai yra užgriuvę gatves ir tramvajai nepražiuoja. Rei
kia išlipti, paeiti ir sėsti į kitą toliau.

Įdomus viešbutis
Amerikiečių karo valdžios Visitors office man pa

skyrė labai įdomų viešbutį apsigyventi, tai Bunker 
Hotel. Tai beveik vienintelis sveikas miesto centre “pa
statas.” Kodėl jis sveikas ir nesugriautas? Todėl, kad 
jis yra įkastas 15 metrų po žeme. Karo metu čia buvo 
garsus bunkeris, kurs tūkstančiams žmonių išgelbėjo 
gyvybes. Tik davus lėktuvų pavojaus signalą visi kas 
gyvas bėgdavo į jį ir, nors bombos krisdavo viršuj, gat
vėse griūdavo namai, bunkeris atlaikydavo. Dabar čia 
yra įrengtas viešbutis ir gali sutalpinti iki tūkstančio 

žmonių per naktį. Visas bunkeris yra atitvertas mažais 
kambariukais, kuriuose yra po staliuką ir lovelę. Vė
dinimas daromas ventiliatoriais ir elektros šviesa dega 
dieną ir naktį. Tualetai ir prausyklos yra bendrai vi
siems, nes kambariuose vandens nėra. Tad iš ryto no
rint nusiprausti ir nusiskusti reikia stot į eilę su savo 
muilu ir rankšluosčiu. Sienos yra labai storos iki 7 me
trų gelžbetono ir jokia bomba čia negalėjo pramušti. 
Viena 2,000 kilogramų bomba buvo kritusi ant bun
kerio sienos, kuri įlinko pusę metro bet vis dėlto atlai
kė. Ir tą įlinkimą dabar, kas ten gyvena, ateina ap
žiūrėti. Viduje yra įrengta taip pat restoranas ir baras. 
Tokių viešbučių teko dar matyti ypač anglų zonoje.

Štutgarte su lietuviais
Stutgartan patekau, kada kaip tik vyko ten vienas 

labai įdomus ideologinis suvažiavimas. Salėje, kuri jau 
daug lietuviškų susibūrimų matė, susirinko iš visos Vo
kietijos vienminčiai lietuviai apsvarstyti savo ideolo
ginių reikalų, čia matėsi ir profesorių, ir gimnazijų 
bei pradžios mokyklų mokytojų, ir gydytojų, ir inži
nierių, ir teisininkų bei ekonomistų—įvairaus amžiaus 
ir įvairių profesijų žmonių.

Tas suvažiavimas tęsėsi dvi dienas. Labai apgailes
tavau negalėjęs ten visą laiką dalyvauti. Bet per tą 
trumpą laiką, kada aš ten buvau, jau gavau daug į- 
spūdžių. Aš pamačiau, koks begalinis idealizmas, ko
kia didelė tėvynės meilė ir išsiilgimas šiuose visuose 
žmonėse glūdi. Visi klausimai buvo svarstomi tokiu bū
du lyg kad jau ryt, poryt grįšime į savo tėvynę. Ištrė
mimas jiems visiems atrodo tartum kažkoks nepavykęs 
išvykimas į laikiną kelionę, kuri diena po dienos baig
sis, ir vėl prasidės normalus kūrybinis gyvenimas.

Vakare teko dalyvauti trumpose pamaldose, kurių 
metu buvo pagiedota keletas lietuviškų giesmių ir iš
klausytas jautrus pamokslas. Koplytėlė, kuri yra spe
cialiai lietuvių pastangomis įrengta viename gyvena
mame name, daro be galo malonų ir jaukų įspūdį. Vi
sos giesmės ir maldos yra ne kas kita, kaip graudi, 
jautri tautinė tėvynės išsiilgimo poezija. Kada pirmą 

kartą tokiose pamaldose dalyvauji, neapsakomas jaus
mas ir širdgėla apsupa sielą, ir esi įsitikinęs, kad šių 
maldų ir šių balsų Dievas negali neišklausyti, nes be
simeldžiančių akyse ašaros žiba ir bėga per skruostus, 
o veidai būva pilni maldavimo ir skausmo.

Štutgarte lietuviai tremtiniai apgyvendinti dviejuo
se priemiesčiuose. Viena jų dalis yra Felbache, kita da
lis Kanstade. Jie čia gyvena vokiečių iškraustytuose 
kvartaluose. Maitinami UNRRA sausu daviniu, iš ku
rio pasidaro sau valgyti namuose. Yra, kaip ir kitur, 
gimnazija, pradžios mokyklos ir vaikų darželiai. Dėl 
gyvenimo sąlygų čia didelių nusiskundimų nebuvo. 
Mat, daug reiškia laisvas gyvenimas pakenčiamuose 
butuose. Ir čia susibūrę įvairių profesijų ir įvairaus 
amžiaus žmonių.

Pakeliui į Bavariją
Vis turiu skubėti, kad savo planą įvykdyčiau. Iš čia 

vykau į Bavariją. Visų pirma norėjau aplankyti Bava
rijos pakrašty esantį Kempteną, kur girdėjau esant 
susibūrus gana daug lietuvių.

Pakeliui būtina sustoti Ulme. Taikos metu tai buvo 
gražus industrijos miestas. Jo viena iš aukščiausių ir 
gražiausių gotiko stiliaus katedrų patraukė ne vieną 
turistą, lankantį Vokietijos pietus. Dabar miestas yra 
visiškai sugriautas. Stotis guli ant šono. Jos vietoje 
pristatyta barakų, kuriuose įsikuria įvairios geležinke
lių įstaigos.

Bet negalima pravažiuoti neaplankius katedros, ku
ri išdidžiai stovi bombų nepaliesta. Visi lankytojai kal
ba, kad amerikonai labai taiklūs, nes aplink viską su
griovė, o katedrą paliko.

Lipame į bokštą. Sutinkame įvairių žmonių, ir jie vis 
svetimšaliai: jugoslavai, lenkai, estai, latviai. Visi jie 
yra DP, visi jie nenori grįžti į rusų valdomus kraštus.

Katedros bokšto sienose įvairiomis Europos tautų 
kalbomis išrašyti parašai ir šūkiai. Ir lietuviškų ne
trūksta. Mat, turistai lankydami palieka atminimą. Pa
čioje viršūnėje radau dar lietuviškų įrašų. Vienas iš jų 
man tikrai patiko: “Stalinui valdant Lietuvą, būdamas



Gruodzio-December 13, 1946

GRAŽIAI ATMINK

ir

SODALĖS PAJUDĖJO
Generolas

LAUKIA MARGUMYNŲ 
VAKARO

Čia visi domisi ir laukia 
nepaprasto vakaro, kurs bus 
gruodžio 29 dieną šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Vakaras pavadintas “Lie
tuvišku šiupiniu.” Jo smulki 
programa niekam nebus 
skelbiama, tik atvykusieji 
galės pamatyti. O ji bus tik
rai kultūringa ir įdomi.

Tokio vakaro dar čia nie
kas neturėjo, ir nežinia, ar 
kuomet kas turės.

Iš tikrų šaltinių teko suži
noti, kad programoj daly
vaus Philadelphijos žinoma 
solistė dainininkė, iš New 
Yorko artistė. Vakaro vy
riausia vedėja bus ką tik at
vykusi iš Vokietijos Daugno- 
rienė. Ji rimtai rengia dau
gybę staigmenų.

Viena programos grupė 
susidarys iš keliolikos artis
tų, kurie jau rengiasi tai pro
gai.

Bilietų į vakarą jau visai 
maža beliko. Mat, visi turi iš 
anksto įsigyti, nes nedidelis 
skaičius jų bus parduodama.

Bet kurie negaus bilietų, 
tai galės linksmintis apati
nėj salėj. Ten bus visokių 
valgių ir gėrimų, ir nereiks 
mokėti įžangos mokesčio.

Tikrai visi laukia to įdo
mybių vakaro.

LAIMĖJO IR PRALAIMĖJO

Šv. Kazimiero parapijos 
krepšinio komandos savo 
pirmas dvi rungtynes laimė
jo, bet vienas pralaimėjo šv. 
Povilo parapijai.

Jaunėsiu jų komanda, 
pernykščiai pietinės Phila
delphijos nugalėtojai,-laimė
jo abejas rungtynes. .

Tikime, kad ir toliau jiems 
seksis.

Į Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
g Moderniška laidojimo įstaiga. Di- 
I dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. 
B Pakeleivingiems sutelkiama

nakvyne
Viskas nemokamai. Kreipkitės 

dieną ir naktį •

Šv. Kazimiero parapijos 
buvęs ilgametis zakristijo
nas K. Kisielius prieš metus 
laiko sunkiau susirgo, nebe
gali dirbti ir turi gydytis.

Todėl parapija ir parapi
jiečiai nutarė jam įteikti Ka
lėdų dovaną. Tam tikslui 
gruodžio 15 d. daroma rink
liava bažnyčioj, kad visi ga
lėtų išreikšti savo dėkingu
mą senam parapijos darbi
ninkui. Jis dirbo parapijoj 
virš 27 metus.

Šv. Kazimiero parapijos 
sodalietės šiek tiek pajudėjo 
prie naujos valdybos, ku
riuos pirmininkė išrinkta M. 
Skiotytė. Jos neseniai suor
ganizavo arbatėlę ir per sa
vo susirinkimą nutarė dau
giau veikti.

Laukiama, kad tikrai veik
tų, nes parapijoj yra narsių 
mergaičių, kurios galėtų ir 
kalnus pajudinti.

Per vakarienę programinę 
kalbą pasakė parapijos kle
bonas kun. I. Valančiūnas.

Gruodžio 2 dieną Stanislo
vas Barauskas užprašė mi
šias su egzekvijomis už savo 
mirusį tėvą, kurs jau ilsisi 
ramybėj keliolika metų. Sū
nus mirusio tėvuko niekuo
met nepamiršta. Tai gražus 
pavyzdys.

Gruodžio 4 dieną Veronika 
Nekrašytė užprašė mišių au
ką su egzekvijomis už savo 
mielą brolį Vincentą, kurs 
žuvo kariuomenėj. Tik jiedu 
čia gyveno, todėl sesuo labai 
mielai atmena savo broliuko 
sielą. Ji kartas nuo karto tai 
padaro, bet ši proga buvo 
metinių sukaktuvių paminė
jimas.

Gruodžio 10 d. Ona Juškie
nė užprašė pamaldas už savo 
a.a. vyrą Mykolą ir šeimynos 
sielas.

Gruodžio 14 d. buvo pa
maldos a.a. Onos Talušienės 
metinė sukaktis. Jos miela 
dukrelė ir kiti šeimos nariai 
labai gražiai atsimena tą 
brangią sielą, kuri taip nese
niai atsiskyrė.

VESTUVIŲ VARPAI

ATSIMENA MIRUSIUS

Prieš Kalėdų šventes dau
giausia žmonės rūpinasi gy
vaisiais ir kaip jiems dovanų 
pripirkti. Bet artimieji atsi
mena ir savo mirusiuosius.

Teko nugirsti, kad Juozui 
Burokui, 319 Sears St. jau 
suskambėjo pirmieji vedybų 
varpai. Sako, kad pavasarį 
jam tikrai bus sugrotas ves
tuvių maršas.

Šiuo metu Juozas Burokas 
verčiasi krutamųjų paveiks
lų rodymu.

Kalbama, kad jis atidarys 
didelį biznį.

VISI Į ŠIUPINIOVAKARA
Kuris Įvyks

Sekmadienį, Gruodžio-Dec. 29, 1946
Pradžia 7 vai. vakare

ŠV. KAZIMIERO PAR. SALĖJE
331 Earp Street Philadelphia, Pa.

DIDŽIAUSIA DAUGYBĖ
Linksinybiti! Margumynu! Siurprizy!

VISOS VIETOS REZERVUOTOS!
Bilietų reikia gauti iš anksto pas P. Breslauskus, 2246 

W. Allegheny Ave., Šv. Kazimiero, Šv. Andriejaus ir Šv. 
Jurgio par. klebonijose ir pas platintojus. BILIETO KAI
NA—$2.00.

Pelnas skiriamas “Philadelphijos Žinių” Amerikoje nau
dai.

Tai pirmas tos rūšies vakaras! Kas ateis, niekuomet ne
pamirš!

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Kviečia—RENGĖJAI.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. fiešt. 8:00 p.m. 

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

SUSIŽIEDAVO

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Adelė Mažeikaitė, gyv. 330 
Earp St., šiomis dienomis su
sižiedavo su Kaziu Bagočium 
212 Grenwich St.

Tai bus lietuviška ir kata
likiška šeima. Kazys Bago- 
čius yra dabar krepšinio ko
mandos vyriausiu vadu.

Abu jaunuoliai tikrai 
vyzdingų ir katalikiškų 
mų nariai.

NAUJAGIMIAI

pa- 
šei-

Balčiūnas, Ona, nuo Kauno, gyv. 
Chicagoje.

Balsys, Antanas, Petras ir Vincas, 
iš Kybartų vai., Vilkaviškio aps.

Bankus, leidęs lietuvišką magaziną.
Bušldūtė, Elena.
Bulvidiene - Kinčiūtė, Monika, iš 

Švėkšnos vai., Tauragės aps., gyv. 
Worcester.

Čiurlionienė - Skripkaitė, Rozalija.
čižauskas, Stanislovas, gyv. Buffalo, 

N. Y.
čuberkis, Julius, gyv. Detroit, Mich. 

Dažytojas.
čuberkis, Teofilius, gyv. Cleveland, 

Ohio.
Dalik - Rasimavičiūtė, Konstancija, 

iš Salamiesčio par., Biržų aps., gyv. 
Brooklyne.

Dobrovolskis, Jonas, iš Čekiškės pa- 
rap., Kauno aps.

Dzyckowska, Marija, duktė Alek
sandro ir Stasės Jacevičiūtės, iš Aly
taus.

Guonienė, Albina, gyv. Auburn.
Ivanauskas, Jonas, iš Siesikų vai., 

Ukmergės aps.
Jablonskienė - Kinčiūtė, Veronika, 

iš Švėkšnos vai., Tauragės aps.
Jonikas, Jonas, brolis Stanislovo, 

gyv. Paterson, iš Skaudvilės vai., Tau
ragės aps.

Juozapavičius, Silvestras, iš Žalio
sios vai., Vilkaviškio aps., turėjo ūki 
prie Cleveland©.

Juška, Jonas ir Pranas, nuo Utenos.
Kairys, nuo Biržų, Mežanskų gimi

naitis.
Karalius, Stasys, sūnus Juozo ir 

Emilijos, iš Alsėdžių vai., Telšių aps.

St. Areškevičiai, 334 Earp 
St. lapkričio 22 d. susilaukė 
antro gražaus ir linksmo sū
nelio, kurs tuoj bus pakrikš
tytas Danieliaus vardu. Ber
niukas sveikas ir labai links
mas auga ir stiprėja.

Elzbietos Areškevičienės 
sesuo A. Ambrasienė lapkri
čio 28 dieną susilaukė dukre
lės. Ambrasai labai paten
kinti, kad jie susilaukė duk
relės, nes dabar turės sūnų 
Juozą ir dukterį Eleonorą, 
kuri tuoj ir bus pakrikštyta.

Girdėti, kad abu švogeriai 
žada drauge ir krikštynų iš
kilmes daryti.

tanas ir Juozas, broliai Pranciškaus, 
iš Šiluvos va., Raseinių aps.

Pasčiunytė, Bronė, iš Kriaunų vai., 
Rokiškio aps., išvyko iš Kauno 1939 
m. su ekskursija ir apsistojo pas dė
dę Garolj, prie Chicagos.

Radzevičius (Rad), Leonas, iš Kau
no, gyv. Brooklyne.

Ramanauskas, Jonas, gyv. Chicagoj.
Rimas, Juozas, gyv. Pittston, Pa.
Rimkus, Juozas, jo žmona, sūnus 

Vladas ir dvi dukterys, kil. ar turįs 
giminių Panevėžio aps.

Rugienius, Antanas ir Vincas, iš 
šelmių vai., Vilkaviškio aps.

Senkoski, Juozas ir Marija, iš Kė
dainių aps.,

Skesgilas, Vytautas, Juozas ir Skes- 
gilaitė, Bronislava, iš Skuodo vai., 
Kretingos aps.

Skripkus, Petras, gyv. farmoje prie 
New Britain.

Staniulis, Antanas ir Jurgis, sūnūs 
Antano, iš Gelvonų vai., Ukmergės ap.

Šapinskas, Juozas ir Pranas, iš Rad
viliškio vai., Šiaulių aps.

Šlederis, Jurgis ir Juozas, gyv. 
Brooklyne.

Unguris, Alfonsas ir Ungurienč, 
Barbora, iš Radviliškio vai., Šiaulių 
aps.

Vaina, Jonas, brolis Jokūbo.
Vendel, Henry, gyv. Chicagoje 

August, gyv. Texas valst.
Venslauskai, du broliai, iš Mosėdžio 

vai., Kretingos aps.
Vensliauskaitė, Emilija, iš Gruzdžių 

vai., Šiaulių aps.
Vitkauskienė, Eleonora, žinomo te

atro veikėjo žmona ir jos dvi dukters.
žemrieta. Jonas, brolis Miko, iš Pa

švitinio vai., Šiaulių aps.
žičkus, Stasys ar Jonas, 

vai., Raseinių aps.
Žukauskas, Baltramiejus, 

ladelphijoje.
Ieškomieji ar apie juos 

maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA
41. W. 82nd St, New York 24, N. Y.

Gruodžio-D
---------------------------------- —

Graiky Nesantaika •

Su Bulgarais 1 KOR
i

Atėnai. — Graikai vis ne-
siliauja reiškę teises į 125 Bayo
kvadratinių mylių plotą
šiaurėje, kurį dabar valdo Praėjusį s
Bulgarija. Graikija mano, gū bv. Mvkol
kad Bulgarija, turėdama sa- nų no\ena p
vo valdžioje šitą kalnuotą Nekalto Pras
kraštą, lengvai gali prasi- šias dienas į
mušti prie Egėjo jūros. O tai pamaldas a[
yra sena jos svajonė. Pei' dieną bu

Graikijos karinė vadovybė 
turi žinių, kad Bulgarai pri
ima pas save maištininkus 
graikus, juos apginkluoja ir 
apmoko. Dėl to Trakijai, 
šiaurinei Graikijos daliai, 
nuolatos gresia pavojus, ir 
laikui bėgant ten gali kilti 
nepaskelbtas karas

Ant. Mažuknl 
nos dienų, gii 
šventinta Mq 
tūla, paaukoti

vai. pamaldai

Kaminskas, Motiejus ir jo seserys 
Marijona ir Elzbieta Kaminskaitės, iš 
Pakuonio, gyv. New Yorke.

Karpavičius, Pranas, gyv. Pittston, 
Pa.

Kasparavičienė, Barbora, iš Andrie- 
javo vai., Kretingos aps., gyv. Bosto
ne.

Kazlauskis, Stasys, gyv. New Yorke.
Kelmelis, Vincas ir Vladas iš Kap

čiamiesčio vai., Seinų aps., gyv. N. Y.
Kijauskienė - Bakšinskaitė, Uršulė, 

iš Vilkaviškio aps., gyv. Brooklyne.
Kryžius ar Kryževičius, brolis Emi

lijos, gyv. Racine, Disc.
Kurelait, Jonas, gyv. Collinsville, 

Ill.
Labanauskas (Labarowski), Juozas, 

sūnus Vladislovo iš Alytaus.
Lackus, Juozas, iš Svėdasų vai., Ro

kiškio aps., gyv. Philadelphijoje.
Lauraitis, Antanas, iš Radviliškio 

vai., Šiaulių aps.
Linkevičiai, broliai, iš Kurpikų km., 

Kaupiškių vai., vienas jų vardu Stan
ley, gyv. Scrantone.

Litvaitienė, Elena, gyv. 380 Grand 
St., Brooklyn.

Mackevičienė, Agota, gyv. Brookly
ne.

Mickevičienė, Stefanija ir sūnus An
tanas, iš šilavos, Raseinių aps.

Mileris, Antanas ir Rapolas, sūnūs 
Jurio, iš Daužnagių km., Kėdainių ap.

Mišeikienė - Stulpinaitė, Ona ir jos 
vyras Mišeikis, Jonas, gyv. Water
bury.

Naujokaitis, Kazimieras, gyv. N. Y. 
ir Antanas, gyv. Washingtone, iš Sin
tautų vai., šakių aps.

Navanglauskas, Jonas, Stasys, Juo
zas ir Malvina, vaikai Jurgio, iš Aukš
taitijos.

Norgailienė, Kunigunda, gyv. Col
linsville.

Okleiteris, Antanas ir Julius, gyv. 
Pittstone.

Oškutis, Adolfas, gyv. Elizabeth, N. 
J.

Pacevičlus, Aleksandras, gyv. Det
roite.

Pajuodis, Jurgis, iš Panevėžio aps.
Palukaitytė, Antosė, iš Balbieriškio, 

ištek, pavardė nežinoma.
Paulauskaitė, Marė ir Anastazija, iš 

Šilalės vai., Tauragės aps.
Pečiuliai, Jonas, Antanas ir Teklė.
Petruševičius, Bronislovas, iš Kur

šėnų, Šiaulių aps.
Popikaitis, Jonas ir Juozas, nuo Vil

kaviškio, gyv. New Yorke.
Povilauskas, Jonas, Vincentas, An-

Tel. Ste 3208

iš šilavos

gyv. Phi-

žinantieji

Roma. — Čia mirė kun. 
Valentinas Schaff, pranciš
konų generolas, sulaukęs 63 
m. amžiaus.

Jis buvo pirmas amerikie
tis tose pareigose.

Šią vasarą kun. V. Schaff 
važinėjo po Ameriką ir buvo 
aplankęs lietuvių pranciško
nų provinciją.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsaniuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3804 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. ®

KORTŲ BUNCC
ŽAIDIMŲ VAKARAS

ĮVYKS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE
331 Earp Street Philadelphia, Pa.

Sekmadienį, Gruodzio-December 15, 1946
Pradžia 4 vaL po pietų

Bus labai daug ir brangių dovanų visiems žaidėjams.
Bus išleista loterijos būdu kelios dovanos.

RENGIA PARAPIJOS JAUNOSIOS MOTERYS
Kviečia visus ir visas ir laukia visų.

Rengėjai.

2 vai. p.p. 
narių įsirašyn 
naujos štatui] 
šių apeigų sal 
narių pareigu 
vaišių stalo j 
lūs soda lietūs]

Gruodžio U
Veteranų vėli:

je mišių meti 
maldų salėje 
pietų salėje 
aktas, kurio 
ims pareigas 
gūnų.

Gruodžio 1' 
rapijos salėje

Pelnas skiri 
tautiečių šelpi!

Pradžia 7:31

Lapkričio 21 
Kemėžis dalyt 
čio vest uvėse 
Bezgelą ir Lili

Iškilmės ei 
krikšto tėvas 
Jonas Veiveris 
levičius. Be t] 
kun. L. Voic 
Gilbert Mai, d

Lapkričio 2 
mingos laidoti 
Stašansko, ilg 
gyventojo.

Pamaldas la 
Kemėžis, kun. 
Elizabethport 
levičius. J ka[ 
Gilbert Mai, ( 
Kara levičius.

Tešviečia jai 
amžinai!

Nuo lapkričil 
1 d. buvo šie k 
ronica Pūkštai! 
Walter Amšyd 
Lawrence Sietą

Harriso:
New

ištrėmime ir laukdamas tėvynės laisves, 1946 m. kovo 
22 d. įlipau į Ulmo katedros bokštą ir žiūrėjau paverg
tos tėvynės kryptimi.”

Kemptene
Besišnekučiuojant su T., štai ir Kemptenas. Nieko 

netikėtai sutikau savo seną kolegą, buvusį advokatą 
T. Labai abu džiaugėmės, nes nuo 1940 metų buvome 
nesimatę.

Besišnekučiuojant su T., štai ir Kemtenas. Nieko 
nelaukdamas, ėmiausi lankyti lagerį. Lietuviai trem- ’ 
tiniai yra apgyvendinti kareivinėse. Jų iš viso čia yra 
apie 1,300. Vyrų apie 600 ir moterų bei vaikų apie 700. 
Pažymėtina, kad čia yra apie 40% tremtinių ūkininkų.

Gyvenimo sąlygos yra čia apyblogės, nes labai su
kimšti savo miegamuose kambariuose. Gyvena viena
me kambaryje po 20-30 žmonių. Maišosi šeimos su 
viengungiais ir kartais mergaitės gyvena viename 
kambaryje su vyrais, atsitvėrę tik palomis ar kartoni
ne popiera. Tos mergaitės buvo priverstos taip gyventi, 
nes yra didžiausias vietų trūkumas, ir naujai atvykę 
lagerin turi pasitenkinti tuo, kas yra.

Lageryje veikia įvairūs lavinimosi profesiniai kursai: 
šoferių kursai, hidraulikos, mechanikos, elektrotechni
kos, statybos kursai. Šiuos kursus patys tremtiniai sa
vo lėšomis išlaiko.

Veikia taip pat gimnazija, pradžios mokykla ir vai
kų darželis. Be to, yra liaudies universitetas.

Čia sutikau garsų Lietuvos profesorių hidrauliką K. 
Jis labai aktyvus. Yra pakviestas profesorium UNRRA 
universitete Muenchene ir pats mano dabar steigti 
Kemptene net statybos—hidraulikos fakultetą.

Skaudus pasielgimas
Profesorius K. į tremtinių gyvenimą žiūri labai tra

giškai. Yra pasipiktinęs amerikonų taktika ir laikyse
na tremtinių atžvilgiu. Jo teigimu, amerikonai tremti
nius laiko kaip ir kokius nusikaltėlius, juos maitina, 

bet moraliai skriaudžia ir niekina. Tai yra kalinių pa
dėtis.

Pasakojo atsitikimą, kurio jis pats buvo liudinin
kas. Jam teko kažkur keliauti su statybos fakulteto 
profesorium K-čiu. Vienoje stotyje visi keleiviai ame
rikiečių MP buvo išsodinti ir iškrėsti. MP labai žiau
riai elgėsi su visais keleiviais ir kai kuriuos pradėjo 
mušti ir stumdyti. Tarp mušamųjų pateko ir prof. K- 
tis, kurį MP nusitvėrė, pargiovė ant žemės ir lazdo
mis mušė bei grasino ginklais.

Jis norėjo savo kolegą užtarti, bet buvo nustumtas 
į šalį. Mušimas tęsėsi labai ilgai, ir prof. K-tis buvo 
paleistas vos gyvas, sudraskytais rūbais. Jo teigimu, 
tokių atsitikimų yra nemaža.

Tiesą sakant apie tokią MP elgseną jau aš ne iš jo 
vieno buvau girdėjęs. Tremtiniai pasakoja, kad mora
linis pažeminimas jaučiamas visur kiekvienam žings
ny. Kartais užeina kas į galvą MP, jie atvažiuoja anks
ti 4 ar 5 vai. ryto į lagerį, visus prikelia, išvaro kie
man, o patys daro kratą. Radę mažiausias atsargas 
maisto ar kitų dalykų, paima sakydami, kad jei nesu- 
valgo, nereikia.

Tremtinių kambariuose
Lankiau ir tremtinių gyvenamus kambarius. Lova 

ant lovos sustatyta. Sukimšta, suspausta viskas. Tai 
ne normalus gyvenimas, bet tikras lageris.

žmonės viens apie kitą trinasi, užkabinėja, nervuo- 
jasi, pykstasi. Biauriau čia gyventi negu kareiviams 
kareivinėse. Tokiose sąlygose nenormalumams pasi
reikšti yra geriausios sąlygos. Lagerių administracija 
su tuo kovoja ir gražiomis priemonėmis, ir žiaurumu 
bei jėga. Tam yra policija ir teismas.

Man čia Kemptene bebūvant, kaip tik vietiniame 
bendruomenės teisme buvo baudžiamoji byla.

Kempteno lageris turi laikraštėlį, kurs biuletenio 
formoje išeina kiekvieną dieną. Lageris turi savo kle
boną ir savo koplyčią.

Sugriautame Augsburgo mieste
Iš Kempteno vykau tiesiai į Augsburgą. Taip pat su

griautas miestas. Jame yra 2 lietuvių tremtinių lage
riai: Hochfeldo ir Haunstadten priemiesčiuose. Juose 
gyvena apie 1,500 lietuvių. Jie apgyvendinti vokiečių 
darbininkų kolonijose—naujuose Hitlerio pastatytuose 
darbininkams namuose.

Nors labai susikimšę, bet vis dėlto dar pakenčiamai, 
ir tokio skurdaus vaizdo kaip kituose lageriuose čia 
nematyti.

Įdomiausia čia buvo “Čiurlionio Ansamblio” koncer
tas miesto salėje. Turėjau progos pasigėrėti tikruoju 
liaudies menu ir žavėtis lietuvių liaudies ir koncertinė
mis dainomis. Daug jau buvau girdėjęs apie šį Mikuls
kio vadovaujamą meno ir dainų ratelį, bet dainuojant 
ir šokant dar nebuvau niekuomet matęs.

Aprašyti tą įspūdį labai sunku. Norint gerai įvertin
ti, reikia pačiam jį pamatyti. Ir aš manau, kad jie at
vyks kada Amerikon koncertuoti, ir tik tada lietuviai 
galės pamatyti, ko lietuviškame mene galima pasiek
ti.

Man Vokietijoje būvant, jie šventė savo metines vei
kimo sukaktuves. Turėjau progos čia pakalbėti su mu
ziku Mikulskiu ir iš jo paties išgirsti apie nuveiktą jų 
darbą.

“Čiurlionio Ansamblio” darbai
Per vienus metus šis meno ansamblis padarė 138 

koncertus. Jų repertuare yra 60 dainų ir 15 šokių. 
Ansamblyje yra 50 dainininkų-šokėjų. Jie visi dainuo
ja, groja įvairiais liaudies instrumentais, kaip kanklė
mis, skudučiais, lumzdeliais, rageliais, birbynėmis ir 
triūbomis. Jie aplankė 83 vietas.

Didžiausias jų koncertas buvo Lindau 1945 metais 
liepos 14 dieną pirmosios prancūzų armijos vado gene
rolo Latre de Tassigny ruoštame Amerikos genero
lams pagerbti koncerte. Tame koncerte dalyvavo 36 
amerikiečiai generolai, 32 prancūzai generolai ir 1,500 
įvairių laipsnių karininkų. Iš viso šio ansamblio kon

certus aplankė apie 60,000 žmonių. Tik prancūzų ka
riuomenei buvo duota 40 koncertų. Buvo koncertuota 
taip pat amerikiečių ir anglų kariuomenėms.

Šio ansamblio plane yra aplankyti ir duoti koncertus 
vakarų Europos sostinėse ir vėliau nuvykti su koncer
tais į Ameriką pas savo tautiečius. Ansamblis yra pa
siryžęs nesilikviduoti ir grįžęs tėvynėn, o iki tėvynė 
bus išlaisvinta—dainuoti tiek lietuviams esantiems iš
trėmime, tiek ir visam pasauliui apie tėvynės meilę ir 
laisvės pasiilgimą.

Sekmadienį Mikulskio vadovaujamas “Čiurlionio An
samblis” giedojo per pamaldas bažnyčioje. Visos gies
mės buvo tiek patriotinės ir tiek maldavimu tėvynei 
laisvės persunktos, kad ašaras iš akių traukė pamaldų 
dalyviams ir apsupo dideliu, kilniu ir galingu jausmu 
visus lietuvius.

Po pamaldų viešoje aikštėje ansamblis buvo filmuo
jamas. Susirinkusi aplink tiek lietuvių, tiek latvių, es
tų, lenkų, jugoslavų, amerikiečių kareivių minia ir 
daugybė vokiečių gėrėjosi gražiais šokėjų vyrų ir mer
gaičių tautiniais rūbais, gražia liaudies instrumentų 
muzika, dainomis, šokiais. Šios filmos, kiek sužinojau, 
bus rodomos Amerikos kinų apžvalgose ir lietuviams 
atskiromis filmomis.

Tą ansamblį, vadovaujamą muziko Mikulskio, reikia 
laikyti dideliu mūsų kultūriniu laimėjimu. Tokio meni
nio aukščio dar mūsų chorai nė vienas nebuvo pasie
kęs. Tas yra labai didelis daiktas ir mūsų emigracijos 
gyvenime: palaiko patriotizmą, savo tautinės dainos 
meilę ir prisirišimą prie savo tėvynės.

Teko čia Augsburge dalyvauti ir lietuvių tremtinių 
susirinkimuose, bei pramogose. Reikia stebėtis, kaip 
žmonės svetimame krašte, skurdžiose sąlygose sugeba 
suorganizuoti ištisą normalų gyvenimą, kuris gali būti 
pavyzdžiu ramiems taikos laikams.

Augsburge veikia gera UNRRA išlaikoma DP ligo
ninė. Jos vedėjas yra lietuvis prof. M. Su didžiausiu at
sidėjimu jis rūpinasi savo tautiečių sveikata. Ne vienas 
nusilpęs ir susirgęs čia jau rado sau sveikatą ir puikiai 
pasitaisė. (Bus daugiau)

|

Gruodžio 8 d 
lūs šventę Jbuvd 
eigos mūsų baž 
šių metu. į

Apeigos buvj 
liečiu pašventid 
Dabar mes gal 
turim apie 150

Per mišias 
prie šv. Komuil

Po mišių bu] 
Vardo salėje. J 
mos vedėja buy 
nė. Kalbėjo ku 
M. Urboną. A. 
Ladgeriūtė, A. 
Peteriūtė, EI. B 
Pamperiūtė ir 
ninkas J. Buser

Po to buvo 
ma.

Keturdešimt 
mūsų bažnyčioj 
15. 16 ir 17 diei

Bridgep
Koncerto lan| 

pamiršo parapiji 
to. kuris gražiai

Choras dėkoj 
nei, O. Blužaus! 
kiui už pasidarbi 
ro vakare.

Prakalbos L 
vajui bus gruoč 
po pietų. Kalbėi 
kęs iš Europos 
Skipitis, kuris
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j KORESPONDENTU PRANEŠIMAI

Bayonne, N. J.
Praėjusį sekmadienį pasibai

gė šv. Mykolo parapijoje 9 die
nų novena prieš šv. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventę. Per 
šias dienas atsilankė į novenos 
pamaldas apie 5,000 žmonių. 
Per dieną buvo 5 pamokslai.

Noveną vedė marijonas kun. 
Ant. Mažukna. Paskutinę nove
nos dieną, gruodžio 8, buvo pa
šventinta Motinos Cabrini sta
tula, paaukota St. Milvidų.

Per 8 vai. pamaldas tą dieną 
mergaitės sodalietės priėmė 
bendrai šv. Komuniją, o per 9 
vai. pamaldas—moterys sodalie
tės.

2 vai. p.p. įvyko iškilmingos 
narių įsirašymas, pašventinimas 
naujos statulos bažnyčioje. Po 
šių apeigų salėje įvyko valdybos 
narių pareigų priėmimas. Prie 
vaišių stalo patarnavo mergai
tės sodalietės.

Gruodžio 15 d. įvyks Katalikų 
Veteranų vėliavų pašventinimas. 
Bendra šv. Komunija bažnyčio
je mišių metu 10:30 vai. Po pa
maldų salėje pusryčiai. 1 vai. po 
pietų salėje įvyks iškilmingas 
aktas, kurio metu valdyba pri
ims pareigas iš valstybės parei
gūnų.

Gruodžio 14 d., šeštadienį, pa
rapijos salėje įvyks kortų parti
ja-

Pelnas skiriamas vargstančių 
tautiečių šelpimui.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Lapkričio 20 d. kleb. kun. M. 
Kemėžis dalyvavo savo giminai
čio vestuvėse ir sutuokė Eug. 
Bezgelą ir Lillian Johnson.

Iškilmėse asistavo jaunojo 
krikšto tėvas vienuolis brolis 
Jonas Veiveris ir kun. V. Kara- 
levičius. Be to, dalyvavo kleb. 
kun. L. Voicekauskas ir kun. 
Gilbert Mai, O.M.C.

Lapkričio 29 d. įvyko iškil
mingos laidotuvės a.a. Juozapo 
Stašansko, ilgamečio Bayonnės 
gyventojo.

Pamaldas laikė kleb. kun. M. 
Kemėžis, kun. Dr. J. Starkus iš 
Elizabethport ir kun. V. Kara- 
levičius. Į kapus palydėjo kun. 
Gilbert Mai, O.M.C. ir kun. V. 
Karalevičius.

Tešviečia jam amžinoji šviesa 
amžinai!

Nuo lapkričio 10 iki gruodžio 
1 d. buvo šie krikštai: Carol Ve
ronica Pukštaitė, Ronald Smith, 
Walter Amšys, Richard Fonti, 
Lawrence Siebl ir Diana Gurs- 
kytė.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Gruodžio 8 d. per Švč. Pane
lės šventę buvo iškilmingos ap
eigos mūsų bažnyčioj 9 vai. mi
šių metu.

Apeigos buvo pradėtos soda- 
liečių pašventimu ir priėmimu. 
Dabar mes galim džiaugtis, nes 
turim apie 150 sodaliečių.

Per mišias visi ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos.

Po mišių buvo pusryčiai Šv. 
Vardo salėje. Pusryčių progra
mos vedėja buvo A. Smigelskie- 
nė. Kalbėjo kun. Stonis, sesuo 
M. Urboną, A. Zalinskienė, M. 
Ladgeriūtė, A. šaukonienė, A. 
Peteriūtė, EI. Pamperiūtė, Ieva 
Pamperiūtė ir berniukų pirmi
ninkas J. Buseris.

Po to buvo muzikos progra
ma.

Keturdešimt valandų atlaidai 
mūsų bažnyčioje bus gruodžio 
15, 16 ir 17 dienomis.

A. E. S.

Bridgeport, Conn.
Koncerto lankytojai dar ne

pamiršo parapijos choro koncer
to, kuris gražiai pavyko.

Choras dėkoja O. Lučinskie- 
nei, O. Blužauskaitei ir Mikuc
kiui už pasidarbavimą tame cho
ro vakare. 

Prakalbos Lietuvai Gelbėti 
vajui bus gruodžio 15 d. 4 vai. 
po pietų. Kalbės, neseniai atvy
kęs iš Europos advokatas R. 
Skipitis, kuris daug žinių su

teiks. Kviečiame kuo daugiausia 
į prakalbas susirinkti.

Prakalbos bus parapijos sve
tainėj.

Prakalbų parengimui darbuo
jasi tarybos skyriaus nariai A. 
Klimaitis, A. Skirka, P. Remei
ka, kurie visą reikalą susitvar
kys su klebonu kun. J. V. Kaz
lausku.

Tad visi Bridgeporto ir apy
linkių lietuviai atsilankykit ir 
kitus paraginkite ateiti.

Diecezijos drabučių rinkimo 
vajus praėjo pasekmingai.

Mūsų parapijos vajų per sa
vaitę tvarkė kun. V. Pranckie- 
tis.

Šalpos Fondo skyrius platina 
kalėdinius atvirukus, nuo kurių 
pelnas eis tremtiniams. Tai lie
tuviški atvirukai gražiai at
spausdinti.' Visi įsigykite sau 
nors po vieną rinkinėlį. Galėsi
te per šventes sveikinti lietuviš
kais atvirukai.

Galite gauti pas J. Stanislaus- 
ką, A. Stanišauską, Tatariūnie- 
nę, Balsienę, Tuskienę, Mačiu- 
kaitienę ir Višniauskienę.

Visi atminkite, kad dar yra 
daug žmonių ir mažų vaikučių 
Europoj, kurie reikalauja iš mū
sų nors mažos aukos.

Tad nepasigailėkite nors po 
rinkinėlį įsigyti švenčių proga 
lietuviškų gražių sveikinimo at
virukų. O.

Susirinkimas
Gruodžio 1 d. Švč. Panelės 

Globos draugija turėjo savo me
tinį susirinkimą.

Ateinantiems metams valdy
ba perrinkta toji pati.

Draugija gruodžio 8 d. turėjo 
savo metinę šventę. 10 vai. bu
vo mišios, per kurias narės ben
drai ėjo prie komunijos.

Nors nedidelė, ši draugija 
tremtinių reikalams yra seniau 
skyrusi 25 dol. ir dabar vėl da
vė 10 dol.

Taip pat per Bridgeporto 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rių yra paaukojusi 35 dol. pa
šalpai ir kitiems reikalams.

Skaitytoja.

New Haven, Conn.
Skaudžiai sužeistas Augustinas 

Bakaitis
Gruodžio 2 d., einant į darbą, 

buvo skaudžiai automobilio su
žeistas mūsų geras parapijietis 
bei susipratęs lietuvis Augusti
nas Bakaitis, kuriam sulaužytos 
abidvi kojos ir visas kūnas la
bai sutrenktas. Jis yra šv. Ra
polo ligoninėje. Visi giminės, 
draugai, parapijiečiai ir draugi
jų nariai apgailestauja, išgirdę 
apie Augustino tokią skaudžią 
nelaimę.

Kariams pagerbti vakarienė
Karių Motinų draugija ruošia 

vakarienę pagerbti mūsų kolo
nijos kariams.

Sausio 5 d., 10:00 valandą ry
te įvyks iškilmingos mišios už 
vėles visų žuvusių karių, taipgi 
pareiškimas padėkos už visus 
laimingai grįžusius į namus.

Vakare tą pačią dieną para
pijos svetainėje įvyks vakarienė, 
į kurią draugijos narės jau yra 

“AMERIKOS” VAJUS
Stambesni Rėmėjai ir Aukotojai

Stambesni “Amerikos” rėmėjai šią savaitę: B. Gustai
tis, Scranton, Pa.; Mary Belskis, Glen Head, N. Y. ir Jane 
Wikswo, N. Egypt, N. J.

Tremtiniams laikraščio fondui paaukojo: A. Kamins
kas iš Newark, N. J. $2.00; J. Karpus ir Marija Janušonis 
iš Brooklyn©—po $1.00; Mazurkevičienė iš Maspetho—$3. 
Gaunantieji laikraštį aukotojams nuoširdžiai dėkoja.

Kalėdų Dovanos
Artinantis šventėms daug kas nori padaryti savo gi

minėms ir pažįstamiems vertingą, bet nebrangią dovaną. 
Tokiems mes patariame užrašyti “Ameriką.”

Prisiųsk mums $3.00 ir savo bičiulio adresą ir įsitikin
si, kad tavo dovana bus įvertinta. Gaudamas kas savaitę 
gerą laikraštį, tamstos bičiulis ištisus metus minės tamstą.

Kur Galima Užsisakyti “Ameriką”
“Aineriką” galima užsisakyti pas mūsų įgaliotinius, 

kurių sąrašas telpa laikraščio kitoje vietoje. Daugelis kle
bonų taipgi sutinka priimti ir mums prisiųsti prenumeratos 
pinigus. Bet geriausiai yra tiesiai mums prisiųsti.

Įdėk į voką laikraščio gavėjo adresą ir $3.00 money 
orderiu ar pinigais ir užrašyk: .

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

pakvietusios karius dalyvauti. 
Jei dėl kokios priežasties ku
riam kariui netektų gauti pa
kvietimo, yra nuoširdžiai drau
gijos kviečiamas atsilankyti į 
šią vakarienę.

Vakarienės metu bus turinin
ga programa. Bus pakviesti žy
mūs svečiai bei viešnios.

Kviečiam vietos ir apylinkės 
kolonijos lietuvius ruoštis daly
vauti šiame bankiete. M.

Moterų kuopos metinis 
Susirinkimas

Moterų Sąjungos svarbus me
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 15 d.

Visos narės kviečiamos susi
rinkti tuojau po sumos į parapi
jos svetainę, kur bus svarstomi 
kuopos reikalai.

Lawrence, Mass.
Gruodžio 8 d., sekmadienį, 

parapijos salėje Federacijos sky
rius surengė prakalbas ryšium 
su Lietuvai Gelbėti Vajumi.

Kalbėjo Dr. B. Kazlauskas. 
Taip pat žodį tarė kun. P. Juras.

Aukų buvo surinkta apie 200 
dolerių.

Lowell, Mass.
Klebono kun. P. Strakausko 

pastangomis, gruodžio 8 d. čion 
buvo surengtos prakalbos.

Žmonių buvo prisirinkusi pil
na salė.
• Kalbėjo Dr. B. Kazlauskas. 
Taip pat kalbas pasakė kun. J. 
Jakaitis ir kun. P. Strakauskas.

Aukų Lietuvai gelbėti buvo 
surinkta apie 230 dolerių.

Norwood, Mass.
Gruodžio 3 dieną, antradienį, 

bendras lietuvių komitetas bu
vo surengęs prakalbas ryšium 
su Lietuvai Gelbėti Vajumi.

Norwood© lietuviams kvota 
yra 2,000 dolerių.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
prof. P. Padalskis. Taip pat kal
bėjo klebonas kun. S. Kneižys 
ir redaktorius A. Kneižys.

Aukų buvo surinkta 179 dol. 
50 centų.

Gruodžio 1 d. Norwoode kal
bėjo Dr. B. Kazlauskas.

Bendro lietuvių komiteto pir
mininkas yra A. Kavaliauskas.

Brockton, Mass.
Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 

sandariečiai savo klubo salėje 
buvo surengę prakalbas, kurias 
pravedė pirm. Jurgeliūnas.

Kalbėjo prof. P. Padalskis.
Prakalbos praėjo gražiai. Au

kų Lietuvai gelbėti buvo surink
ta 302 dol. Tarp jų Jurgeliūnas 
aukojo 50 dolerių.

Washington, D. C.
Lietuvių sekcijos posėdis

Moderninių kalbų mokytojų 
suvažiavimo proga, gruodžio 28 
d., šeštadienį, bus specialus lie
tuvių sekcijos posėdis, kuris į- 
vyks Hotel Raleigh, Queen Eli
zabeth Room, 8 vai. vakare.

Šiame posėdy bus svarstomi 
moksliniai lietuvių klausimai.

Prof. Alfredas Senn padarys 
pranešimą apie “Lietuvių kalbos 
tyrinėjimus Amerikos universi
tetuose” ir Pennsylvanijos uni

versiteto instruktorius J. Jonai
tis apie “Amerikos lietuvių ben
druomenę asimilacijos procese.”

Washingtone gyvenantieji lie
tuviai ir jų pažįstami maloniai 
kviečiami tame lietuvių sekcijos 
posėdyje, dalyvauti. Prašomi at
vykti nesivėluojant.

Lietuvių sekcijos reikalams 
vadovauja Pennsylvanijos uni
versiteto profesorius Alfredas 
Senn.

Omaha, Nehr.
Apdonavojo bažnyčią

Prieš kiek laiko Agnes Waez- 
gis buvo labai susirgusi.

Važiuodama į Rochester, Min- 
nessota gydytis ji pasižadėjo, 
kad įtaisys ką nors mūsų bažny
čioje, jei Dievas leis jai pasveik
ti.

Mayo ligoninėje jai buvo pa
daryta pavojinga operacija, be
veik pusė žarnų išimta. Tačiau 
ji greit pasveiko, sugrįžo namo 
ir pradėjo eiti slaugių mokyto
javimo pareigas šv. Juozapo li
goninėje.

Kai tik klebonas pagarsino, 
kad įgijo įžadų pastolą prieš 
Švč. Marijos statulą, ji atsilankė 
į kleboniją ir pamokėjo už jį.

Pranciška Bovick nupirko 
naują smilkytuvą ir krapylą. 
Pas mus vis atsiranda geros šir
dies žmonių, kurie paperka baž
nyčiai vieną ar kitą dalyką.

Sukelsime savo kvotą
Mūsų yra tik viena lietuvių 

parapija Nebraskos valstybėje.
BALF vadovybė nustatė su

kelti vieną tūkstantį dolerių šal
pos reikalams. Dėl to kun. Juo
zas Jusevičius sušaukė į susi
rinkimą vietinio BALF skyriaus 
narius, kad pasitarus, kaip čia 
sukelti tą sumą pinigų.

Pirmoje vietoje su vyskupo 
leidimu nutarėme padaryti ko- 
lektą bažnyčioje tam tikslui. 
Paskui C. Kusleika ir šūdinis 
apsiėmė prikalbinti smarkesnes 
moteris, kad pereitų po Omahos 
visus biznierius ir prašytų aukų 
lietuviams tremtiniams.

Jei to neužteks, tada Palins- 
kienė, Butkienė, Sležinskienė, 
Strazdienė, Krikščiūnienė ir ki
tos padarys didelę bingo parti
ją ir pasieks kvotą. Vietinis.

KALĖDINE DOVANA
Sacharos tyruose yra nuosta

bi žolė. Gelsvų smilčių begalinė
se platybėse, kur nepamatysi 
mažiausio medelio, kukliausios 
gėlės, net sausos samanėlės, vie
ną kartą per keletą metų atsi
tinka lyg ir stebuklas: palijus, 
staigiai išdygsta švelni žolė. An
trą dieną ji jau gana didelė, tre
čią jau žydi ir dar trejetui karš
tų dienų praslinkus, ji vėl ilgam 
laikui išnyksta iš tyrų pavir
šiaus.

Šis nepaprastas gamtos reiš
kinys turi paprastą savo paslap
tį. Karštoji Afrikos saulė viską 
išdegina, o lietus kai kuriose ty
rų srityse esti tik vieną kartą 
per septynerius metus. Kas ga
lėtų be lietaus augti? Nesąmo
ningai tai žino ir nuostabiosios 
žolės sėkliukės, todėl jos kantriai 
smiltyse glūdi lyg negyvos. Bet 
liūčių metu jos staigiai atgyja, 
skubinasi augti ir žydėti, tarsi 
žinodamos, kad po savaitės vėl 
užeis didžioji mirtinga sausra, 
kuri jas numarins ilgiems me
tams.

Kad gi protingieji žmonės bū
tų tokie išmintingi, kad gi jie 
mokėtų taip išnaudoti savo 
trumpą amžių, kaip anoji pa
prastutė tyrlaukių žolė! Tačiau 
žmonės laikosi įsikibę į šią že
mę taip, tarsi ji būtų jų amžino
ji tėvynė, tarsi mūsų dienos bū
tų ilgesnės už saulės amžių . . . 
Kova dėl pinigo, dėl kasdieni
nių patogumų, dėl trapios gar
bės ar dykinėjimas tokiu vora
tinkliu apgaubia mūsų dienas, 
kas dvasiniam augimui ir žydė
jimui, atrodo, jau neturim nei 
laiko nei noro.

O vis dėlto kartais norom ne
norom žmogus turi prisiminti 
kai ką ir patvaresnio .ir gražes
nio nei kasdieninės būties tyr
laukiai.

Velykų varpai galingai prime
na, jog reikė prisikelti, Kalėdų 
giesmė švelniai kviečia atgimti: 
“Ateikite, laimingieji” . . . Ak, 
toji Kalėdų naktis, toji skaidri 
Kūdikio Išganytojo naktis, dan
gaus dovana žemei! Net neti- 
kintįjį šaukia ji susimąstyti, net 
kieta šalta širdis sujuda, linkė
dama kitiems laimės, pasiųsda-

Pittsburgh, Pa.
Tretininkų konferencija

Gruodžio 1 d. Pittsburghe, šv. 
Kazimiero parapijoje, įvyko an
troji visų Pittsburgho ir apylin
kės parapijų tretininkų kongre
gacijų konferencija.

1 vai. po pietų svetainėje įvy
ko kongregacijų tarybų posėdis, 
kurį pravedė Lietuvos pranciš
konų provincijolas kun. J. Vaš- 
kys, O.F.M.

Tuo pačiu laiku bažnyčioje 
kun. V. Gidžiūnas, O.F.M., įvil
ko 8 naujokus ir iš 6 priėmė į- 
žadus.

3 vai. p. p. prasidėjo bažnyti
nė konferencijos dalis. Kun. V. 
Gidžiūnas, O.F.M., pasakė ati
tinkamą pamokslą. Po pamokslo 
šv. Antano parapijos klebonas 
A. Jurgutis atlaikė pamaldas ir 
suteikė iškilmingą palaiminimą 
šv. Sakramentu.

Lygiai 4 vai. svetainėje pra
sidėjo visuotinis konferencijos 
posėdis. Posėdį atidarė šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
M. Kazėnas, kuris konferencijai 
vadovauti pakvietė kun. J. Vaš- 
kį.

Pradedant posėdį Dangun 
Žengimo parapijos kleb. kun. J. 
Misius sukalbėjo maldą. Kun. V. 
Gidžiūnas skaitė paskaitą “Šių 
dienų tretininkų uždaviniai pa
gal popiežiaus Pijaus XII nuro
dymus,” o po jo kun. J. Vaškys 
trumpą referatą “Trečiasis Or
dinas ir taika.”

Konferencija buvo baigta 
malda.

Dalyviai išsiskirstė pakilusio
je nuotaikoje, su naujais pasi
ryžimais dideliems darbams.

Montreal, Canada
Lapkričio 24 d. čia buvo su

vaidinta graži komedija “Kat
riutė nepasakė.”

Vaidinimas buvo perstatytas 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje, kur susirinko gausios 
publikos, nes šis vaidinimas bu
vo lietuvių kalba pirmą kartą.

Komedijas montrealiečiai 
mėgsta. Bet ypatingai pamėgo 
šią, kuri intrigavo pavydaus vy
ro meilę jo žmonai, apie kuriuos 
ir sukosi viso veikalo turinys.

ma dovanų, nes juk “Gul šian
dieną jau ant šieno Atpirkėjas 
žmonijos ...”

Puikus paprotys Kalėdų pro
ga giliau prisiminti savo arti
muosius ir pažįstamus. Negi tie 
keli pasveikinimo žodeliai tokie 
svarūs, negi tos dovanėlės jau 
taip brangios, bet štai, tu prisi
meni gyvenąs šiame pasauly ne
vienas, įsitikini, kad dar esama 
tau brangių broliškų širdžių. Ge
ru žodžiu širdis surandi, geru 
darbu Dievą prieini. Geras dar
bas visados yra reikalingesnis 
tam, kas jį daro, negu tam, kam 
jį daroma, šią tiesą pilnai ir aiš
kiai kada nors pamatysime tik 
pas Dievą.

Tikintysis neturi praleisti ma
žų progų daryti gera, juo labiau 
—didžiųjų, kada Dievas jas su
teikia. Yra trapus žmoniškumas 
ir yra tvirtas, tikėjimo dvasioje 
išgrynintas idealizmas. Kad mū
sų geri darbai ir geri norai ne
būtų tik trapios tyrų gėlės, ku
rias kaitra sunaikina ir smil
tys apneša, turime juos daryti 
pirmiausia dėl Dievo.

šių Kalėdų proga mums siūlo
si visa eilė gerų darbų. Mes sie
lojamės Lietuvos vadavimu, pri
simename daugybės mūsų tau
tos tremtinių liūdną likimą, bet 
nepamirštame ir tų progų, ku
rios čia pat.

Štai vėliausiai Amerikoje įsi
kūrusios lietuvaitės vienuolės 
Vargdienių Seserys, Putnam, 
Conn, nori sau ir visuomenei 
pastatyti didesnę koplyčią. Sese
lės Lietuvoje ir čia žinomos sa
vo visuomeniškumu, atsidėjimu 
katalikiškosios akcijos, švietimo 
ir labdarybės darbams. Vasarą 
pas jas atostogauja—kartu tau
tiškai bei dvasiškai lavinasi— 
daugelis Amerikos lietuvaičių. 
Didesnių patalpų reikalas sta
čiai būtinas.

Tokių seselių ir jų lietuviškai 
religinių darbų atsiminimas tu
rėtų būti mums arti širdies. Ir 
jei šv. Kalėdų proga joms kuri 
gera širdis palinkės gero ir savo 
malda ir dovanėle parems jų kil
nius darbus, Kristaus gimimo 
šventę bus paminėjęs netuščiai.

Svečias.

PALAIDOJO

Sulaukusi virš 70 metų, 
lapkričio 24 d. mirė Magda
lena Simanavičienė ir buvo 
pašarvota savo namuose 732 
Wythe Ave., Brooklyne.

Velionė nuliūdime paliko 
savo dukreles Magdaleną 
Kazlauskienę, Oną Smith ir 
Uršulę Benedict, taip pat 
žentus, anūkus ir proanūkus.

Ji priklausė prie šv. Ro
žančiaus draugijos šv. Jur
gio parapijoje ir prie SLA 76 
kuopoj

Amerikoje išgyveno per 52 
metus.

Lapkričio 27 d. 10 vai. už 
jos vėlę šv. Jurgio bažnyčioj

Vaidintojai buvo parinkti- 
niausi iš Montrealo lietuvių sce
nos jėgų. Suvaidino neblogai. 
Nors spragų ir trūkumų visuo
met galima rasti, bet atsižvel
giant į aplinkybes, kurios suda
ro nepatogumų rengėjams ir 
vaidintojams, reikia skirti tik 
kreditą už pasiaukojimą ir į- 
dėtą darbą.

Ypatingas nuopelnas priklau
so Vytautui Sirvydui, kurs šį 
veikalą ne tik išvertė į lietuvių 
kalbą, bet pats ir režisavo.

Būdamas per dieną užimtas 
tarnyba, vakarais jis atskubėda
vo iš Jungtinių Valstybių ir čia, 
surinkęs savo nuožiūra patiki
miausias scenos jėgas, davė 
mums, montrealiečiams, tikrą 
staigmeną ir gražų pavyzdį. Už 
tai esame labai dėkingi ir įver
tiname tokią aukso jėgą.

Laukiame daugiau tokių pa
vyzdingų ir gražių vaidinimų.

Tautos Varpas. 

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

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

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

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

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

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

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

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

A1L ■ 1 11 ..I."TA

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84-02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.
< s- ■■■■■■■ ■■■ ■ i. ----------r ► - ■- k
K --------- - ------------- ............ * ■■ " ♦

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA-R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
t i ii

buvo atlaikytos trejos gedu
lingos mišios. Po to ji buvo 
palaidota šv. Trejybės kapi
nėse.

Laidotuvėmis rūpinosi V. 
R. Valantiejaus laidotuvių į- 
staiga, 54-41 72 St., Maspeth, 
N. Y.

ALUMNŲ KLUBAS

Kolegijų studentai ir gra- 
duantai kviečiami stoti į 
Lietuvių Studentų ir Alum- 
nų klubą.

Klubo susirinkimai esti 
kas mėnesį.

Kiekvienas lietuvis, kuris 
kolegijoje yra išbuvęs dve
jus metus ar daugiau, yra 
raginamas įstoti.

Klubo tikslas — palaikyti 
socialinius, kultūrinius ir in
telektualinius ryšius tarp 
narių.

Informacijų reikalais pra
šom kreiptis į sekretorę: 
Miss Stella Charaska, 50 St. 
Nicholas Ave., Brooklyn 27, 
N. Y.

Įgaliotiniai
pas kuriuos galima užsisakyti 
“Ameriką” ir užsimokėti prenu
meratą.

Elizabeth, N. J.—J. Žilevičius, 
166 Park Place.

Newark, N. J.—J. J. Stukas, 
429 Walnut St.

Rochester, N.Y.—Jos. Brown, 
253 Berlin St.

Be šių asmenų, daugelis kle
bonų sutiks mums persiųsti Jū
sų prenumeratą.

“Amerikos” Adm.
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DRAUGIJŲ KONFERENCIJA PAVYKO
Sekmadienį, gruodžio 8 d., 

New Yorko ir New Jersey 
draugijų konferencija New 
Yorke praėjo su gražiu pasi
sekimu.

Dalyvavo 30 draugijų su 
71 atstovu. Taip pat buvo at
silankę ir šiaip veiklesnių 
vietos ir apylinkės lietuvių.

Aukų konferencijoje Lie
tuvai Gelbėti Vajuj buvo su
dėta 1,019 dolerių 50 centų. 
Pasižadėjimų buvo padaryta 
dar 1,660 dol. Tad viso ry
šium su šia konferencija bus 
sukelta apie 2,700 dol., nes 
vėliau dar prisidėjo aukų ir 
pasižadėjimų.

Konferenciją, rengtą Ame
rikos Lietuvių Tarybos rū
pesčiu, atidarė N. Y. Lietu
vių Tarybos pirm. adv. S. 
Briedis. Į prezidiumą buvo 
išrinkti pirm. Dr. M. Vini- 
kas, vicepirm. J. Buivydas ir 
kun. V. Karalevičius, sekr. J. 
Stukas.

Sudarius rezoliucijų ir 
mandatų komisijas, buvo 
prieita prie prakalbų.

Buvo trys pagrindiniai 
kalbėtojai—adv. V. Laukai
tis, SLA pirmininkas ir ALT 
vicepirmininkas; kun. J. Bal- 
kūnas ir prof. P. Padalskis.

Adv. V. Laukaitis nušvie
tė Amerikos politiką Lietu
vos atžvilgiu, kun. J. Balko
nas nuodugniai išaiškino 
Lietuvai Gelbėti Vajaus 
svarbą ir prof. P. Padalskis, 
pats dalyvavęs požeminėje 
veikloje Lietuvoje, išsamiai 
ir nuoširdžiai papasakojo 
apie Lietuvos laisvės kovą.

Kun. K. Malakauskas nu
sakė planą, pagal kurį toliau 
bus varomas šis vajus reikia
mai kvotai išpildyti.

Atstovai ir svečiai rodė 
stiprų pasiryžimą savo dar
bu bei auka prisidėti prie 
Lietuvos laisvės bylos.

Tarp stambesnių aukotojų 
buvo kun. J. Balkūnas, kuris 
nuo Maspetho parapijos au
kojo 200 dol. ir pasižadėjo 
dar 800 dol., tad iš viso 1,000 
dol. Kun. J. Aleksiūnas nuo 
Angelų Karalienės parapijos 
pažadėjo 500 dol. auką. šv. 
Vardo draugija iš Kearny 
aukojo 250 dol. ir pasižadėjo 
dar antra tiek, tad iš viso su
darys 500 dol. Vyčių 41 kuo
pa pasižadėjo 100 dol., Simo
naitis iš Woodhaveno pasiža
dėjo 50 dol., N. Y. Lietuvių 
Taryba aukojo 100 dol., Fe
deracijos apskr. 48 dol. 50 c., 
Šv. Jurgio draugija 25 dol., 
A. Lalis 25 dol., Jakaitis 25 
dol., Moterų Sąjungos 29 kp. 
22 dol., Apreiškimo par. Gy
vojo Rožančiaus draugija au
kojo 25 dol. ir Amžinojo Ro
žančiaus draugija pasižadėjo 
25 dol.

Pilnas aukotojų ir pasiža
dėjusių sąrašas bus atskirai 
paskelbtas.

Iš konferencijos dalyvių 
minėtini Lietuvos vicekonsu
las V. Stašinskas su žmona, 
pulk. Al. Valušis su žmona, 
Vyčių pirm. J. Boley, muzi
kas Ks. Strumskis, J. Garš
va, Spudys su žmona, J. Gin- 
kus, operos solistė Barbara 
Darlys, M. Kižytė, S. Čerie- 
nė, J. P. Mačiulis, vargon. P. 
Dulkė, J. Brundza su žmona, 
adv. K. Jurgėla su žmona, N. 
Stilsonienė, Ap. Gajauskaitė, 
P. Juknys, A. S. Trečiokas su 
žmona, “Tėvynės” red. P.Ba-

joras su žmona, J. B. Lauč- 
ka, D. J. Averka su žmona, 
“Amerikos” red. A. Vaičiu
laitis, J. Stanionis, K. Nekra
šas, R. Džiovelis ir eilė kitų.

Be aukščiau minėtų kuni
gų, dar dalyvavo kun. K. 
Paulionis.

Dalyvavusieji skirstėsi su 
dideliu užsidegimu toliau va
ryti Lietuvos išlaisvinimo 
žygį.

Lietuviu Katalikų 
Seimelis

Sekmadienį, gruodžio 29 
d., šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 207 York St., Brooklyne 
įvyks New Yorko ir New 
Jersey valstijų lietuvių kata
likų draugijų atstovų suva
žiavimas. Atstovų registra
cija prasidės nuo 1 vai. po 
pietų. Pats seimelis prasidės 
lygiai 2 vai. popiet.

Seimelio programoje bus 
svarbūs referatai ir kalbos. 
Su referatais ir kalbomis pa
kviesti: kun. N. Pakalnis, 
Dr. B. Kazlauskas, kun. J. 
Borevičius, S.J., J. Laučka ir 
K. Jurgėla.

Seimely bus renkama Lie
tuvių Dienos komisija ir ap
tariami kiti reikalai.

Visos draugijos prašomos 
išrinkti kuo daugiausia atsto
vų ir prisiųsti gruodžio 29 d. 
į šv. Jurgio salę, Brooklyne. 
Nesivėluokite.

Taip pat ir pavieniai as
menys raginami kuo gau
siausiai dalyvauti.

Fed. Apskr. Valdyba.

ŠALPOS VAJAUS 
PRADŽIA

Penktadienį, gruodžio 13 
d., 7:30 vai. vak., Apreiški
mo par. salėje, kviečiamas 
lietuvių šalpos darbo priete- 
lių susirinkimas. Laukiama 
atsilankant BALE apskrities 
ir skyrių valdybų narių, 
draugijų veikėjų ir visų veik
liųjų žmonių.

Šiame susirinkime bus pa
siūlyta sudaryti BALF va
jaus New Yorko lietuvių ko
mitetą ir priimti vajaus vedi
mo planus. Susirinkimą kvie
čia organizacinė komisija, 
kurią sudaro Dr. B. K. Ven
cius, J. P. Mačiulis, D. J. 
Averka, D. Klinga ir J. B. 
Laučka.

Visi lietuvių šalpos darbo 
rėmėjai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

SUSIRINKIMAS

New Yorko Federacijos 
apskrities svarbus, prieš sei
melį susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare gruo
džio 27 d., Apreiškimo para
pijos salėje.

Visos draugijos prašomos 
prisiųsti į šį susirinkimą sa
vo atstovus ir pranešti, kiek 
kuri turi išrinkę atstovų į į- 
vykstantį Katalikų Seimelį 
gruodžio 29 dieną šv. Jurgio 
parapijos salėje, Brooklyne.

Sekret.

Apreiškimo 
Parapija

Sodaliečių sidabrinio jubilie
jaus iškilmės

Šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo šventėje sodalietės iš
kilmingai minėjo dvidešimt 
penkerių metų organizacijos 
sukaktį.

Per dešimtos valandos mi
šias visos narės ėjo prie šv. 
komunijos. Mišių laiku įspū
dingai giedojo sodalietė so
listė Ona Plaktonytė.

Vakare 7 vai. sodaliečių 
dvasios vadas kun. B. Kru
zas su apeigomis priėmė 
naują valdybą.

7:30 vai. prasidėjo iškil
mingi mišparai su asista. 
Mišparus laikė kleb. kun. N. 
Pakalnis, asistavo kun. B. 
Kruzas ir kun. V. Masiulis.

Didysis choras labai gra
žiai sugiedojo mišparus. 
Choro šaunus giedojimas 
priminė Keturių Dešimtų va
landų giedojimą. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių.

Tuojau po mišparų mo
kyklos salėje prasidėjo ban- 
kietas su programa. Bankie- 
tą atidarė kun. B. Kruzas su 
malda.

Pirmutinė sodaliečių pir
mininkė Adelė G abartaitė - 
Mučinskienė gražia lietuvių 
kalba pasakė įžanginį žodį ir 
vakarui vadovauti pakvietė 
Florenciją Masiulytę.

Įdomią kalbą, pritaikytą 
iškilmei, pasakė kun. V. Ma
siulis, sumanytojas ir orga
nizatorius parapijos jauni
mo draugijos (C.Y.A.).

Taipogi dar kalbėjo Elena 
Vintytė, kun. N. Pakalnis ir 
kun. B. Kruzas. Kalbų pro
tarpiais dainavo sodalietės 
solistės: O. Plaktonytė, Ro- 
zalita Anterio, Ona Pusni- 
kaitė ir Agnietė Skarulytė.

Visoms solistėms akompa
navo Jonas Skarulis. Dviem 
atvejais paskambino pi j anų 
gabi pijanistė Marcelė Ska
rulytė.

Viena iš svarbesnių ban- 
kieto pažibų buvo dvi soda
lietės — Adelė Gabartaitė - 
Mučinskienė ir Marija Šni
pai tė - Libretto. Josios nuo 
pat sodaliečių įsikūrimo, per 
dvidešimt penkerius metus 
išbuvo ištikimos sodalietės 
toje pačioje parapijoje, ka
dangi kun. B. Kruzo dėka ta
po kanoniškai įkurta ir ve
dusių sodaliečių sekcija.

Šiom dviem ponioms pa
linkėta sulaukti ištikimomis 
sodalietėmis auksinio jubi
liejaus.

Auditorija buvo pilna vieš
nių ir svečių. Nuotaika buvo 
labai jauki ir maloni.

Gaila, kad neliko parapi
jiečiams, kurie atėjo į sumą.

Mat, daug jaunimo užplau
kė devintos ir dešimtos va
landos mišioms.

Geistina, kad biuletenėlio 
būtų daugiau spausdinama.

Rengia vakarą
Moterų Sąjungos 29 kuo

pa sausio 26 d. rengia laimė
jimo vakarą, kuris įvyks Ap
reiškimo parapijos salėje.

Pradžia 4 vai. po pietų.

Maspetho Žinios

Metinė Šventė
Gruodžio 8 d. mūsų soda

lietės gražiai minėjo savo 
metinę šventę. 9 vai. ryte bu
vo mišios, ir visos priėmė ko
muniją. Vakare per mišpa
rus turėjo procesiją.

Jų tos dienos iškilmėms 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. J. Kartavičius.

Po to buvo prižadų atnau
jinimas ir naujų narių pri
ėmimas. Prisirašė 6 naujos 
narės.

Dabartinę sodaliečių val
dybą sudaro pirm. J. Zam- 
brauckaitė, vicepirm. O. Kar
pavičiūtė, nutarimų rašt. L. 
Budrytė, finansų rašt. M. 
Ražickaitė, iždininkė E. Ma- 
tulionytė, tvarkos vedėja A. 
Karpavičiūtė.

Dvasios vadas yra kun. J. 
Kartavičius.

MOKINIŲ KONCERTAS
Lillija Stilsonaitė - Anta

navičienė turės savo moki
nių koncertą vasario 15 d. 
City Center Chamber of 
Music salėje New Yorke.

Choras
Didysis parapijos choras, 

būdamas judrus ir darbštus, 
niekad nepasitenkindavo 
vien bažnytiniu giedojimu. 
Dažnai išeidavo viešumon su 
koncertais ir operetėmis.

Nors dabar stropiai ren
giasi Kalėdų giedojimui, vie
nok vadovaujant patyrusiam 
veteranui muzikui X. Strum- 
skiui ruošiasi sulošti vieną 
iš gražesnių lietuviškų ope
rečių.

Operetės vardas ir pasta
tymo laikas bus vėliau pa
skelbta.

Šv. Jurgio Parapija

Paskutiniu laiku yra daug 
susirgimų.

Mirtinai serga Gabalienė, 
kuri jau antras metas nepa
kyla iš lovos. Pereitą savaitę 
rimtai susirgo A. Spaičio 
žmona ir Stankienė, o senes
nio amžiaus yra visa eilė su
sirgusių.

Dr. A. ir Veronika Venciai 
susilaukė sūnaus. Daktaras 
tik dveji metai kaip baigė 
mokslus ir yra paskirtas prie 
laivyno. Jo žmona Veronika 
(choristė) yra buvusi gabi 
scenos vaidintoja.

KUN. V. KARALEVIČIAUS 
PASKAITA

Antradienį, gruodžio 17 d., 
kun. V. Karalevičius skaitys 
paskaitą Knights of Colum
bus forume, Prospect Park 
W 1, Brooklyne.

Pradžia 8:15 vai vakare. Į- 
ėjimas visiems laisvas.

Pereitą antradienį ten kal
bėjo apie Lietuvą kun. Th. 
Chase. Po jo pranešimo buvo 
daug klausimų.

NEW JERSEY LIETUVIŠ
KOMS ORGANZACIJOMS

LietuviŲ Radijo Vakarines

WWRL 1600 kc.KETVIRTADIENIAIS 7:30

AD. JEZAVITAS 

Muzikos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

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

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

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

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CTTART.TCS MARMA 
Programos Dir.

“Apreiškimo Parapijos Ži
nios” (Biuletenis)

Jau dvylika metų suėjo, 
kaip parapijiečiai gauna 
kiekvieną sekmadienį ketu
rių puslapių (kai kada šešių 
ir aštuonių puslapių) biule- 
tenėlį.

Biuletenėlis spausdinamas 
“Amerikos” spaustuvėje. Pa
rapijiečiai biuletenėlį labai 
įvertina, nes j Ame yra pa
skelbtos savaitės mišios, už
sakai, aukos, visokį parapi
jos skelbimai ir Lt.

Praėjusį sekmadienį jau 
prieš sumą visi biuletenėliai 
buvo paimti.

Laimėjimo vakaras
Šį sekmadienį tuojau po 

mišparų parapijos salėje Al
toriaus draugija ruošia lai
mėjimo vakarą ir visus kvie
čia atsilankyti. O. P.

— Lietuvos Vyčių 110 kp. 
turės savo mėnesinį susirin
kimą pirmadienio vakare, 
gruodžio 16 d.

— BALF 16 skyrius šau
kia paskutinį susirinkimą 
šiais metais gruodžio 16 d. 8 
vai. vak. parapijos salėje. 
Maspethas pasiryžęs sukelti 
pašalpai $2,000.00. Prašys 
antrąjį Maspetho ir Blissvil- 
lės skyrių į talką.

— Liet. Konferencijoj pa
sižadėta Lietuvai Gelbėti Va
jui $1,000.00. Maspethiečiai 
ketina su kaupu ligi vasario 
16 d., 1947 m. savo kvotą iš
pildyti.

— Katalikų Veteranų eks
tra susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 1 9d. Visi veteranai 
raginami atsilankyti į šį su
sirinkimą.

— Šv. Vardo draugijos 
metiniame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba. Pirmi
ninku pasiliko tas pats Diek 
Lindner. Įsirašė naujų narių. 
Ruošiasi prie metinės šven
tės—sausio 12 d., kada bus 
bendri komunijos pusryčiai. 
Kalbės teisėjas O’Brien.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, gruodžio 15 
d., 9 vai. mišių metu, parapi
jos sodalietės ir mokyklos 
vaikučiai eis bendrai prie ko
munijos.

Tėveliai prašomi pasiųsti 
savo vaikelius į bažnyčią 
šeštadienio ryte, 10 vai.

Bus pamokos parapijos sa
lėje.

Šį sekmadienį, gruodžio 15 
d., 5 vai. popiet, parapijos 
tretininkės ruošia judamus 
paveikslus — “Didysis Įsa
kymas” parapijos salėje.

Įžanga 50 centų. Visi esate 
kviečiami atsilankyti.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos tretininkės atnau
jino savo įžadus. Taip pat at
naujino pasiaukojimą švč. 
Marijai parapijos sodalietės.

Pamaldas vedė kun. Anta
ną Masaitis.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
“AMERIKĄ”

Šių metų gruodžio 18 d., 8 
vai. vakare, Šv. Jurgio drau
gijos salėje, 180-2 New York 
Ave., Newarke, įvyks visų 
New Jersey lietuvių organi
zacijų atstovų susirinkimas.

RUOŠIASI VASARIO 16 D. 
MINĖJIMUI

Kaip kiekvienais paskuti
niais metais, taip ir šiemet 
N. Y. Lietuvių Taryba ren
gia didelį Vasario 16 d. minė
jimą New Yorke, Webster 
salėje.

Tą minėjimą rengti taryba 
buvo nusprendusi spalių 14 
d. savo posėdyje.

Dabar taryba ruošia mi
nėjimo programą, numato 
svarbių kalbėtojų ir muzika
lią dalį.

AR ATMENAT?

Ar atmenat, kai prieš ka
rą vyčių 41 kuopos teatro 
mėgėjų grupė Didžiojo New 
Yorko apylinkėj pasižymė
davo puikiais vaidinimais?

Pernai irgi gana vykusiai 
suvaidinta komedija “Pirš
lybos.”

Ar žinot, kad šiemet ta pa
ti grupė darbuojasi pastatyti 
gražią ir juokingą komediją 
“Moterims Neišsimeluosi?”

Praktikos jau vyksta gana 
sėkmingai.

Vaidinimas bus sausio 12 
d. Apreiškimo parapijos sa
lėje.

Ruoškitės pamatyti!

DĖKOJA UŽ DRABUŽIUS

J. Raudonaitis, gyvenąs 
Maspethe, yra aukojęs ne
maža drabužių tremtiniams 
ir-į rūbų kišenius įdėjęs savo 
adresą.

Jis gavo net keletą padė
kos laiškų iš Italijos.

Vienas tremtinis lietuvis 
rašo:

“Dėkoju aš tamstai iš tik
ros širdies už tą man taip di
delę ir brangią dovaną. Tai 
tik tikras tėvas gali dovano
ti . . .”

Iš tų laiškų aiškiai matyti, 
kaip lietuviams tremtiniams 
reikalinga visokia pašalpa.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Atletų klubas 

praneša Brooklyno ir apylin
kės lietuvių visuomenei, kad 
Naujiems Metams sutikti 
rengia bankietą (vakarienę) 
antradienio vakare, gruodžio 
31 d., 168 Marcy Av., Brook
lyne, N. Y.

Bilieto kaina—$3.00.
Pradžia 8 vai. vakare.
Bilietų galite gauti pas 

klubo vedėją, darbininkus ir 
rengimo komisijos narius.

jį Tel, EVergreen 4 - 7142
S SALDAINIŲ PALOCILS į
5 GERIAUSIOS RŪŠIES
X Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate *
X PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas J 
X AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- f) 
X riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: J

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

Islandu Rašytojas 
Gina Lietuvą

Žymus Islandijos rašyto
jas Gudmundur Gislason Ha- 
galin tos šalies spaudoje gi
na Lietuvos laisvės reikalą.

Islandijoje ta pat krypti
mi dirba ir iš Lietuvos atvy
kęs laikraštininkas T. Bie- 
liackinas.

NUOŠIRDI PADĖKA

Lapkričio 10 d. Apreiški
mo bažnyčioje įvyko šaunios 
vestuvės Emilijos Vaitekū- 
naitės su Edvardu Bajor. Iš
kilmingą šliūbą suteikė kle
bonas kun. N. Pakalnis.

Įspūdingai giedojo K. 
Hoffmanas, bažnyčia buvo 
pilnutėlė. Vestuvių pokylis į- 
vyko parapijos salėje, daly
vaujant virš trijų šimtų žmo
nių. Iš toliausiai buvo atvykę 
E. W. ir A. Jackievičiai—iš 
Detroito, Mich. J. V. Gildu- 
čiai, A. Petronis, A. Paliulis 
iš Athol, Mass.

Iš Hartfordo buvo 23 as
menys. Buvo svečių iš Wind
sor, Bridgeport, Wilson, East 
Hampton, Conn., Patersono, 
Passaic, Metuchen, Kearny, 
W. Orange ir Newarko, N. J.

O iš New Yorko ir Brook
lyno apylinkės buvo dau
giausia.

Elena Vaitekūnienė, duktė 
Emilija ir žentas Edvardas 
širdingai dėkoja visiems už 
gausų atsilankymą ir suteik
tas dovanas, taipgi ačiū ir 
tiems, kurie, negalėdami da
lyvauti, prisiuntė dovanas ir 
sveikinimus.

Ačiū visiems, kurie savo 
sunkiu darbu prisidėjo prie 
šių vestuvių.

Dėkingi visiems—
E. Vaitekūnienė, 
E. ir E. Bajor.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORLAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

TeL Virginia 7 -1896

\,
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REIKALINGA MOTERIS 
NAMŲ RUOŠAI

Ieškoma moteris namų ruo
šai, prie silpnos sveikatos šeimi
ninkės. Geros sąlygos ir pilnas 
užlaikymas (maistas ir kamba
rys). Nėra mažų vaikų.

Norinčiai iš kitur atvykti pri
siusime bilietą.

Mrs. Anna Swedish
45 Hemlock St., 

Brooklyn 8, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9290

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAIN AVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

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

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

NEwtown 9 - 5972 fl

Clement A. Voket
(VOKETAHTS)

Advokatas

LIETUVIŠKA š
ALUDĖ |

Čia Galima Gauti Kanados (j
“Black Horse” Ale »

Patogi Vieta Užėjimui y
Su MOTERIMS S

DIDELIS PASIRINKIMAS V
VISOKIŲ GĖRIMŲ *7

JUOZAS ZEIDAT | 

411 Grand Street Z
Brooklyn, N. Y. |

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

"MEMORIES of LITHUANIA" J 
RADIO HOUR Ž

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. d
Station WEVD — 1830 kfl., 5000 Watts J 

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

Zj TeL MArkef 2-5360 A
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