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Šv. Rašte skaitome apie 
Kristaus gimimą: “Jiems ne
buvo vietos užeigoje.”

Šiandien pasaulyje milijo
nams žmonių nėra vietos. 
Tarp tų nuskriaustųjų yra ir 
tūkstančiai mūsų tautos, ži
los lietuvių žemės sūnų ir 
dukterų, besiblaškančių 
tremtinio keliais.

“The Sign” laikraštis, ra
šydamas apie tuos beviečius, 
ragina, kad Amerika jų įsi
leistų daugiau pas save.

Laikraštis sako: “Mūsų 
protėviai čionai rado prie
globstį, ir yra savanaudiška, 
nekrikščioniška ir klaidinga 
dabar tvirtinti, kad—“jiems 
nėra vietos užeigoje.”

Prancūzijos Valdžią 
Sudarė Blumas

Paryžius. — Prancūzijos 
ministerių kabinetą sudarė 
Leonas Blumas, socialistų 
partijos atstovas.

Jis pasiėmė ir užsienių rei
kalų ministeriją.

Vyriausybė sudaryta vien 
tik iš socialistų, nes partijos 
negalėjo susitarti dėl vietų 
pasiskirstymo ministerių ka
binete.

Parlamentas 544 balsais 
prieš 2 patvirtino Blumo ka
binetą.

Manoma, kad sausio mėn. 
bus sudaryta nauja Prancū
zijos vyriausybė, kai bus iš
rinktas prezidentas.

I Sveiki. Sulaukę Kalėdų Švenčių!

Tas pat “The Sign” rašo: 
“Lenkai, lietuviai, latviai, es
tai ir jugoslavai nesutinka 
grįžti į raudonųjų teroro ša
lis, kur jų laukia galimas iš
trėmimas Sibiran ar net dar 
skaudesnis likimas.”

Bet amerikiečiai pareigū
nai nori juos ten išvaryti, 
nors viešai skelbiama, kad 
prievarta negrąžins.

Vietoj tiesioginės prie
vartos amerikiečiai griebėsi 
aplinkinių kelių.

Tuos kelius grąžinti trem
tiniams nusako UNRROS 
slapta instrukcija, išleista 
šių metų lapkričio 11 d. ir 
pasirašyta zonos direkto
riaus J. H. Whiting.

Kas per vienas tas Whit
ing, mums nesvarbu. Bet jis 
išleido vieną iš šlykščiausių 
dokumentų, teršiančių ame
rikiečių vardą ir paliudijan
čių tuos nešvarius ir slaptus 
būdus tremtiniams i išmes ti į

Amerikos Kareiviai 
Užsieniuose

New Yorkas. — Per disku
sijas Jungtinių Tautų posė
džiuose Valstybės sekreto
rius Bymes pranešė, kad 
Amerika kituose kraštuose 
turi 550,000 kariuomenės.

Daugiausia jų yra paskir
ta okupaciniams tikslams 
Vokietijoje ir Japonijoje.

Amerika turi 96,000 karių 
Filipinuose, 19,000 Kinijoje 
ir 1,500 Panamos kanalo zo
noje. Truputis jų yra Azorų 
salose ir Islandijoje.

Instrukcijoje pirmiausia 
pabriežiama, kad tiek UNR
ROS, tiek kariuomenės pa
reigūnai sutinka dėl kiek ga
lint greitesnio tremtinių 
grąžinimo. Esą, tai buvo nu
matyta Jaltos konferencijoje 
ir kituose susitarimuose.

Toliau nurodoma, kad bal- 
tiečiai, Ukrainai iš Lenkijos 
ar Rusijos piliečiai, kurie pa
sirodys nepalankūs grąžini
mo politikai ir agitacijai, turi 
būti surinkti į atskirus cent
rus.

Tremtiniams neduodama 
jokio balso pareikšti savo į- 
sitikinimams, bet sudaromos 
sąlygos sovietų karininkams 
varyti visokią propagandą. Į 
tą propagandą, kuri gali pa
dėti vien bolševikų tikslams, 
instrukcija ragina įkinkyti 
amerikiečių karius ir UNR
ROS pareigūnus.

Tremtiniams prieš visa tai 
yra užčiaupta burna, o nepa
klausiusiems nustatomos 
griežtos bausmės.

( New Yorkas. — Prieš išsi- 
skirstydamos, Jungt. Tau
tos savo paskutiniame posė-

New Yorkas. — Amerikos, 
Anglijos, Rusijos ir Prancū
zijos užsienių reikalų minis- 
terių konferencija New Yor-

Pasaulio Sostine 
New Yorke

New Yorkas. — Pereitą 
savaitę Jungt. Tautos baigė 
ieškojusios sau nuolatinės 
būstinės ir 46 balsais prieš 7 
nutarė savo centru išsirinkti 
New Yorką.

Atrodė, kad Jungt. Tautos 
pasisakys už Philadelphiją 
po to, kai buvo apžiūrėtas 
tasai miestas, lygiai ir San 
Francisco su Bostonu.

Bet paskutiniu momentu 
prieš balsavimą Rockefelle- 
ris pranešė, kad jis New Yor- 
ko mieste nupirktų penkis 
blokus žemės už pusdevinto 
milijono dolerių, jei Jungti
nės Tautos čia pasiliktų.

Toje žemėj, pačiame mies
to centre, būtų pastatytas 
dangoraižis, kuriame įsikur
tų Jungtinių Tautų centras.

NAUJA ORGANIZACIJA TREMTINIAM
kas kultūros supratimas, 
paskelbtas amerikiečio pa
reigūno.

Ne tik žaislais, bet ir duo
na tremtinius siūlo, varyti į 
bolševikų diktatūros bučių: 
esą, tai davę neblogų rezul
tatų su lenkais. ’ x

, Toje propagandoje drau
džiama prieš sovietinius ry
šio karininkus tremtiniams 
reikštis “netvarkos, smurto, 
nepagarbos ar įžeidimo 
veiksmais.”

Toki veiksmai būtų lygūs 
karinės vadovybės potvarkių 
sulaužymui. Nusižengusieji 
turi būti areštuojami vietoje.

Šio įsakymo įžūlumas ir 
nežmoniškumas bus lengviau 
suprantamas žinant, kad ne
rasi nė vieno tremtinio lietu
vio, kuris jaustų pagarbos jo 
tėvynės okupantui rusui.

Išeina, kad instrukcija su
daro sąlygas areštuoti vi
siems tremtiniams, jei kas iš 
pareigūnų rimtai norėtų vyk
dyti tą keistą įsakymą apie 
“nepagarbą ar įžeidimą.”

Sudaro sąlygas ne tik 
areštuoti, bet ir bausti už ka
rinės vadovybės įsakymų ne
klausymą.

Šios organizacijos tikslas 
bus maitinti, grąžinti į jų ša
lis arba kitur įkurdinti Eu
ropoje esančius tremtinius, 
kurių skaičius sudaro dau
giau kaip milijoną žmonių iš 
lietuvių, latvių, estų, lenkų, 
ukrainų, jugoslavų, žydų ir 
dar kitų tautų.

Prieš šios organizacijos į- 
kūrimą balsavo Rusijos, 
Lenkijos ir Jugoslavijos at
stovai.

IRO biudžetas priimtas 
151,000,000 dolerių. Jungti
nės Valstybės sutiko duoti 
45 procentus tos sumos.

Paskutiniame posėdyje dėl 
šos organizacijos ir dėl trem
tinių buvo karštos diskusi
jos. Gromyko žiauriai puolė 
tremtinius, o juos gynė ponia 
Rooseveltienė.

Dar neaišku, ar IRO spės 
perimti visą rūpinimąsi 
tremtiniais, kai birželio mėn. 
UNRRA baigs savo veiklą, 
nes pasilieka atlikti daug pa
rengiamųjų darbų.

“ŠIANDIEN JUMS GIMS IŠGANYTOJAS”
Anomis dienomis atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augus
to paliepimas surašyti visą pasaulį. Tas pirmas sura
šymas buvo padarytas Sirijos valdovo Kirino. Ir visi 

 

ėjo įsirašydinti, kiekvienas į savo miestą. Tai ir Juo-

4x 25apas, Jiadaintgi jis. būva iš.Dovydouapiųr ėjo.išGąli- , 
lėjoš, iš Nazareto miešto, į Judėją, į Dovydo'miestą, 
kurs vadinamas Betliejus, kad įsirašydintų drauge su 
pažadėta sau moterimi Marija, kuri buvo nėščia. Atsi
tiko, kad juodviem ten esant, atėjo jai metas gimdy
ti; ir ji pagimdė savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir pa
guldė jį prakaite, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

(Luko 2)

JUNGT. TAUTOS BAIGĖ POSĖDŽIUS
New Yorkas. — Jungtinės 

Tautos baigė savo pilnaties 
posėdžius ir delegacijų na
riai išvažinėjo į savo kraš
tus.

Sesijų laiku Jungt. Tautos 
yra pasiekusios 4,814 doku
mentų, sudarančių 33,086 
puslapius. Visa tam išspaus
dinti buvo suvartota 1,248 
tonai popierio.

Tarp svarbesnių svarsty
mų Jungtinėse Tautose bu
vo nusiginklavimo reikalai. 
Padaryti pirmi žingsniai, ve
dantys prie nusiginklavimo 
sistemos įvedimo ir prie ato

SIBIRE MIRE DR. ICN. SKRUPSKELIS
Iš Lietuvos Vakarų Euro

pon atbėgęs žydų laikraščio 
buvęs redaktorius Dr. Ru- 
binšteinas pasakoja, kad Si
bire kalinio mirtimi savo gy
venimą baigė Dr. Ig. Skrups- 
kelis.

Dr. Rubinšteinas 1940 me
tais pats buvo bolševikų nu
teistas ir išvežtas į Kazach
staną.

Dr. Ignas Skrupskelis bu
vo vienas iš stipriausių ka
talikų veikėjų. Jis yra buvęs 
žurnalo “Židinys” redakto
rius ir ligi bolševikams atei
nant redagavo katalikų dien
raštį “XX Amžių.” šalia 
spaudos, jis aktyviai dalyva
vo visuomeninėje ir politinė
je veikloje, ir buvo vienas iš 
sumaniausių vyrų šioje sri
tyje*

Dr. Ignas Skrupskelis bu-

vo plačios kultūros ir didelės 
energijos asmuo. Jam reda
guojant, “XX Amžius” išsi
mušė į pirmuosius dienraš
čius Lietuvoje.

Gimęs šio amžiaus pra
džioje, Dr. Ignas Skrupskelis 
studijavo Kauno, Vienos ir 
Karaliaučiaus universitetuo
se, pagrindine šaka pasirin
kęs germanistiką. Jis parašė 
disertaciją apie vokiečių ra
šytojų domėjimąsi lietuvių 
tauta. Žurnaluose pasirodė 
nemaža kitų jo mokslinių 
straipsnių.

Rusai per pirmąją okupa
ciją Dr. Igną Skrupskelį iš
vežė su tūkstančiais kitų lie
tuvių Sibiran, kur jis ir mi
rė žiauriose sąlygose, vienas 
iš šviesiausių ir darbščiausių 
laisvos Lietuvos sūnų.

KETURI DIDIEJI IŠSISKIRSTĖ

Molotovas išvyko į Mask
vą, o Bevinas grįžo į Angli
ją*

Didžiųjų valstybių minis
terial sustatė taikos sutartis 
su Italija, Rumunija, Bulga
rija, Vengrija ir Suomija.

Tos sutartys bus pasirašy
tos vasario 10 dieną Paryžiu
je*

minių bei kitokių ginklų kon
trolės.

Priimant nusiginklavimo 
rezoliuciją, buvo sykiu at
mestas siūlymas, kad tuoj 
būtų patikrinta, kuri šalis 
turi kiek kariuomenės.

Atominių ginklų kontrolės 
reikalai buvo pavesti toliau 
svarstyti Saugumo Tarybai, 
kuri nuolat posėdžiauja.

Jungtinės Tautos pabarė 
Ispanijos diktatorių genero
lą Franco ir sutiko, kad bū
tų išklausytas Graikijos 
skundas prieš Bulgariją, Ju
goslaviją ir Albaniją.

Pagal tas sutartis, Rusija 
gaus 900,000,000 dolerių, Ju
goslavija 200,000,000, Čekos
lovakija 50,000,000, Graikija

^odbooo’ 
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Italijos Dedokaneso salos 
pagal tas sutartis atitenka 
Graikijai, du trečdaliai Ve
nezia Giulia provincijos—Ju
goslavijai ir Triesto sritis 
paverčiama laisva teritorija. 
Vengrija netenka Transilva- 
nijos, Rumunija Besarabijos 
ir Bukovinos.

Grąžinimo propagandoje 
išskaičiuojama visa eilė prie
monių.

Viena keisčiausių yra toji, 
kur sovietams leidžia platin
ti visokią literatūrą—sovie
tinius atsišaukimus, knygas, 
filmas, laikraščius.

Yra tai tiesiog skandalin
gas reiškinys atsiminus, kad 
iš Amerikos tremtiniams ne
leidžiama siųsti jokių laik
raščių ar knygų. Ten negali 
nueiti, sakysim, nei New 
York “Times”,. nei “Life”, 
nei “Reader’s Digest,” nei 
jokis kitas laikraštis.

Bet UNRRA verste verčia, 
kad tremtinių tarpe pasipil
tų maskviniai laikraščiai, at
sišaukimai, filmos.
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Nuoširdžiai Sveikinu Mano Brangius

Parapijiečius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

Linkiu Laimingiausių

NAUJŲ 1947 METŲ

Kun. Norbertas Pakalnis

BROOKLYN, N. Y. Apreiškimo Parapijos Klebonas
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Sveikiname Savo Darbininkus ir Prietelius, '

Sulaukus

Tiesiog prieinama prie ba
tų laižymo rusams, kada sa
koma instrukcijoje, kad ir 
kultūrinė veikla turi būti pa
versta grąžinimo propagan
dai.

Tai jau tikrai komunistiš-
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JOHN SIMEN

VYRIŠKŲ RŪBŲ IŠDIRBĖTAS

100 Fifth Avenue New York City, N. Y.

456 Johnson Avenue

Reikalingas prityręs rūbų siuvėjas apkarpymui

ir pamušimui* Aukštas atlyginimas.
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RŪBŲ KONTRAKTORIUS

Brooklyn, N. Y,
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W. M. K. TAILORING CORP

Sav. A. MATULIS & W. WAIGIN

490 Johnson Avenue Brooklyn, N. Y.

4>.*’
;« T



■r
r

r

2 Gruodžio-December 20, 1946 Gruodžio-Di

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina: 

Jungt. Valst. metams...............3.00
Jungt. Valst. pusmečiui .......  1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. L75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. L75 
Advertising rates on application.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

EMANUELIS—DIEVAS SU MUMIS!
Kai pamanai apie Kalėdas, žmogui daros kažkaip šil

čiau. Gimtasis kraštas ir jaukūs išgyvenimai savųjų rate
ly apgaubia mintis saldžiais prisiminimais.

Kalėdų vakaras ir kitos Kalėdų dienos daros kažkokio 
ilgesio daiktu. Norisi būti su savais, savam krašte. Ir jo
kios dovanos, jokia prabanga neatstos savosios lūšnos ir 
saviškių širdies šilumos. Ten kaimas, ten sniego pusnys, 
lyg sidabro kalnai, ten sniegu dengtos eglės, lyg spindinčios 
karūnos, o žvaigždutės taip spindi nakties tamsoje, lyg Ka
lėdų angelų akutės; čia vėl rogių čiužėjimai, skambučių 
garsai, bevažiuojant į bažnyčias kaimiečiams. Gi motutės 
ar tėvelio žodis, tryškąs ir gilaus tikėjimo, Kalėdų vakarą 
kažkaip sutraukia visus į vieną širdies tvaksėjimą, į širdžių 
vienybę, taip gražiai pavaizduotą baltos plotkos laužimu.

Nėra abejonės, kad tokį šiltą religinį paprotį tegalėjo 
Kūčių vakarą sukurti tiktai gilus mūsų tautiečių tikėjimas. 
Tas paprotys kasmet gaivina lietuvių šeimas meilės ir pa
maldumo liepsnomis, gaivina ir maitina nematomomis do
vanomis.

Kalėdos daros lietuvių kaimui ir miestui šilumos ir 
šviesos dienomis, šeimyninio sugyvenimo ir sutarimo šalti
niu. Nenuostabu, kad jų taip laukiama. Paprastai žmogus 
mėgsta labiau džiaugsmą, šilumą ir šviesą, negu rimtumą 
bei Advento nuotaikas. Mūsų sielos galutina laimė taip pat 
bus šviesoj, džiaugsme, kylančiam iš meilės ugnies. Gi Ka
lėdų džiaugsmas ir šiluma trykšta iš amžinosios laimės šal
tinių.

Todėl ir giliausia Kalėdų šilumos paslaptis yra tame, ką 
skaitome šv. Rašte: “Mergaitė pradės ir pagimdys sūnų, 
kuris bus pavadintas Emanueliu” (Iz. 7,14). Paskui ten pat 
randame šio vardo paaiškinimą; jis yra: Dievas su mumis!

Todėl Kalėdos yra didis religinis įvykis: Dievas ateina 
į mūsų tarpą, Jis gimsta pasauliui, Jis atneša šviesą ir ima 
vaikyti tamsas! Dievas su mumis!

Tas religinis faktas yra didžiai reikšmingas mūsų gy
venime. Jei Dievas su mumis, tai mes visada turime vilties 
nugalėti visas gyvenimo kliūtis, išvaikyti miglas, atsiekti 
savo gerus norus. • ’
T’ ■'lįyvfenf&fiš ualp padrąsinanti yra

toji mintis, kaip uždeganti širdis. Atsiųstasis Išganytojas 
ne tik mūsų atėjo išganyti, bet Jis, priimdamas žmogaus pa
vidalą, pasidarė mums itin artimas. Šv. Augustinas todėl 
visai teisingai sako: “Regite mažutį, galvokite apie Didį; 
regite vargšą, galvokite apie Turtuolį; regite kūdikį, gal
vokite apie Vyrą.”

Taip, Dievas atėjo pas mus, ir Jis pasiliko su mumis!
Jei stabmeldžių pasaulis taip staigiai pakrypo į Kris

taus pusę, jei vieton dievukų, vieton “šventųjų ąžuolų” iš
dygo puikios, širdį traukiančios bažnyčios,—tai drąsiai ga
lime sakyti: Dievas su mumis! Jei Bažnyčia, nežiūrint at
skirų laikotarpių audrų, puolimų, vis vairuoja Petro laive
lį su tuo pat entuziazmu, tuo pat pasiryžimu, kaip pirmai
siais amžiais; jei Bažnyčia vis tebėra vadovaujanti pajėga 
visam kultūros ir civilizacijos pasauly, jei Bažnyčios laten- 
tiška įtaka saugo daugelį kraštų nuo didelių painiavų bei 
suiručių,—turime teisę drąsiai tvirtinti: Dievas su mumis!

Reikia dar pažvelgti į Bažnyčios vidų, pagvildenti ar
čiau jos darbą, jos triūsą prie kiekvienos sielos, tąsyk kiek
vienas rimtai galvojąs žmogus prieina prie išvados: tai 
Emanuelio darbas!

Kaip didžiuojamės bažnytinės architektūros šedevrais! 
Kaip žavi tikrai gilios dvasios vyrų muzikos kūriniai! Gi 
didžiųjų menininkų paveikslai—tai nuolatiniai apreiškimai! 
Tiesiog savaime kyla mintis, bežvelgiant į tuos paveikslus 
ar besiklausiant tokios muzikos: “Taip, tiems vyrams pa
vyko atvaizduoti dieviškosios esmės bei grožio spindulė
lius.” Ir ar tai neskelbia tiesos: Dievas su mumis? Kur dar 
sielos turtai ir jos paslėpti perlai! Šventųjų žiedai, gražesni 
negu rožės ir lelijos! Gi kiek tokių kilnių širdžių slepiasi 
mūs kaime, mūs lūšnose! Apie jas nieko nesako nei radijas, 
nei laikraščiai, nei pagaliau Bažnyčia! Bet tai yra brange
nybės, turtai, kurie nenyksta. Tai—magnalia Dei (Didieji 
Dievo darbai)!

Toji kalėdinė mintis privertė ir šv. Bernardą sakyti: 
“Nebėk niekur—Dievas su mumis. Nieko nebijok, ir tegul 
tavęs nenugąsdina Dievo vardas: Jis yra su mumis!” Ir šv. 
Paulius prideda: “Jei Dievas su mumis, kas prieš mus?”

Tokių žodžių, rodos, turėtų užtekti padrąsinti nusivy- 
lusiuosius, pakelti prislėgtuosius, nuraminti nuliūdusiuo- 
sius. Dievas su mumis! Todėl niekis visi vargai, niekis 
skausmai, niekis visi puolimai, visos neteisybės! Vieną kar
tą visa tai baigsis pilnu laimėjimu, kaip Velykų rytą.

Ar tokia mintis nėra tikro optimizmo šaltiniu? Iš tik
ro, geras katalikas negali eiti gyvenimo keliu nuleidęs gal
vą, paniuręs, nors jį slėgtų ir šimtas vargų.

Dievas su mumis! Visuotinės depresijos ir nusiminimo 
laikais turime prisiminti tą šūkį, ir laimėsme kovą! Per
galė turi būti mūsų šūkis, ir mūsų darbai eis sklandžiai, 
sėkmingiau. Įgausime daugiau drąsos, daugiau pasiryžimo, 
neapleisim kovos pozicijų taip lengvai.

Be to, prisiminkime, kad mėgstam perdėti esamus sun
kumus, o idealizuoti praeitį. Dabarties kovos atrodo sun
kios, nes patys turime'nešti kovos kryžius. Mūsų proseno
liai, tautos patriarkai, nemažiau kentėjo, negu dabarties 
kartos. Jų kraujais nudažyti Sibiro keliai, jų kūnais nu
barstyti stepių dirvonai. Ir jie nugalėjo! Todėl nereikia nu
sigąsti, o pakelti galvas, drąsiai žengti gyvenimo keliu: 
Dievas su mumis!

KALĖDŲ GIESME
Varpai, giedokit giesmę vakarinę, 
Trimitai, skelbkit gimstančią gadynę! 
Dangaus karalius žemę pabučiavo, 
Dieviškas daigas bręsta grūdu javo.
Paliaukit trenkę, tankai ir patrankos— 
Piemens, išminčiai prakartėlėn renkas! 
Klausykit balso dieviškųjų galių— 
Ramybę neša Dievas gerai valiai.
Nublanks, valdovai, garsūs jūsų žygiai— 
žvaigždė iškyla gulinčiojo vygėj!
Paliaus, turtuoliai, jūsų auksas žvangęs— 
Beturčių Dievas viešpatauti rengias!
Neverkit, našlės, nevaitokit, bėdžiai— 
Pagalbos rankos tiesias jums iš ėdžių! 
Raminkis, verge, galvą kelk, tremtini— 
Į laisvę kelią Dievas tau pramynė.
Varpai, giedokit giesmę sutartinę, 
Trimitai, gauskit: grįžtam į Tėvynę! 
žvaigždė iškyla gulinčiojo vygėj, 
Ir mes išeinam kurti naujo žygio.

Stasys Mantrimas.

APIE SUMANYMĄ. TREMTINIUS 
SUTELKTI VAKARŲ VOKIETIJOJ

padrąsinafiti yra

Visoje Vakarų Europoje 
turime tik 78,000 teroro iš
mestų iš Lietuvos žmonių. 
Jie išbarstyti dideliuose plo
tuose nuo Stockholmo 
Romos, nuo Paryžiaus 
Grąžo.

Jų nedaug, bet jie yra 
mielės, kurios gimdo ir 
laiko valstybę, be kurių 
gali būti tautos, ypač valsty
bės. Turime ištremtą beveik 
visą tautos protą, kultūri
niam darbui paruoštus sme
genis. Ogi visa lietuvių tau
tos masė yra hermetiškame 
Sovietų kalėjime, kur laisvas 
ir lietuviškas kūrybinis dar
bas griežtai uždraustas.

Lapkričio 4 d. ministeris 
P. Žadeikis įteikė Jungti
nėms Tautoms VLIKo me
morandumą apie tikrai ap
verktiną lietuvių tremtinių 
padėtį.

Ilgokame memorandume 
svarbiausiu škyriuin tenka 
laikyti VI d, kuriuo prašo
ma visus 78,000 tremtinių 
laikinai apgyvendinti vieno
je visai kompaktinėje masė
je kur nors Vakarų Vokieti
joje, gal būt, Reino baseine, 
kurs apima ilgą zoną nuo 
Šveicarijos pasienio iki pat 
Olandijos ir ribojasi su 
Prancūzija, Luksemburgu ir 
Belgija. Mažoje zonoje, vie
no kokio nedidelio rajono 
plote norėtų laikinai apsigy
venti visi lietuviai, o tur būt, 
taip pat latviai ir estai, ši
taip apgyvendinti ūkiuose ir 
miesteliuose, lietuviai nori 
turėti savo policiją, mokyk-
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tos 
pa- 
ne-

lets, necenzūruojamą spaudą 
ir kultūros įstaigas.

žodžiu, jie nori demokrati
jos, jie nori pasprukti iš dik
tatūros, kuri Vokietijoj dar 
tebegalioja ir, tur būt, dar 
galios bent keliolika metų. 
Lietuviai yra antimilitaris- 
tai, nemėgsta uniformų ir 
kariškos okupacijos, kuri bet 
kurioje šaly užmuša demo
kratines įstaigas, įžeidžia 
žmoniškumo jausmus ir di
dina netvarką.

Dabar pažiūrėsime, ar di
džiosios demokratijos duos 
mums nors mažą demokrati
jos dalį, ar jos ir toliau eis 
hitlerizmo pramintais ke
liais, ar jos pagerbs didžiuo
sius demokratijos kankinius.

Didžiausia kliūtis VLIKo 
sumanymui įvykdyti—tai iš
kėlimas atitinkamo skaičiaus 
vokiečių iš kurios numaty
tos apskrities.

Ši kliūtis nėra fizinio po
būdžio, bet psichologinio. 
Milijonai vokiečių iškeliami 
vienokiais ar kitokiais pasi
teisinimais, kai kada labai 
silpnais. Vokietija, sukelda
ma šį karą, kartu su Rusija 
yra kaltininkė, kad trys Bal
tijos valstybės nustojo be
veik viso nacionalinio turto 
(apie 7 milijonų dolerių) ir 
2 milijonų žmonių.

Lietuvos teisė.—Ar buvo 
Lietuva neutrali?

Paimkime knygą, suderin
tą su oficialinėmis Amerikos 
nuomonėmis: “The New In
ternational Yearbook” for

Nenuostabu, kad didieji Bažnyčios pedagogai ir soci- 
jologai visada pabrėžia šitą šviesią mintį: Dievas su mu
mis! Įgauname daugiau energijos, šviesos. Tačiau ne be są
lygų!

Kitaip šis šūkis skambėtų oportunizmu, pragmatizmu. 
Dievas su mumis! Tai nėra koks betikslis akstinas, para
ginimas. Tai realybė! Bet jis reikalauja, kad ir žmogus bū
tų su Dievu! Iš “Dievybės pilnumos” turime semti sau pa
jėgų. Tiktai šituo atveju anas šūkis turės asmeniškos reikš
mės. Dievas yra visada su pasauliu. Bet reikia pasinaudoti 
tuo Jo artumu. Ir daugelis užmiršta šitą tiesą. Ir kaip ne
klaidžios tamsybėse, sielvartuose! Kas dirba, būdamas arti 
savo Kūrėjo, tam niekas nesunku. Nenuostabu, kad geros 
katalikų šeimos, nors ir didžius vargus nešdamos, viską 
neša su džiaugsmu ir didele viltimi. Jos yra su Dievu ir Die
vas su jomis.

Todėl išbrisime iš visokių krizių, iš neteisybių ir nela
bojo siautimų, jei pasuksime atgal į tikrąjį kelią: į Dievą! 
Tuo būdu “Dievas su mumis!’? yra mums paskatinimas, bet 
kartu ir įspėjimas. Įspėjimas, kad mes būtume arčiau Jo. 
Jei būsime arti Dievo, jei būsime “Dievo žmonėmis,” tai ir 
vargai mums pasidarys didžių jėgų šaltiniu, ir nebetrauk
sime savų kryžių keikdami ar aimanuodami.

Šv. Pranciškus Asyžietis Kalėdų prakartėles papuoš
davo ne vien eglutėm ar asilėliais, bet prie jų pridėdavo ir 
kryžiaus ženklą. Labai prasminga mintis! Užgimimas ir 
kryžius priklauso vienas antram. Paslaptingas užgimimas 
ir garbinga kryžiaus pergalė!

Neužmerkiame akių ir matome visas gyvenimo karty
bes. Bet iš savo tikėjimo turtų semiamės sau jėgų. Todėl 
mes tikime į pergalę, į laimingą visos kovos pasibaigimą. 
Nes: Dievas yra su mumis, o mes su Juo! Todėl negalime 
būti abejingi, ar pasaulis eina su Dievu ar be Jo. žinodami 
tikrą kelią į visokią pergalę, turime padėti ir kitiems su
rasti tą kelią.

Kalėdos tebūnie ir šitos šilumos nešėja, tebūnie nuola
tinė skelbėja, kad Dievas yra su mumis! Teisybė, meilė su 
mumis! Gi kas yra arti Dievo, kas myli teisybę, tas neša 
šilumą, sugyvenimą ir taiką.

Kun. J. Beleckas, S. J.

the year 1941 (išleista 1942 
m.); atsiverskime 337 pusla
pį ir skaitykime:

“After the entrance of the 
United States into the war, 
the Lithuanian Minister to 
Washington formally align
ed his country with the 
United Nations.”

“Lithuania’s prime and ul
timate task,” he said on Dec
ember 23, 1941, “is to get rid 
of German enslavement and 
to restore sovereign rights 
to her people.”

“Antanas Smetona, Presi
dent of Lithuania, who fled 
to Germany upon the Soviet 
annexation in 1940, arrived 
in the United States in 
March, 1941. He said the 
German Government had 
forced him to leave Berlin 
for Switzerland in Septem
ber, 1940, because his pre
sence endangered Russian- 
German amity.”

Gruodžio 23 d. (1941 m.) 
pareiškimą ministeris žadei
kis padarė čia pat esant ir 
pritariant pačiam Respubli
kos prezidentui. Tokį pat žy
gį darė ir Latvijos ministe
ris Dr. Bilmanis.

Tik abiem ministeriam, ro
dos, buvo atimta proga visai 
formaliai pasirašyti doku
mentą greta kitų Jungtinių 
Tautų, nes tuo momentu pre
zidentas Roosevelt jau pra
dėjo klausyti Kremliaus pa
tarimų. Pagal šios dienos 
terminologiją, jis tarsi virto 
Maskvos satelitu. Mažoms 
Lotynų Amerikos valsty
bėms, nieko nuo Hitlerio ne- 
nukentėjusioms, buvo leista 
prisirašyti prie Jungtinių 
Tautų, ogi krauju paplūdusi 
Lietuva ir Latvija buvo at
stumtos.

Amerikos Valstybės de
partamentas teikėsi mus lai
kyti tik “friendly neutrals.” 
Tačiau kai kur geraširdė 
Amerikos visuomenė vis dėl
to mus laikė “Associated Na
tion.” j Pavyzdžiui, Bostone 
buvo išleistas Jungtinių Tau
tų himnų rinkinys su gaido
mis; ten buvo ir Lietuvos 
himnas, ir pastaboje pasaky
ta, kad Lietuva yra “Asso
ciated Nation.”

Vadinasi, oficialieji žmo
nės sugalvojo Rusijos įkvėp
tų suktybių, kad mūsų kovos 
prieš nacizmą liktų nežino
mos ir mūsų skriaudos nesu
lauktų jokio atlyginimo.

Bet mūsų teisės vis vien 
didelės: jei USA per Lend- 
Lease davė Rusijai 11 bilijo
nų dol., tai visas Lietuvos 
“Lend-Lease” Rusijai siekia 
3 bilijonų dol. O prašom at
siminti, kad Lietuvoje yra 
tik apie 3 milijonai gyvento
jų, gi Amerikoj—140 milijo
nai gyventojų.
Vokiečių skriaudos Lietuvai

‘Rusija pasiėmė prievarta 
visą Lietuvos turtą: žemę, 
miškus, miestus ir kaimus, 
namus, gyvulius ir padargus, 
fabrikus ir smulkias krautu
ves. Gyventojus pavertė ver
gais, su kuriais neleista su
sisiekti ir jiems teikti pagel- 
bą.

Bet Rusija yra rojaus tau
ta. Įstatymuose nėra pasa
kyta, kad rojaus gyventojai 
privalo savo skolas mokėti 
ar skriaudas atlyginti. Tad 
ir mes dabartinėmis sąlygo
mis negalėsime iš Rusijos 
nieko reikalauti.

Dabar lieka tik klausimas, 
ar leis mums galingieji kal
bėti apie vokiečių — nacių, 
gerų ir vidutinių vokiečių— 
Lietuvai padarytas skriau
das ir nuostolius?

Lietuva pradėjo kovą prieš 
nacizmą jau 1934 m. (Neu- 
mann-Sass byla). 1939 m. 
kovo 22 d. Vokietija atėmė iš 
Lietuvos Klaipėdos kraštą: 
2,848 kvadratinius kilomet
rus ploto ir 160,000 gyvento
jų. 1941 m. įsiveržė vison 
Lietuvon ir ten pradėjo sku
bią kolonizaciją, išmesdama 
genesnius žemdirbius iš jų 
ūkių, visur konfiskuodama

(Pabaiga 6 pusi.)
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Maspetho ir Great Necko Malonius 
Parapijiečius ir "Amerikos" Skaitytojus 
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Ir Linkiu Gausios Dievo Palaimos 
NAUJIEMS METAMS

Kun. Jonas Balkūnas

<

V
r-

1
F t i i
F

F 
F

Sveikindamas Angelų Karalienės 
Parapijiečius ir Draugijas 

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
Linkiu

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. Juozas Aleksiūnas
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Sveikinu Šv. Jurgio parapijos tikinčiuosius |

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ |
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Kun. Kazimieras E. Paulionis. |

Brooklyn, N. Y. |

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus Palaimos 
Linkiu

Visiems Aušros Vartų Parapijiečiams
KALĖDŲ ŠVENTESE
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kad "Amerika" ilgai, ilgai gyvuotų, uoliai | 
skelbtų lietuvybę ir išsilaikytų ant tokio pat | 
aukšto literatinio ir visuomeninio lygio, ant | 

kurio ji šiandien stovi. j

Kun. K. Urbonavičius
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Sveikinu savo parapijiečius su
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Šv. Mykolo Parapijiečiams, Bayonne, N. J. 
ir Novenos Lankytojams Siunčiam 

Nuoširdžiausius Linkėjimus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

Gausių Dievo Malonių 
NAUJIEMS 1947 METAMS
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j Angelų Karalienes Parapijiečius 
\ KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
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KALĖDOS IR TREMTINIAI
Kūčiose ir Kalėdose atsi

minkime nelaiminguosius 
tremtinius savo gailestingu
mu.

Bendrasis Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas tik ką 
gavo lietuvių tremtinių iš 
Vokietijos ir Austrijos nau
ją prašymą ir atsišaukimą. 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius ir BALF įgaliotiniai nu
rodo, kad ypatngai sunkioje 
medžiaginėje padėtyje yra 
atsidūrę 14,000 lietuvių, ku
rie gyvena už stovyklų ribų.

BALF nusiųsti daiktai Vo
kietijon jau beveik visi išda
linti. L. R. Kryžiaus vadovy
bė sako: “Visi sandėliai jau 
ištuštėjo. Prieš akis žiema ir 
visi ją lydintys sunkumai. 
Tad vėl visas viltis dedame į 
BALF ir brolius amerikie
čius.”

Lietuviams tremtiniams 
labai reikalingi įvairūs mais
to gaminiai, kaip mėsos kon

(Tęsinys)
Gyvų lavonų blokas

— Na, mokslininkai, pa
kelkit akis nuo savo knygų, 
eikit verčiau pažiūrėti “bo
bų vainos,”—įgriuvo į kam
barį su savo karšta naujie
na Jonis, nelabai mėgęs tų, 
kurie ilgai sėdi prie knygų.

Prie moterų bloko, anapus 
vielų, tikrai ėjo karas. Karas 
be moderiškų ginklų ir be 
pribloškiančio jų triukšmo. 
Buvo girdėti tik ploni cypau
jantieji balsai, ore kilo ir vėl 
žemyn leidosi rankos ir su
gniaužtos kumštys ir į šalis 
lakstė atplėštų rūbų skarma
lai. Susikibusios dvikovinin- 
kės tąsė viena kitą už plau
kų, ir pro praplėštas sukne
les mataškavo palaidos krū
tys. SS prižiūrėtojos ir blo
kų vyresniosios veltui švais
tėsi su savo lazdelėmis ir dir
žais,—tai nieko negelbėjo.

Kai išretėjo tasai kovos 
spiečius, buvo matyti didelis 
pailgas kubilas, į kurį pa
prastai supildavo pietums 
atnešamą sriubą. Pora mote
rų susikibusios dar vartėsi 
tame kubile. Pasirodo, kad 
keletui moterų buvo leista iš-

I
I
I
I

Žiemos vaizdelis Lietuvoje.

servai, riebalai, ryžiai, kon
densuotas pienas, vaiku
čiams vitaminizuoti vaisiai 
ir daržovės, dešrelės ir t.t.

Iš BALF gauti rūbai bai
giami dėvėti. Pavasarį jie vėl 
bus nepaprastai reikalingi. 
Be jų tremtiniai taps dris
kiais.

Maisto daviniai labai su
mažinti. Tūkstančiams į akis 
žiūri bado ir pavojaus šmėk
la. Ji ypač baisi vaikučiams 
ir jaunamečiams.

Tegu nelieka nė vieno lie
tuvio tremtinių prieteliaus, 
kurs nebūtų paskyręs per 
Kalėdų šventes savo aukos 
taip šventam tikslui! Savo 
aukas įteikit kaip kam pato
giau—per BALF skyrius, 
BALF vajaus komitetus ar
ba siųskite tiesiog į centrą— 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 19 W. 
44th St, New York 18, N. Y.

gramdyti pietų likučius. Ki
tos puolėsi atimti. Jų skai
čius daugėjo, ir kilo pešty
nės. Tai ne pirmos ir ne pa
skutinės muštynės dėl šaukš
to sriubos ar dėl lašo šilto 
vandens. Ypač tuose moterų 
blokuose, kurie buvo labiau
siai apleisti ir skriaudžiami, 
kur daugumoje buvo sutelk
tos nedirbančios moterys.

Visos kalinės moterys bu
vo išskirstytos į tris grupes. 
Pirmąją grupę sudarė pa
grindinis moterų blokas, ku
ris visą laiką buvo sename 
lageryje. Tai seniau kalin
čios moterys. Antrąją grupę 
sudarė naujai atvežtos, ku
rias patalpino naujajame la
geryje ir kurių dauguma bu
vo siuntinėjamos įvairiems 
darbams. Trečią, pačią di
džiausią, grupę sudarė mote
rys, kurių dirbo tik maža da
lis. Jos buvo ir prasčiau ap
rengtos, ir menkiau maitina
mos ir jų patalpos žiemą be
veik nešildomos.

Kiekvieną rytą anksti pri
keliamos, jos turėdavo su
stoti lauke ir apie pora va
landų laukti patikrinimo. 
Nuo to beprasmiško lauki
mo jų neatleisdavo nei lietus, 
nei šaltis, nei sniego pūgos. 
Apsidangsčiusios antklodė
mis, kojas apsiraišiojusios 
skudurais bei popierių, suti
nusios ir žaizdotos, jos ken
tė didelį šaltį ir nuolatinį al
kį.

Badas yra viena žiauriau
sių ligų. Jis pašalina iš žmo
gaus norų ir minčių viską, 
jis lieka ten viešpatauti vie
nas. Ir viešpatauja kaip žiau
rus tironas, persunkdamas 
visą organizmą ligi smegenų 
gelmės tik vienu vieninteliu 
troškimu—valgyti, valgyti.

Alkio stumiamas žmogus 
griebia valgyti supuvusią 
bulvę, jis rausiasi šiukšlių 

duobėse ir kaip skanėstą 
čiulpia kiekvieną puveną. Jis 
negalvoja, nebegali jau gal
voti apie tai, kad yra pavo
jus užsikrėsti ir mirti. Ne, jis 
dar nenori mirti, dėl to ir ieš
ko kuo nors užkimšti vidu
rius, kur žarna ryja žarną.

Žiemos nagai šiurkščiai 
čiupinėjo visus kalinius, bet 
labiausiai spaudė šias nelai
mingas moteris. Dezinterija, 
šiltinė, plaučių uždegimas, 
pūliuojančios žaizdos ir 
kraujo užkrėtimas kasdien 
ėmė dideles aukas. Nors vi
suose barakuose buvo pilna 
ligonių, tačiau labiausiai ser
gančias surinko į atskirą 
bloką ir ten jas suguldė ant 
grindų.

Šitame gyvų lavonų bloke 
alsavo mirtis ir neapsako
mas dvokimas. Sunku buvo 
išskirti, kurios yra dar gy
vos ir kurios jau nebeteko 
kvapo. Mirusias kas rytas iš
rankiodavo, išrengdavo nuo
gas ir išmesdavo pro langus 
laukan. Ten patekdavo kar
tais dar gyvos, kurios sušal
davo ant sniego ar ledo. La
vonų krūvos vis augo, nes 
krematorumas per parą pa

jėgdavo praryti tik apie 150, 
o tik šis vienas blokas duo
davo dvigubai.

— Kas norite pamatyti, 
kaip šoka velniai, pažvelkite 
ana į naujai sukurtą laužą. 
Geresnio pragaro vaizdo aš 
niekur nesu matęs, nė kny
gose išskaitęs, — pareiškė į- 
ėjęs kambarin po savo vaka
rini# pasivaikščiojimo profe
sorius Jurgutis.

Smalsumo sužadinti, vieni 
šoko iš kambario lauk, o ki
ti griuvo prie miegamojo 
kambario langų pažiūrėti 
pragaro.

Už kokio trejeto metrų 
nuo mūsų bloko, pamiškėje, 
kūrenosi didžiulis laužas. 
Apie jį su ilgais pagaikščiais 
sukinėjosi keliolika žmonių 
ir jais vartė degančius kū
nus. Į viršų kildavo debesys 
kibirkščių, nuo kurių tie 
žmonės bėgdavo į šalis. Tas 
jų bėgiojimas atrodė, lyg 
apie ugnį jie šoka ir kelio 
kažkokias orgijas. Ilgi besi- 
driekią šešėliai vaizdavo jų 
ragus ir uodegas, kurie ka- 
binėjosi už netoliese esančių 
medžių šakų. Velniai šoko, o 
raganos suokė jiems savo 
dainas ...

Ten degė moterų lavonai, 
kuriuos per dienas savo veži
mais į čia stūmė kaliniai. Su 
kaupu prikrauti vežimai bū
davo pridengiami antklodė
mis, iš po kurių kyšodavo iš
džiūvusios rankos, laibutės 
kojos ar skausmo iškreipti 
veidai. Pamiškėje kaliniai 
tuos lavonus sukraudavo į 
krūvas, kaip malkas į sieks
nius ar metrus. Po keletos 
dienų užkurdavo laužą ir 
juos mesdavo į ugnį kaip pa
galius.

Tie laužai degė daugelį žie
mos vakarų ir naktų, ir apie 
juos vis šoko velniai . . . De
gė ir tada, kai dėl lėktuvų

aliarmo tekdavo gesinti žibu
rius virš spygliuotų vielų 
tvoros.

18. KELIAS Į NEŽINIĄ
Be tėvynės ■

Visą 1944 m. vasarą, ligi 
vėlybo rudens, Lietuvoj dun
dėjo patrankos ir ėjo žūtbū
tinė kova tarp rudojo ir rau
donojo slibino. Ji truko išti
sus keturis mėnesius, nors 
1941 m. vasarą vokiečiai ru
sus iš Lietuvos buvo išviję 
per keturias dienas.

Žinias iš karo lauko sekė
me atsidėję. Buvo minimi 
vardai mūsų tėviškių ar tų 
vietų, kur gyveno mūsų ar
timieji. Vokiečiai jas apleido 
žingsnis po žingsnio. Mus 
nuo artimųjų skirianti siena 
plėtėsi. O karo gaisrai ir ne
laimingųjų vaitojimai, rodos, 
vyko mūsų širdyje.

Vienas kitas mūsų nelai
mių brolių gavo žinią nuo sa
vųjų, kad jie yra atsidūrę 
Vokietijoje. Dalį jų iš Lietu
vos išgabeno vokiečiai, o da
lis jų, prisiminę 1940-1941 m. 
bolševikų viešpatavimą, pa
sitraukė patys. Tačiau dau
gelio mūsiškių šeimos liko 
Lietuvoje.

Nors mūsų spygliuotų už

tvarų miestas buvo už trijų 
šimtų mylių nuo tėviškės, 
vis tik iki šiol jautėme jos 
artumą, nes turėjome nuola
tinį ryšį per laiškus ir mūsų 
kūno gyvybę palaikančius 
siuntinius. Dabar tie ryšiai 
nutrūko, ir mes likome vieni. 
Likome be tėvynės ir be sa
vųjų. Nežinomo mūsų likimo 
sielvartai padidėjo, nes tokio 
pat nežinomo likimo skraistė 
pridengė ir mūsų artimuo
sius.

šeštadienio vakarais, ka
da paprastai kaliniai gauda
vo laiškus, dalis mūsiškių su 
pavydu žiūrėdavo į tuos lai
minguosius, kurie skaityda
vo laiškus nuo savųjų. Ir 
sekmadieniais jie jau nebe
rašė, tik mintimis skrisdavo 
pas nepasiekiamus.

Vargingos kalinio dienos 
pasidarė dar sunkesnės. 
Kiekvieno mintyse dienas 
naktis klajojo tas baisus ne
žinios klausimas: kas bus to
liau. Ar mus sunaikins, kaip 
naikino daugelį kitų kalinių, 
ar mus paleis.

Optimistams atrodė, kad 
turėtų paleisti, nes šalis, dėl 
kurios mes kenčiame, jau ru
sų užimta, ir vokiškoji Rytų 
ministerija, kurios globoje 
buvo Lietuva, neteko savo 
darbo. Pesimistai gi sakė, 
kad paleidimo nėra ko tikė
tis. Ypač tai tvirtino tie, ku
rie arčiau pažino diktatori- 
nių valstybių slaptosios (po
litinės) policijos metodus: 
esą, savo aukų jos lengvai 
nepaleidžia.

(Bus daugiau)

Per patikrinimus ameri
kiečiai iš Augsburgo stovyk
los išmetė 101 lietuvį.

Iš viso su kitomis tautybė
mis buvo išmesta per 400 
žmonių.

| Kaledij Švenčių Išvakarėse \ 
f Atsiminkime Tremtinius [ 
r *
f Kalėdų švenčių proga, BALF Direktorių Taryba ir Vai- į 
f dyba siunčia nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus vi- | 
’ siems BALF skyriams ir jų valdyboms, visiems BALF ar- a 
į ūmiausiems bendradarbiams, lietuviškiems laikraščiams, t 
£ lietuviškoms radijo programoms, visoms BALF darbe tai- t 
£ kininkaujančioms organizacijoms ir jų vadams. i
I Maloniai prašome šiose Kalėdose ypatingai atsiminti į 
r tūkstančius lietuvių tremtinių, kurių Kalėdų švenčių stalas į 
i; bus beveik tuščias, kurių vaikučiai negalės džiaugtis kalė- * 
r dine eglute ir jos papuošalais, kurių išvargusio kūno ne- • 
c dengs patogus drabužis, kurių rytojus visiškai neaiškus. O * 
r šis atsiminimas nebus tuščias, jei kiekvienas lietuvių trem- ’ 
r tinių prietelis Kalėdų šventėse paskirs dovaną lietuviams ’
I tremtiniams sušelpti ir ją tuojau atsiųs BALF adresu:
? UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, | 
r 19 West 44th Street, Inc’ New York 18, N. Y. į 
* 1 
? Su giliu dėkingumu, į

1 BALF Valdyba į
’ I;

SVEIKINIMAS
Kristaus Gimimo Šventėje malonu mums ir vėl sveikinti 

Jus, mūs BRANGIAS RĖMĖJAS, RĖMĖJUS, GERADA
RIUS, ir PRIETELIUS, Linksmomis Kalėdų Šventėmis!

Dėkingomis širdimis reiškiame Jums širdingus sveiki
nimus su geriausiais maldomis papuoštais linkėjimais. Lin
kime, kad Galingasis Betliejaus Vaikelis pripildytų Jūsų 
širdis dangaus džiaugsmu ir kad savo dieviškomis malonė
mis laimintų Jus Naujuose Metuose.

Ta intencija Kalėdų ir Naujų Metų antrą dieną Šv. Mi
šios bus paaukotos mūsų koplytėlėje.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
Motina M. Juozapa

VALDŽIOS ATSAKYMAS DEL 
TREMTINIŲ

New York. — BALF pir
mininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius, BALF Direktorių Tary
bos ir Valdybos įgaliotas, pa
ruošė ir įteikė atitinkamoms 
įstaigoms visą eilę pareiški
mų apie lietuvių tremtinių 
Europoje padėtį. Pareiški
muose buvo plačiai ir išsa
miai nušviesta tremtinių gy
venimo padėties ir jų negrį
žimo gimtinin kraštan prie
žastys. Pareiškimuose taip 
pat nurodyti praktiški pa
siūlymai, kaip turėtų būti el
giamasi su tremtiniais ir ko
kia parama be jokių atidėlio
jimų jiems teiktina. Ten bu
vo išdėstytos ir didelės 
skriaudos, padarytos ir da
romos Lietuvos žmonėms.

Pareiškimai buvo įteikti 
prezidentui Trumanui, Val
stybės sekretoriui Byrnes, 
Karo departamentui ir ki
toms įstaigoms.

Į pareiškimą prezidentui 
Trumanui atsakė Valstybės 
Departamento Rytų Europos 
reikalų skyriaus viršininkas 
Llewellyn E. Thompson.

Savo atsakymo rašte L. E. 
Thompson pirmoje eilėje pa
žymėjo, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių pažiūra Bal
tijos valstybių atžvilgiu nėra 
pasikeitusi, kad Baltijos val
stybių (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos) atstovai Amerikoje 
tebėra šios šalies vyriausy
bės pripažįstami.

Toliau Thompson pareiš
kė, kad nebus priverčiamo 
tremtinių grąžinimo, kad 
Jungtinėse Tautose steigia
ma' Tarptautinė Pabėgėlių 
Organizacija (IRO) turės sa
vo tikslu pagelbėti tremti
niams (atskiriems asme
nims, šeimoms ir grupėms) 
įsikurti naujose vietose. Tuo 
pačiu tikslu rūpinasi ir In
tergovernmental Committee 
on Refugees.

Karo departamento vardu 
į pareiškimą atsakė gen. O. 
P. Echols. Jis pažymėjo, kad 
departamentas ir kariuome
nės vadovybė stengiasi pa
gelbėti tremtiniams, kiek tik 
yra įmanoma.

Kun. Dr. J. B. Končius ati
tinkamus pareiškimus yra į- 
teikęs ir Anglijos užsienių 
reikalų ministeriui Ernest 
Bevin. Ernest Bevino vardu 
atsakė jo pavaduotojas, ku
ris nurodė, kad BALF pir
mininko memorandumas per

duotas anglų aukštiems pa
reigūnams, tvarkantiems 
anglų užimtas Vokietijos ir 
Austrijos sritis.

Šalpos Siuntiniai 
Tremtiniams

Nuo ši# metų spalių 1 d. 
Bendrasis Amerikos Lietu
vių šalpos Fondas lietuviams 
tremtiniams šelpt yra išsiun
tęs penkias daiktines siun
tas, susidedančias iš drabu
žių, maisto produktų, vaistų, 
knygų, avalynės ir kitų daik
tų—33,226 svarų, $14,593.24 
vertybės.

Šios siuntos nusiųstos lie
tuviams šiose valstybėse:

1) Austrijos lietuviams — 
1,100 svarų knygų, $550.00 
vertės; 2) Italijos lietuviams 
—10,000 sv. pieno miltelių, 
$3,700.00 vertės; 3) Italijos 
lietuviams 988 sv. maisto ir 
drabužių, $717.54 vertės; 4) 
Vokietijos lietuviams —10,- 
000 sv. pieno miltelių, $3,700 
vertės; 5) Vokietijos lietu
viams—11,138 sv. drabužių, 
maisto ir vaistų, $7,825.70 
vertės.

Kaip žinoma, be šių dides
nių siuntinių, BALF nuola
tos siunčia per paštą mažus 
knygų, maisto ir drabužių 
siuntinėlius lietuviams trem
tiniams tose valstybėse, kur 
nėra BALF įgaliotinių ar lie
tuvių tremtinių komitetų.

Iki šiol į Olandiją, Lenki
ją, Indiją ir kitas Tolimų Ry
tų valstybes yra išsiųsta per 
200 pašto siuntinių su dra
bužiais, maistu ir 30 siunti
nių knygų.

Tų siuntinių vertė siekia 
apie $3,000.p0.

Parašai Gelbėti 
Lietuvai

Veiklių Danijos lietuvių 
rūpesčiu jau pradėtas rinki
mas parašų po raštu, kuris 
reikalauja Lietuvai sugrą
žinti laisvę ir nepriklauso
mybę.

Raštas bus įteiktas Jung
tinėms Tautoms. Tą raštą 
pasirašys lietuviai, latviai ir 
estai ir jie rinks parašus iš 
kitų Lietuvai prijaučiančių 
žmonių.

Užsimota surinkti trys mi
lijonai parašų.
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Kostumeriams ir Draugams Linki 

VALAITIS 
REPAIRS IR GARAŽAS

l 1730 Moyamensing Ave., Philadelphia. Pa

I Philadelphijos Žinios Į
JIEMS NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE "
“Jiems nebuvo vietos užei

goje.” šiais žodžiais nusako
ma liūdna ir graudi Kūdikė
lio Dievo istorija.

Bet prieš šias Kalėdas ta 
pati istorija milijonams žmo
nių yra paguodos ir vilties 
kibirkštimi. Kai mūsų lai
mingajame pasaulyje daugu
mas laukia Kalėdų patenkin
ti ir laimingi, savųjų tarpe 
ir su savais, tai tuo pačiu 
metu daugybė žmonių, iš vi
sokių tautų, blaškosi tarp 
svetimųjų.

Jie dažnai neturi jokios 
užeigos, o kai kurie prieš pat 
Kalėdas neteko ir tos pačios 
paprasčiausios prieglaudos, 
kuri buvo suteikta didelėmis 
raidėmis užrašo UNRRA.

Kokiomis akimis žiūri tie 
tūkstančiai beviečių lietuvių, 
ką mąsto jų motinos, jų jau
nučiai vaikučiai, jų jaunimas 
ir vyrai, kur jie kreipia savo 
akis, ką jaučia jų širdys . . . 
Neabejojame, kad jie dar 
laimingi, jei jie dar gali lais
vai išreikšti bent savo troš
kimus ir lūkesčius j Kūdikėlį 
ir ten iš jo semtis vilties ge
resnei ateičiai. Juk taip pri
ėmė dalykus ir šventoji šei
ma.

Bet mums, lietuviams, Ka
lėdos galėtų būti labai geru 
prisiminimu, kad dalis mū
siškių reikalingi prieglaudos. 
Jiems reikia vietos tarp sa
vųjų, brangioj Tėvynėj, nes 
ten yra jų dangaus duota 
vieta gyventi. Todėl svar
biausias linkėjimas, didžiau
sias troškimas ir nepailsta
mas darbas yra rūpintis, kad 
kiekvienas lietuvis galėtų 
rasti savo užeigą ir gyveni
mą laisvoj Lietuvoj.

Tai nėra maldavimas, bet 
natūralus ir teisingas jų rei
kalavimas. Nieko daugiau 
mes ir negalėtumėm geriau 
padaryti, kaip rūpintis ir 
veikti, kad kuo greičiau vėl 
būtų ten laisvė ir ramybė 
kiekvienam lietuviui. Su tuo 
išsispręstų labai daug kitų 

sunkių klausimų.
Bet to švento tikslo nepa

sieksime tik kalbomis ir vil
timis. Reikia darbo ir didelio 
darbo bei aukos. Tokios do
vanos pirmiausia ir trokšta 
kiekviena lietuvio širdis, kur 
ji tik tebėra gyva . . .

Kol bus galima atlikti tą 
pirmą ir svarbiausią uždavi
nį, išlaisvinti Tėvynę ir su
teikti vėl laimingą gyvenimą 
kiekvienam lietuviui, dabar 
gali kiekvienas lietuvis pa
tarnauti tiems be vietų ir už
eigos lietuviams, ištiesdami 
kvietimo ranką į savųjų tar
pą čia Amerikoje.

Čia tiek dar daug gražios 
vietos ir taip lengvai visi ga
lėtų prisiglausti pas savus, 
kol visi laisvai galės sugrįžti 
ten, iš kur prievarta buvo iš
stumti.

Šia proga būtų galima ir 
pasidžiaugti nemaža gerašir
džių lietuvių kilnumu, nes jie 
jau suteikė eilei savųjų teisę 
čia atvykti ir prisiglausti. 
Tai tikrai kalėdinės nuotai
kos pasireiškimas darbais.

Tikima, kad daug kitų lie
tuvių tą patį padarys ir su
teiks vietos savo namuose 
tiems, kurie nieko neturi.

Suteikdami jiems vietos 
savo užeigoj, atliksime šven
tą užduotį. K. S. R.

Waterbury, Conn.
Kalėdų parengimas našlaičiams

Per Kalėdas, gruodžio 25 d., 
7 vai. vakare 48 Green St. sve
tainėj ruošiamas Kalėdų paren
gimas su šokiais.

Našlaičių šalpos komisijos pir- 
min. Eleanora Kišonytė yra pa
ruošus įdomią ir linksmą pro
gramą. Ch. Gluodenio orkestras 
gros šokiams. Bus skanių už
kandžių.

Našlaičių komisija kviečia vi
sus atsilankyti. Atėję pasilinks
minkite ir kartu prisidėsite su
šelpti nelaimingus našlaičius.

Klubo susirinkimas
Gruodžio 13 d. įvyko Lietu

vių Politikos klubo metinis su
sirinkimas, kuriame buvo ren
kama valdyba 1947 metams.

Į valdybą išrinkta: pirm. To
mas Matas, vicepirm. J. Jenu- 
šaitis, fin. rašt. Alb. Marcelynas, 
užrašų rašt. Ant. Vitas, užrašų 
rašt. pagelb. Ant. Grantas, ižd. 
atty. Cl. Blanada, direktoriai— 
Ant. Barkauskas, J. Bernotas, 
Ed. šukaitis, J. V. Stokes, Alb. 
Francis, knygų patikrintojai— 
Al. Jokša, Dr. M. J. Colney, J. 
V. Stokes, ligonių lankytojai— 
Jonas Adomėlis, Al. Zabelskas, 
Tomas Visockis, St. Simonaus- 
kas, durų sargas—J. Jakštas, 
svetainės šeimininkas—Pr. Ged
raitis, bartenderiai P. Žukaus
kas ir J. čemauskas.

Klubas yra vienas iš pažan
giausių šioje kolonijoje, turin
tis virš 1,000 narių ir virš 100,- 
000 dolerių nuosavybę. Jis re
mia visus lietuvių labdaringus 
darbus. Dr. M. J. Colney

RENGIASI ŠIUPINIUI

Gruodžio 22 d. įvyks svarbus 
susirinkimas, kartu BALFo ir 
Tėvynės Mylėtojų dr-jos, 2:30 
vai. po pietų respublikonų sve
tainėj, 879 Bank St.

Yra daug svarbių reikalų, to
dėl visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir atsiveskite savo drau
gus.

VISI Į ŠIUPINIOVAKARA
Kuris Įvyks

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

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

DIDŽIAUSIA DAUGYBĖ

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!

Kviečia^—RENGĖJAI.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

“Amerikos” prietelių ren
giamas šiupinys arba mar
gumynų vakaras visai arti.

Rengėjai turėjo savo susi
rinkimą gruodžio 12 dieną. 
Visi parengiamieji darbai at
likti.

Dabar tik tenka laukti ne
maža svečių ir rėmėjų, kurie 
paremtų rengėjų darbą ir 
gausiai atsilankytų.

Kadangi pirmas toks rū
šies vakaras, tai kai kurie ir 
nežino, ką jie matys ir ką 
gaus tame vakare. Rengėjai 
nori paaiškinti, kad visi tu
rintieji tikietus iš kalno—ga
lės dalyvauti šiupinio pro
gramoj, kuri bus labai įvairi, 
pilna visokių netikėtinumų ir 
labai linksma. Be to, visi su 
tikietais gaus ir valgyti.

Bet svarbiausia, kad to
kios programos dar niekas 
Philadelphijoj nematė. Todėl 
verta ateiti ir paremti taip 
svarbų parengimą, kurio ir 
pelnas skiriamas katalikiš
kos spaudos parėmimui.

Kurie neturi tikietų, dar 
gali įsigyti, o visi kiti galės 
ateiti į parengimą ir galės 
viešėti ir linksmintis apati
nėj salėj, kiek tik norės, be 
jokio tikieto.

Todėl svarbu, kad kuo dau
giau dalyvautų ir paremtų 
taip gražų parengimą.

IŠTEKĖJO

Šv. Andriejaus 
Parapija

Persikėlus bažnyčiai į nau
ją vietą, dabar šv. Andrie
jaus parapijos yra dvi daž- 
nyčios.

Pirmoji šv. Andriejaus 
bažnyčia dabar likosi kaip 
koplyčia, gi naujoji bažny
čia, kuri yra Wallace St. ir 
kampas N. 19, laikoma kaip 
centrinė šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčia.

Tačiau abiejose bažnyčio
se lietuviai lankosi, ir dėl to 
pamaldos yra kiekvieną die
ną.

Didžiojoje bažnyčioje pa
maldos sekmadieniais būna: 
8, 9:30, 11 vai. Senojoje šv. 
Andrejaus bažnyčioje arba, 
kaip dabar ją vadina koply
čia, pamaldos sekmadieniais 
yra 8:30, 10 vai.

Darbo dienomis mišios 
yra: didžiojoje bažnyčioje 8 
vai., koplyčioje 7:30.

KALĖDŲ PAMALDŲ 
TVARKA

Šv. Andriejaus parapijoj 
per Kalėdas mišios bus: di
džiojoje bažnyčioje: 6 vai. 
bernelių mišios, 7:30, 8, 9:30, 
10:15 ir 11 vai. Koplyčioje: 
8:30, 9:30 ir 10 vai.

Toronto, Ont.
Lapkričio 22 d. įvyko “Dai

nos” grupės mėnesinis susirinki
mas narės Beinorienės namuose.

Susirinkimas buvo gana gau
sus.

Tartasi dėl ateinančio “Dai
nos” grupės jubiliejinio koncer
to.

Skaityti iš Europos pabėgėlių 
laiškai, kuriuose prašo skubios 
pagalbos.

Susirinkimas pasibaigė geroj 
nuotaikoj.

Kitas susirinkimas įvyks 
gruodžio 27 d. narės Kuniutie- 
nės namuose, 16 Rosemount Av.

Prašomos visos narės būtinai 
dalyvauti, nes bus metinis susi
rinkimas ir bus renkama nauja 
valdyba.

O. Narušienė.

Paterson, N. J.

Adanionis, Dienas (Jonas), Vikčius 
(Viktoras) ir Vladas, gyv. Bostone.

Adomat, Albert, iš Lietuvos, gyv. 
Grand Rapids, Mich.

Aleknavičius, Vincas, iš Kybartų 
vai., Vilkaviškio aps., gyv. Chicagoje.

Ambrazevičienė - Stulgytė, Anasta
zija ir vyras Juozas.

Andriuškevičius, Anupras, Kazimie
ras ir Stanislovas, iš Rokiškio aps.

Antanavičius, Pranas ir Jurgis ar 
jų vaikai, gyv. Shenandoah, Pa.

Arnson, Betty, gyv. Buffalo, N. Y.
Aštašauskas, Jonas, Kazys ir Vin

cas, broliai Onos, iš Papavonio vai., 
Vilkaviškio aps.

Auškalnis, Jonas ir žmona Ona, iš 
Šilalės vai., Tauragės aps.

Babrauskas, Juozas, sūnus Adomo, 
iš Butrimonių vai., Alytaus aps.

Babrauskas, Juozas, sūnus Mykolo, 
iš Butrimonių vai., Alytaus aps.

Babrauskas, Jurgis, sūnus Karolio, 
iš Butrimonių vai., Alytaus aps.

Badauskienė - Teniukaitė, Ona.
Baguiskas, Ignas.
Bagurskai, Petras, Ignotas ir Pet

ronėlė, iš Bartininkų vai., Vilkaviškio 
aps.

Balčiūnienė - Klioštoraitytė, Ona, 
duktė Jurgio, iš Jurbarko vai., Rasei
nių aps.

Balkuvienė, Veronika.
Balsaitis, Gustavas ir Kristupas, iš 

Kidulių vai., šakių aps.
Baltrušaitis, Bromus ir Feliksas, iš 

Kuršėnų vai., išaulių aps.
Baranauskas, Jurgis, iš Šilavoto, 

Marijampolės aps., gyv. New Yorke.
Barčiauskaitė, Marijona, gyv. Al

lentown, Pa.
Bardauskas, Jurgis, iš Užkalnių k., 

Kurtavėnų vai., Šiaulių aps. ir jo sū
nūs.

Bartkus - Giedraitytė, Jadvyga - 
Hariet, gyv. Mintutuvoje, dabar Chi
cagoje.

Baškevičiūtė, Bronė, išvyk, iš Lie
tuvos 1940 m., gyv. Brooklyne, iš Tra
kų aps.

Beitner, Simon.
Belinis, Grigalius, gyv. Brooklyne 

ir Feliksas, gyv. San Francisco.
Bernotaitės, dvi Onos seserys, kil. 

ar turėjusios giminių Telšių aps., 
gyv. Chicagoje. Ištek, pavardės nežin.

Bernotienė - Belinytė, Marcelė, jos 
vyras Antanas, gyv. Detroite.

Bielskis, Leo, sūnus Vincento, iš 
Kražių vai., Raseinių aps.

Bručis, Pranas, sūnus Prano, 
Amerikoje.

Bučevičius, Antanas, iš Seirijų 
Alytaus aps.

Buividienė, Elvira, duktė Jono, 
Amerikoje.

Burokas, Benediktas.

Curry, James J., gyv. 390 West End 
Ave., New Yorke.
Daugirdaitės, Ona ir Veronika - Ieva, 
iš Naujanėlių k., Suvalkų Kalvarijos 
vai.

Deltuva, Jonas, gyv. Chicagoje.
Dvylis, Antanas, gyv. Chicagoje.
Drujetis, Povilas, iš Saliečių km..

Deltuvos vai., Ukmergės aps.
Eiko, Kari, iš Lietuvos, gyv. Grand 

Rapids, Mich.
Gadonų, Juozo ir Kazimieros Btirg- 

mantaitės - Burchman giminės pra
šomi atsiliepti.

Glodenis, Domas, iš Papilės vai.
Šiaulių aps.

Goldenof, Albert, Gustav, Emil ir
Ludwig, iš Tauragės, gyv. Phila., Pa.

Grabauskas, Petras.
Grikenytė, Magdutė, iš Rokiškio a.
Grikštas, Petras.
Gruodys, Jonas ir Mykolas, kil. ar 

tur. giminių Zarasų aps.
Hazel - Gočeldaitė, Luiza (Gutson 

Beauty Shop), Detroit, Mich.
Horynko, Helena, gyv. New Yorke.
Ilevičius, Klemensas, iš Grinkiškio.

Kėdainių aps.
Iwaszkewiczowa, Jozefą, gyv. Chi

cagoje.
Jankauskas, Martynas ir Valerijo

nas, Dromantų giminaičiai.
Jankauskienė, Ona, gyv. Cicero, III.
Jankūnienė - Buzėnaitė, Marija, iš

Svėdasų, Rokiškio aps., gyv. Cam
bridge, Mass.

Jantas, Augustas, sūnus Fridricho, 
iš Kidulių vai., šakių aps.

Janulionienė - Klioštoraitytė, Mar
celė, duktė Jurgio, iš Jurbarko vai., 
Raseinių aps., gyv. New Yorke.

Jasiūnas, Robertas ir sesuo Klara, 
vaikai Pranciškaus Jasiūno, kuris bu
vo iš Sedžiūnų vai., Rokiškio aps.

Jurevičienė (buvo Petravičien) - 
Petkevičiūtė, Teodora, iš Luokės vai., 
Telšių aps., gyv. Brockton, Mass.

Jurgelionis, Jonas, sūnus Jurgelio- 
nio, iš Panevėžio aps., gyv. Worcester.

Juška, Zenonas, Dromantų gim.
Kaugrys, Morta, duktė Nikodemo, 

iš Subačiaus vai., Panevėžio aps.
Kazlauskas, Balažiejus. gim. Ame

rikoje, mokėsi Razalimo vidur, mo
kykloje, vėliau grįžo Amerikon.

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

gim.

vai.,

gim.

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Gruodžio 7 dieną OurLady 
of Mt. Carmel ištekėjo Jo- 
zefina Karpauskaitė už Jono 
Hudgetts.

Šv. Juozapo Darbininkų 
(lietuvių) sąjungos Anglijo
je suvažiavimas šaukiamas 
sausio 2 dieną Mossend baž
nytinėje svetainėje.

Sausio 19 d. ten pat įvyk
sta Škotijos Lietuvių Katali
kų Moterų visuotinis suva
žiavimas.

Washington, D. C.
Baltijos-Skandinavijos drau

gija savo susirinkimą turėjo lap
kričio 18 d., paminint Latvijos 
dieną.

Svečių tarpe buvo Latvijos 
pasiuntinybės sekr. A. Dinber- 
gas ir S. Ekis.

Kalbėjo Mrs. Ruth S. Beck
man, nušviesdama Latvijos pra
eitį.

Iš plokštelių buvo pagrota lat
viškų dainų ir muzikos.

H. V. S.

Garsus daktaras
Šios korespondencijos auto

riui teko tik prieš kelias dienas 
atsilankyti pas mūsų apylinkės 
garsenybę — medicinos daktarą 
Vilių Buroką. Buvau girdėjęs, 
kad Dr. V. Burokas neturįs nė 
miegui laiko, kad prie jo namų 
stovinčios ištisos virtinės auto
mobilių per visą dieną.

Nuvykę su kun. Kinta į May
wood, kur daktaras gyvena, tik
rai radom keliolika automobilių 
prie jo namų. Pacientai atvyk
sta net iš tolimų Amerikos vie
tovių.

Daktarui dar tik 32 metai. 
Kai jis pradėjo kalbėti—kalbėjo 
tobulą aukštaičių tarme.

Daktarui nesvetimi ir Lietu
vos reikalai. Jis gyvai domėjosi 
mano naujesnėmis žiniomis apie 
Lietuvą.

Maldos galia stipri, malda 
pagimdė dangų, 

Malda su sąžine ramybės neša 
bangą;

Malda išganymui šviesos sparnus 
pakėlė,

Nudažė nuodėmę, sukūrė 
skaisčią vėlę!

Faustas Kirša.

Tel. POPlar 4110 TeLXDEW. 5136
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

alauskas
LIETUVIS G! grius

Laisniuotas Penna ir Fiew Jersey 
valstijose J

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS
8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.
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Buvo Lietuvoje Calius ir 
Calienė. Tai buvo, be abejo
nės,—žydiški vardai. Jie ir 
buvo du senstelėję žydai. Ca
lienė turėjo vištelę, bet nepa
prastą tokią, apie kurią čia 
ir teks pasikalbėti. Calius 
nieko neturėjo. Be titulo: 
“vargšas žydelis,” nuolat 
jam žmonių prisegamo. Ir be 
savo Mogen Dovydo, kiekvie
na proga užvyniojamo heb- 
raišku ritualu ant nunuogin
tos iki pat pažasties rankos 
pasimelsti. Ir savo vargų. 
Calius ir vargai tai buvo 
priežodis. Taip pat, jo teisė
tumas ir naivumas. Calius' 
juk nieko niekuomet negalė
davo apgauti.

— Būk man žydas, o toks 
paikus, nieko nemoka apsuk
ti! — paniekindavo ūkinin
kai.

Pasijuokdavo ir žydai iš 
jo.

Geresniais lakais,—tai bu
vo seniai,—Caliai išvažiuoda
vo pas ūkininkus į sodžius ir 
nuomodavo vaisinius sodus. 
Tai yra, mirkdavo per visą 
šlapią Lietuvos rudenį so
duose, po šiaudine “būda.” 
Tai buvo gal ir pelningas 
verslas, bet dar daugiau rizi
kingas ir labai pavojingas. 
Nelygu koks aukso kasimas. 
Lietuvos vaikai ir pusber
niai, atrodė, ne tiek į mokyk
las tais laikais ėjo, kiek or
ganizuotai telkėsi išvogti 
nakčia pas žydus obuolius, 
sudėtus jau dėžėse soduose ir 
bekybančius medžiuose. Ta
čiau šitokiai blogybei atsi
kirsti kaip tik ir buvo nuo 
senų laikų priemonė: paleisti 
iš kokio nurūdijusio me
džioklinio šautuvo į vaikų 
pasturgalius gerą dožą šra
tų. Kai kurie praktikuodavo, 
užuot šratų, įdėti sudžiūvu
sių žirnių. Bet pagaliau pa
staruoju laiku šita priemonė 
buvo griežčiausiai draudžia
ma. Ji nebuvo daugiau prak
tikuojama. Suprask žmogus 
gyvenimą.

— Imk dabar kas nori ir 
vok obuolius pas Calių so
duose! — Jis visuomet gal
vodavo taip ramiai ir logiš
kai, tas Lietuvos sodų nuo
motojas.

Sodai buvo dideli, — visų 
praardomų skylių nesužiūrė
si.

Dar buvo blogiau tų pačių 
žydų konkurencija. Susimetę 
į kompanijas, kai kurie kai
nas iš rudens pakeldavo ir 
lakstydavo pas ūkininkus. 
Tačiau užvis didžiausias pa
vojus ir rizika buvo, kokiu 
būdu išvežti jau suskintuo
sius obuolius iš sodžiaus į 
miestą. Būtent, mieste pri
duoti didesniam verteivai, 
pinigus mokančiam, — irgi, 
be abejonės, žydui, nes lietu
viai snaudė be reikalo, — 
vaikščiojančiam su auksine 
grandinėle ant pilvo ir, kai 
kalba, pilna burna irgi auk
sinių dantų. Apoteozė visa 
ko ir galas visų vargų.

Tais laikais tik drąsesni 
galėdavo leistis Lietuvos ke
liais. Pabliurę Lietuvos ke-

■ liai buvo nepravažiuojami. 
Sodžius būdavo iki šalnų, 
praktiškai tariant, atskirtas 
nuo miesto. Patys ūkininkai 
tuo perdaug nesisielodavo,— 
jie ir be miesto susirasdavo 
užsiėmimo savo tvirtovėse, 
gryčiose.

Kitas dalykas žydeliams. 
Dabar būtų kaip per pabliu- 
riusias pievas išvežti moder
nizuotas ir motorizuotas pa
trankas. Liūnai, potvyniai, 
nuardyti tiltokai, kalnų ir 
kalnelių slidumai, kaip muilu 
patepti. O miškuose ir kuria
me krūmų protarpėlyje—va
gys. Neminint jau amžino, 
monotoninio lietaus, kertan
čio arklį, vežimą, žmogų.

Obuolio juk negalima pū
dyti. Kur toji dinamika. Su
rask man ją. Ir komercinė 
apyvarta.

Obuoliams rinkti reikalin
ga buvo talka. Bet pats Ca
lius turėjo daug vaikų ir, lyg 
tyčia, visi sūnūs. Jų buvo 
ketvertas. Šitas vaikų kiekis 
Caliaus visai nevaržė, nekal
bant apie žmoną. Ji džiaugė
si savo vaikais, nors ir be ga
lo ant jų pašaukdavo. Bet tai 
nieko nereiškė.

Calius, kad ir buvo tylus ir 
gana rezervuotas iš prigim
ties žmogus, lyg iš tolo studi
juojąs gyvenimą, gink Dieve, 
nebuvo nei bailys, nei ne
veiklus ar be iniciatyvos 
žmogus. Ne! Lėtumas lėtu
mu, bet viskas ėjo pas jį sa
vo tvarka, nors ir be fejer
verkų, ir ėjo labai logiškai. 
Bet savo vaikų jis bijojo, 
kaip savo atžalos. Atsiradus 
ryšium su jais kuriai skriau
dai, jis dar daugiau susi
kaupdavo ir suakmenėdavo.

— Dieve, už ką baudi taip 
tėvą, Jehovos Dieve! — gar
siai meldėsi Calius sode. Jis 
buvo pamaldus, jis žinojo, 
kad visi žemiški dalykai tu
rėjo išnykti ir užsibaigti ge
resniu gyvenimu aname pa
saulyje.

Calius buvo ne tik pamal
dus, bet giliai tikintis žmo
gus. Jis kreipdavosi į Dievą, 
tarytum jis čia pat būtų už 
sodo statinių, virš sodo obe
lių ir medžių, nors—rūstus 
toks. Tik retkarčiais—be ga
lo geras. Jis buvo čia pat. Lie
tuvos smulkiam lietui beker
tant į žmones ir į visus paša
lius.

Keturi Caliaus sūnūs, pa- 
mečiu į pasaulį paberti, da
bar ganėtinai jau paūgėję, ne 
tiek rinkdavo ir padėdavo tė
vui rūšiuoti obuolius, kiek, 
susidėję su gojais, visokiais 
pusberniais ir bernais, drau
ge su jais išvogdavo iš tėvo 
prekę. Tai buvo dar nevis
kas. Uždirbti visai šeimai ir 
visai žiemai duonos jis, be 
pamatinio sodo, kuriame bu
vo įsteigta pridcipalinė būda, 
jis dar buvo priverstas nuo
moti apylinkėje kelis, pagre- 
čiu esančius sodus. Čia ir 
prasidėdavo. Vaikai iš ma
žens prisivogdavo iš tėvo ir 
ėmė nedorai mylėti pinigus. 
Bet ir tai buvo neviskas. Jie 
imdavo valgyti lašinius ir
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B ALF Valdyba 1946 metais prieš seimą: adv. N. Rastenis, V. Kolyčienė, kun. Dr. J. B. 
Končius, N. Gugienė, adv. A. Olis ir kun. J.Balkūnas.

TARNYBOS SKYRIUS

UŽJŪRIO SRITIS
■ ypač Japonija ir Korėja

... —• 
iih- |

Jūs dar galite rašyti šiuos 
tikietus Reguliareje Armijoje

Įstodami į naująją Reguliarę Armiją 3 metams, jūs dar tu
rite dvi labai svarbias pirmenybes:

Jūs galite pasirinkti bet kurį tarnybos skyrių, kur kvotos 
dar neužpildytos. Jūs taip pat galite pasirinkti tam tikras 
sritis užjūriuose, kur dar yra vietų.

Nauja aukštesnė alga, apšvieta, lavinimas, patyrimai, ke
lionė vis tai naujovinės Armijos gyvenimo dalis. Sužinokite 
šiuos faktus savo J. V. Armijos 
Rekrūtavimo Stotyje.

JCSU REGULIARĖ ARMIJA TAR
NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI 
KARE IR TAIKOJE.

271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

1 A GOOD 'IOB FOR1 YOjjkV*

U. S. Army
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FINE PROFESSION NOW! \

gojų dešras, Mozės tikybos 
tiek draudžiamus, susidėję 
su bernais. Tiek draudžia
mus ir nepriimtinus žydui, 
nors čia mirtum iš bado. 
Tekdavo nedoriems ir pasi- 
leidusiems vaikams jų nuo
dėmes nuvalyti, išplauti jų 
gerkles karštu pienu, kaip į- 
sakyta knygose. To ritualo 
pažiūrėti subėgdavo į gry
čią visi krikščionys, kartais 
net apkumšiodavo Calių už 
neva nehumanišką pasielgi
mą su vaikais. Bet jis buvo 
nepalaužiamas savo žygiuo
se, kaip kokia iš skaistaus 
marmuro iškalta teisėtumo 
statula. Calius žinojo ką da
rąs. žmonės tokiais momen
tais tiek jį vargindavo kaip 
musės.

Vaikų nedorumą ir palai
dumą paprastai pirm pati 
pastebėdavo motina.' Vaikų 
atplovimo ritualas buvo il
gas ir painus. Kol susigrai
bai pieno, kol įkaitini, kol į- 
verti į gerklę nusidėjėliams, 
kol maldą sukalbi. Tiek be
reikalingo laiko, nekalbant 
jau apie moralines skriau
das. Motina iš gailesčio ne
galėdavo pasidėti, ji pra
virkdavo. Ir ji reikalavo vai
kus prakeikti. Bet senas Ca
lius žinojo, kaipo stoikas, to
kioje valandoje ištariamų 
moteriškės žodžių reikšmę, 
žodžiai buvo be vertės. Calie
nė prašydavo tėvo nepaleisti 
vaikų iš rankų ir juos nu
bausti, kad nevirstų gojais 
ar nepasidarytų ilgainiui 
žmogžudžiais. Ji verkdavo 
pati sau viena kai vargas bu
vo per didelis. Net gojai pa
sigailėdavo tokios moteriš
kės.

Iš pažiūros lėtasis tėvas 
šiais atvejais buvo nenumal
šinamas. Netardamas žodžių 
jis skaudžiai nubausdavo 
vaikus, kaip numatyta. Ta
čiau vaikai ne tik neidavo 
geryn,—juo daugiau jie au
go, juo daugiau darydavos 
nenumalšinami, nusidėdavo 
vis dažniau žydų religijai, i 
Tik ir matai—bravūruodavo 
prieš tėvus suteptais smak
rais. Jie buvo nedori. Kai tė
vas norėdavo sugauti ir iš
plakti kurį, jie spiaudydavo 
tėvui į veidą. Tuomet tėvas 
nekrustelėdavo, stovėdavo 
kur sode prie savo “būdos” 
su apspiaudyta barzda ar net 
ir veidu, tarytum buvo negy
vas. Daug karčių minčių pra
skrisdavo žydo galvoje. Tik 
kaip iš sapnų atbudęs jis su
rikdavo jidiš. It kreipdama
sis į šermukšnaites gale so
do:

— Dieve, atsimink sau 
tuos vaikus! — Jis buvo ti
kintis. Beveik galėdavo įsi
vaizduoti: vaikai tampa per
krikštais. Dar! Bet vaikų,— 
nieku netikinčių, jis negalėjo 
pergyventi.

— Dieve! — nesentimenta- 
liai jis kreipdavosi į savo

LIETUVOS ŽIEMA
Iškaišė žvaigždės stiklo langus, 
Ramu pabalusiuos laukuose. 
Toli slėny varpelis žvanga 
Ir rykauja ant kraiko kuosa.
Per minkštą, baltą ryto sniegą 
Nuskuodžia greitakojė stirna. 
Rūpintojėlis pakelyje miega, 
Sapnuoja kadugiai prie svirno.
Skaistu aplinkui, tyra, šventa— 
Pusnynais bristumei be tako. 
Tyloj girdėti: snaigės krenta, 
Pro ledą žemės pulsas plaka.
Ir šypsosi ir tyliai kužda
Snieginės, šaltos žemės lūpos:
—Aš dar nemirusi... Suūš dar 
Žali klevai ir sraujos upės! ..

Ben. Rutkūnas.

STEBUKLINGOJI DAINA~ ■ ■ ■ ■ •>.
Tu viena mane vilioji ir gyvent šauki viena, 
Nesugrįžtančio pasaulio nesugrįžtanti daina.
O aš ieškau tavo didžiai prasmei žodžių užmirštų
Iš padugnių, žemės pievų ir iš dangiškų skliautų,
Iš čiurlenimo upelio ir iš krištolo versmės, 
Iš gyvenimo šventųjų ir iš mūsų nuodėmės . . .
Kad žydėtum, kad skambėtum tartum Dievo dovana— 
Stebuklingojo pasaulio stebuklingoji daina.

Bern. Brazdžionis.

Dievą, esantį čia pat už me
dinės sodo užtvaros, nors ir 
neatsakantį balsu į jo vargą. 
Tai buvo priekaištas taip pat 
Dievui.

— Ne, nereik! Palik juos 
man.

Kai kartą visi keturi susi
tarę nušlavė jam visą pripil
dytą vežimą obuolių, Calius 
ant juodo savo arklio pargrį
žo namo, tiek susikaupęs ir 
nepastebėjęs kur jis. Rūstus 
jis išbuvo raitas per visą die
ną sode ant savo kaulingo 
arklio nugaros, suleidęs savo 
rankas į skaisčiai'- raudoną 
barzdą, kol arklys, žengda
mas per griovelį, privertė 
pakeisti poziciją ir paguldė 
Calių ant pagriovėlio.

Ilgai ir sunkiai dorojo sa
vo mintis Calius.

Calius nebuvo bailys, Ca
lius kentėdavo savo vargus 
drąsiai. Jis buvo herojus.

Kitas dalykas—jo ištikima 
žmona. Ji ne tik verkdavo, 
bet savo lementacijomis su
keldavo visą ūkininkų kai
menę. Ūkininkai patys net 
pasipiktindavo tokiais vai
kais ir reikšdavo visokerio
pos užuojautos moteriai, vi
saip ją suramindami. Tokie 
vaikai!

Bet vis dėlto, kai dabar Ca
lius ir Calienė tai prisimena, 
tada buvo aukso laikai. 
Obuoliai būdavo surinkti ir 
išvežti. Žiemą Caliai nuomo
davo nedidelį butą viename 
miestelyje prie Nemuno. Kū
telėje stovėdavo juodas Ca
liaus arklys, skeletas, nes bu
vo senas. Bet Calius jį su
prasdavo, ir jis suprasdavo

Calių. Kambaryje buvo šel
miškų turtų prikrauta komo
da, su popieriniu bukietu, iš
saugotu nuo vedybų laikų. 
Pati Calienė buvo iš geros 
šeimynos, atsikėlusi į namą 
su virduliu, pati kresna, kaip 
matyti buvo ne tiek iš jos da
bar, kiek iš povestuvinės fo
tografijos.

Nemunu plaukė garlaiviai. 
Calius turėjo nemažą laivą 
atsiimti pasažieriams iš gar
laivio. Na! Bet Caliai dar tu
rėjo tuomet penkis gryno va
rio ir įvairaus kalibro virtu
vinius puodus, sustatytus 
pagal vyresnumą ant lenty
nos. Ko gi daugiau.

Tai buvo aukso laikai, ak, 
daugiau nebegrįšiantys.

Dabar jis, palikęs daugelį 
metų už savęs, gyveno Kau
ne, laikinojoje Lietuvos sos
tinėje: “laikinojoje,” Calius 
žinojo, dėl to, kad lietuviai 
norėjo atsiimt iš lenkų Vil
nių ir kol kas gyveno čia pat, 
bet ir Kaune galima buvo gy
venti.

Reikėjo taip, kad šį šven
tadienį automobilis suvaži
nėjo jų paskutinę vištą.

Bet tai nebuvo paprasta 
kokia višta, ji buvo visuomet 
jiems “vištelė,” jų šeimos na
rys ir paguoda. Kaip sakyta, 
Caliai seniai jau negyvena 
nei miestelyje nei kur sodžiu
je panemuniuose. Pasiryži
mo žmogus, jis atsisveikino 
su savo sodais ir seniai buvo 
persikėlęs į Kauną. Sodžiuje 
jam nebuvo kas dirbti, ūki
ninkai patys ėmė rūpintis sa
vo sodais. Tai buvo miestas. 
Kaip koks Galijotas, jis savo

ŠV. TĖVAS DŽIAUGIAS DELEGATO
DARBU

Lietuvių Delegatas gavo 
iš Vatikano misijos šefo ar- 
kiv. Muencho laišką, rašytą 
1946. IX.10, kuriame prane
šama apie šv. Tėvo džiaugs
mą Lietuvių delegato dar
bais.

Laiško turinį paduodama 
ištisai:

“Šis Popiežiaus Misijos 
centras nedelsdamas per
siuntė Valstybės Sekretaria- 
to žiniai kai kuriuos Tams
tos Prakilnybės pranešimus, 
liečiančius Jūsų tautiečių, 
esančių tremtyje, Vokietijo
je, tikybinių reikalų patvar
kymą.

Šių metų liepos mėn. 13 d. 
J. E. Monsinjoras Giovanni 
Battista Montini, Valstybės 
Sekretariato pavaduotojas, 
atsako Misijai raštu, kurio 
turinį turiu garbės pranešti 
Jūsų žiniai:

“Su ypatingu pasigėrėji
mu susipažinau su tais suma
nymais bei patvarkymais, 
kuriuos kan. Kapočius imasi 
įgyvendinti savo plačios 
veiklos įvairiose srityse, ir 
apie pasiektus iki šiol tų su
manymų vaisius, nepaisant 
sunkių sąlygų, kurias suda
ro žmonės ir dabarties sąly
gos.”

“Prašau pranešti D. G. Ka
počiui, kad Jo Šventenybė 
Popiežius, painformuotas 
apie jo sėkmingą darbą, savo

pečiais pritampydavo iš Ne
ries upės į visą kvartalą 
žmonėms vandens. Tai dar 
vienas daiktas nebuvo drau
džiamas, laisvai eksploatuo
jamas, ir visi jį vartodavo. 
Vandenį. Kaip ir išklausęs 
Caliaus, Dievas paėmė iš ma
žens du Caliaus vaikus pas 
save, du kiti, suaugę, išva
žiavo svetur laimės ieškoti. 
Vienam gerai nusisekė Pietų 
Afrikoje, ir net du laišku iš 
pradžių parašė, vėliau jis pa
sidarė įtakingas vyras vy
riausybėje; antras liko be 
žinios kažkur Šiaurės Ameri
koje, gal liko žmogumi, o gal 
kokiu žuliku. Kas jį žino. Tė
vai ypatingai savo vaikais 
nesigėrėdavo ir niekam nesi- 
girdavo. Jų lūpos buvo už
čiauptos. Jie dabar gyveno 
sostinėje vieni du, įsenę. 
Žmona kurią savaitę nesikė
lė iš lovos. Vištutė, it žino
dama, padėdavo po kiaušinį.

— Kur tu, kur tu, — ar tu 
išmanai taip turtus vėjams 
leisti, — purtindavos vyro 
vaišinama, kai jis žmoną pri- 
spirdavo valgyti kiaušinį.

— “Vėjams” ... Tu sergi! 
— Sugrodavo savo modulin
gu bosu melancholikas vy
ras. — Kai reikės, paplausiu 
tą pačią vištą ... — Tokią 
drąsią vyro mintį ji negalėjo 
pasekti iki galo.

(Bus daugiau)

tautiečių tarpe bei jųjų gero
vei, tėviškai džiaugiasi jo uo
liu ir našiu apaštalavimu, ir 
linkėdamas, kad švč. Motina 
Marija, dabar lietuvių vadi
nama jaudinančiu vardu 
“Tremtinių Motina,” priim
tų jų maldas už tikrąją tai
ką ir laimingą sugrįžimą į 
jųjų tolimą tėvynę, iš širdies 
suteikia Jam, jo konfrat- 
rams-kunigams ir visiems 
lietuviams tremtiniams 
Apaštališkąjį Laiminimą.”

Buvęs Pasiuntinys 
Tarp Lietu viii

Buvęs Amerikos pasiunti
nys Lietuvai O. Noremas 
šiuo laikų yrą nuvykęs Vo
kietijon su protestantų šal
pos organizacija ir įsikūrė 
Badene, prancūzų zonoj, kur 
tikisi pasilikti ilgesnį laiką.

Atvykęs į Vokietiją, O. 
Noremas tuojau aplankė 
Čiurlionies vardo ansamblį ir 
buvo labai sužavėtas jo pro
grama.

O. Noremas daro žygių, 
kad tą ansamblį su koncer
tais būtų galima atkviesti 
Amerikon.

Lėktuvai Per 
Klaipėdą

Danijos vyriausybė šiuo 
metu veda derybas su Sovie
tų vyriausybe dėl naujos oro 
susisiekimo linijos—Kopen- 
haga-Klaipėda-Maskva.

Susisiekimas manoma pra
dėti apie Kalėdas.

Kalėdų Sveikinimas 
Šalpos Veikėjams
Ačiū Dievui, Amerikoje 

mes esame laimingi, Kalėdų 
proga dovanas vieni kitiems 
galime teikti, reikalingus da
lykus nusipirkti ir ištekliuje 
šventėse pasilinksminti.

Nelaimingi mūsų broliai ir 
seserys lietuviai tremtiniai 
dideliame skurde atsidūrė 
Vokietijos-Austrijos griuvė
siuose, Sibiro miškuose ir ki
tose šalyse. Jie nieko neturi 
ir Kalėdų Diedukas jų vaiku
čių neaplanko. Kūčiose ir Ka
lėdose atsiminkime nelaimin
guosius tremtinius savo mal
dose ir gailestingumu ...

Švenčių proga reiškiu nuo
širdžiausius sveikinimus BA- 
LF Direktoriams, Valdybos 
nariams, tarnautojams, sky
riams, visiems bendradar
biams ir tremtiniams širdin
giausią užuojautą, kad mes 
jų nepamiršome ir jų neap- 
leisime.

Kun. Juozas B. Končius, 
Bendrojo Amerikos Lietuvių

Šalpos Fondo Pirmininkas.
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| KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI į Trejas mišias laikys klebonas 
ir trejas vienuolis pranciškonas.

Pamokslus sakys klebonas.
Apie Sumanymą Tremtinius Sutelkti

Elizabeth, N. J.
Pradėtas vajus

Gruodžio 15 d. mūsų koloni
ja pradėjo Lietuvos atvadavimo 
reikalams lėšų vajų.

Vajų organizavo Lietuvai Gel
bėti Komitetas ir pradžiai pa
skyrė $500. Buvo surengtos pra
kalbos su vakariene. Kalbas pa
sakė: Dr. B. Kazlauskas, adv. K. 
Jurgėla, kun. V. Karalevičius, 
Marianapolio Kolegijos rekto
rius kun. Dr. J. Vaškas, marijo
nų provincijolas kun. J. Jančius, 
ir vietiniai kun. Dr. J. Starkus 
ir J. Žilevičius.

Vakarui vadovavo Ig. Bud- 
reckas. Svečių buvo pilna “Lais
vės” svetainė. Visi susikaupime 
išklausė kalbėtojų pranešimų ir 
vienbalsiai išrinko vajui praves
ti komitetą iš šių narių: kun. Dr. 
J. Starkus, E. Degutis, Ig. Bud- 
reckas, D. Anulionis, R. Džiove- 
lis, Mrs. M. Martin, A. Jankū- 
nienė, E. Litvinienė ir J. Žilevi
čius. Valdyba šiomis dienomis 
turės susirinkimą ir pasiskirstys 
pareigomis.

Ūpas visų pakilęs, ir tai gar
bingai idėjai, matyti, širdys bus 
palankios.

Vakarienei valgius ir gėrimus 
parūpino L. G. Komiteto narės, 
surinkdamos tam reikalui ne
mažai aukotų gėrimų. Prie sta
lų patarnavo jaunimas.

Rap.

Harrison-Kearny,

Mirė
Pranas Kuderkas iš Kearny, 

N. J., 27 metų amžiaus, mirė 
gruodžio 11 d.

Buvo pašarvotas namieje ir 
palaidotas gruodžio 16 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse No. Arling
ton, N. J. po 8 vai. mišių Dievo 
Motinos Sopulingos bažnyčioj.

Nuliūdime liko motina, tėvas 
ir dvi seserys. Jie visiems atsi
lankiusiems taria ačiū, ir taip 
pat dėkoja B. Šaukoniui už lai
dotuvių patarnavimą.

A. E. S.

Newark, N. J
Šv. Trejybės lietuvių parapi

jos bažnyčioje per Kalėdas mi
šios bus tokia tvarka: vidunaktį 
bernelių mišios, 8, 9, 10, 11 ir 
12 Veil.

N. J. Sodaliečių susirinkimas
N. J. sodaliečių sąjunga turė

jo susirinkimą Šv. Trejybės sa
lėj, Newark, N. J. gruodžio 15 d. 
2 vai. po pietų.

Atsilankė geras skaičius so
daliečių iš Bayonne, Elizabetho, 
Harrisono-Kearny, Newarko ir 
Patersono.

Nariai nutarė, kad kiekvienas 
sodaliečių skyrius mokėtų $3.00 
metinės duoklės bendram cent
rui.

Sausio 20 d. bus “Roller Skat
ing party” Florham Park, N. J.

Kviečiam visas sodalietes ir 
jų draugus iš anksto registruo
tis pas savo pirmininkes. Tai ži
nosim, kiek autobusų reikės.

Kovo mėnesį bus rodomi ju
damieji paveikslai “šventos Mi
šios.”

šie buvo išrinkti į naują val
dybą: pirm. Ad. Tumašienė iš 
Bayonne, vicepirm. Ona Serafi- 
nienė iš Keamy, prot. rašt. K. 
Dilanskaitė iš Newarko, kores
pondentė rašt. Marion Schultz iš 
Bayonne, ir laikraščių korespon
dentė Alice Smigelskienė iš No. 
Arlington.

Dvasios vadas kun. J. šęrnis 
davė daug naudingų patarimų.

Po susirinkimo Newarko so
dalietės pavaišino svečius ska
niais užkandžiais ir gėrimu.

A. E. S.
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ŠVENČIŲ PROGA NEPAMIRŠKITE 
savo giminių-pažįstamų, gyvenančių ištrėmime Vokietijoj. 

Pasiųskite jiems Affidavitus.

A. S. TREČIOKAS
NOTARY PUBLIC IR APDRAUDOS BIURAS 
Visuomet Jums pagelbės tuos affidavitus išpildyti.

314 Walnut Street
Tel. MArket 2 - 4867
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Paterson, N. J.

Newark 5, N. J
Bigelow 2 -1093 I

Šventė
Gruodžio 8 d. mūsų sodalietės 

šventė savo metinę šventę.
Po mišių ir komunijos skonin

gai išpuoštoj parapijos salėje į- 
vyko bendri pusryčiai, kuriuose 
dalyvavo klebonas kun. J. Kin
ta, kun. Klumbis ir sesuo Anči- 
la, iš Harrisono.

Savo kostumeriams ir draugams linkime
LINKSMŲ KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
JUOZAS KRALIKAUSKAS ir Sūnūs

Gamintojai GOLDEN STAR vaisvandenių.
i 91-93 Warwick Street Newark 5, N. J. ■
. Tel.: MArket 2-5270
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MERRY CHRISTMAS I
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MATTHEW A. BUJAUSKAS
FUNERAL DIRECTOR

426 Lafayette Street Newark 5, N. J
Tel.: MArket 2-5172

I
I
I
I
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Išleistuvės
Tos dienos vakarą mūsų para

pijos salėj įvyko Rožančiaus 
draugijos suruošta iškilminga 
vakarienė, kurios tikslas buvo 
išleisti kun. Juozą Stašaitį, S.C. 
ir priimti naujai atvykusį kun. 
J. Klumbį.

Kun. Juozas Stašaitis net per 
ištisus aštuonis metus talkinin
kavo kun. Kintai sekmadieniais 
ir per didžiąsias šventes.

Vakarienės metu programą 
vykusiai ir linksmai pravedė 
Jurgis Jesulaitis, šv. Vardo dr- 
jos pirmininkas ir parapijos 
trustistas, kuris, nors čia gimęs 
ir augęs, kalba gryna lietuvių 
kalba.

I
Kalėdų tvarka

Bernelių mišios bus vidurnak
tį. Mišios ryte 8, 10:30 ir 11:50 
vai. A. S.

Pradžia 2 pusi.) 
galvijus, grūdus, geresnius 
namus, baldus, susisiekimo 
priemones ir net patį žmogų. 
Vokiečių okupacija kainavo 
Lietuvai mažiausia 250,000 
gyvybių. Visokio judamo 
turto vokiečiai Lietuvoje pri
sigrobė už $600 milijonus ir 
apie 300,000 hektarų geriau
sios žemės. Tai dabar ir kyla 
klausimas, ar tie 78,000 
tremtinių, kurie neteko viso 
savo turto, gaus teisę kelti 
kokio nors atlyginimo klau
simą.

Visi paprasti žmonės, ku
rie vagystės nepripažįsta do
rybe, pasakys, kad lietuvių 
tautos likučiams Vakarų Eu
ropoje priklauso iš Vokieti
jos mažiausia Klaipėdos 
krašto didumo plotas (1,100 
kvadratinių mylių) su visais 
ūkiais, visu gyvu ir negyvu 
inventorium, su miesteliais 
ir fabrikais. Jie pripažins, 
kad tokiame plote lietuviai 
turi visą teisę pakeisti vo
kiečius, siunčiant juos į da
bartines lietuvių stovyklas, o 
lietuviams leidžiant įsisteig
ti laikiną savo valstybėlę, 
panašią į Luksemburgą. Jei 
Lietuvai nepriklausomybė 
bus sugrąžinta, lietuviai no
riai sutiks tą valstybėlę ap
leisti ir grįžti Lietuvon. Blo
gesniu atveju—jie turės tei
sę savo naujoj sodyboje pa
silikti, nes kas gi priims kur 
kitur išvytą Lietuvos vėlia
vą, jos kultūrą, rečiausią kal
bą, jos instiutucijas, pačią 
jos sielą?
Anglų, amerikiečių ir pran

cūzų interesas išgelbėti 
lietuvius

Vėl tas pats tragiškas 
klausimas: ar norės ali j an
tai išgelbėti lietuvių tautos 
skeveldras?

Turėjau progos plačiai iš
sikalbėti su keturiais asme
nimis, ilgiau buvusiais su lie
tuvių tremtiniais Voketijoj. 
Trys tų mano informatorių 
yra Amerikos piliečiai ir vie
nas Lietuvos pilietis. Daviau 
jiems įvairiausių klausimų 
apie tremtinių padėtį trijose 
Vakarų Vokietijos zonose. 
Nuostabu, jog visų keturių 
nuomonės tvirtino, kad:

1. Prancūzų zonoje tremti
niai traktuojami geriau negu 
vokiečiai.

2. Britų zonoje jie esą ly
giai traktuojami su vokie
čiais.

3. Amerikiečių zonoje 
esą laikomi žemesniais 
vokiečius.

Tai bendra taisyklė, kuri 
turi daugelį išimčių ir reika
lauja daug aiškinimų, ku
riems šiame straipsny nebe
turėsiu vietos. Net pačių ali- 
jantų žvilgsniu žiūrint, trem
tinių išbarstymas po visą 
Vokietiją yra didžiausia 
klaida ir nesąmonė.

Ar šiaip, ar kitaip galvo
sime, bet išblaškyti demo
kratijų likučiai, (o jų bent 
milijonas žmonių, ir tai pa
čių šauniausių) palengva 
germanizuojami. Baltijos 
tautos 700 metų kovoja prieš 
germanizaciją, o dabar net iš 
tolimiausių kraštų atvyko 
kareiviai ir UNRRA valdinin
kai tęsti tos germanizacijos. 
Atrodo, didžiosios tautos la
bai susirūpinę dar kaip nors 
padidinti vokiečių skaičių ir 
pagerinti jų rasę Baltijos 
tautų sąskaita.

Jeigu alijantai tikrai lai
kytų mus lygiais vokiečiams, 
tai už mums padarytas 
skriaudas tuojau atlygintų 
in kind, t.y. natūra. Paskir
tų kiekvienai tautinei grupei 
po atitinkamą apskritį, iš 
kurio pašalintų visus vokie
čius, ir leistų baltiečiams ap
sigyventi ūkiuose ir miestuo
se kompaktinėmis grupėmis 
su sava administracija ir po
licija, be okupacinės kariuo
menės.

Tokia zona geriausia būtų 
pavesti globai Luksembergo 
ar Belgijos. Mažosios tautos 
turi vikresnę galvoseną ir 
jos geriau suprastų mažųjų 
tragediją. Dabar mes zirzia
me didžioms valstybėms 
kaip bitelė į dramblio ausį: 
mūsų niekas negirdi; kaltin
ti moka, skriaudų neatlygina 
nė mažiausia dalimi.

Jeigu demokratijos pradė
tų vykdyti teisingumą, tai ir 
jų pačių moralinis prestižas 
pakiltų. O tai yra labai dide
lis jų interesas, nes šitas 
aruodas pas juos labiausiai 
ištuštėjęs ir labiausiai reika
lingas papildymo, kitaip— 
juk gresia pasauliui katas
trofa, jei jis skriaudos ke
liais vis vaikščios.

Dr. K. Pakštas.
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ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA 
Sveikinu Visus Savo Parapijiečius Ir 

Linkiu Visiems Laimingų 
NAUJŲ METŲ

Tegu Dievas Laimina Mūsų Darbuotę 
Meilėj bei Vienybėj — Tautai ir Bažnyčiai 
Rochester, N. Y. Kun. Jonas Bakšys

f

— Iš Washington© prane
ša, kad iki 1947 m. sausio 1 
d. cukraus racijonavimas ne
pasikeis.
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Maloniems Šv. Andriejaus Parapijiečiams 
Linkiu

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
Gimęs Taikos Karalius Telaimina Jus

Per
1947 METUS

New Britain, Conn. . Kun. M. A. Pankus

Amerikos Lietuvių Tautininkų Klubas |
BROOKLYN, N. Y. |

Sveikina visus savo narius ir visus patrijo- | 
tingus ir geros valios lietuvius ir linki | 

visiems I
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 1

Tautininkų Klubo Valdyba. |

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ | 
ir i

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
Visiems Mūsų Draugams Ir Pažįstamiems. |

P. W. SHALINS |
84-02 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y. |

Mūsų kostumeriams ir draugams |
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ |

Ona Janušonienė, |
Juozas Bartasiunas. | 

28 Catherine Street Brooklyn, N. Y. | 
Puikus patarnavimas. Turime visokios mėsos. |

F .....Sveikinimai ir linkėjimai su
KALĖDŲ ŠVENTĖMISF

F
| Draugams ir Brooklyno apylinkės lietuviams |

J P. RADZEVIČIUS
? FUNERAL HOME |

; 410 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y. |

Gruodžii
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Tarp Tremtinių 
Vokietijoje.

Rašo Dr. B. Kazlauskas 
(Specialus “Amerikos" korespondentas)

Lietuviškas kryžius
Viens iš svarbiausių Augsburgo lietuvių tremtinių 

gyvenimo įvykių yra prie miesto didžiausių kryžkelių, 
gražioje aikštėje didelio tautiniais liaudies meno moty
vais išpuošto lietuviško kryžiaus pastatymas.

Kada aš tik pro tą kryžių ėjau, mačiau vis būreliais 
žmones apstojusius ir juo besigėrinčius. Tai nebuvo 
lietuviai, nes jie tą kryžių ir ant jo esantį keturiomis 
kalbomis užrašą jau gerai pažįsta. Tai buvo amerikie
čių kareiviai, vokiečiai ir kiti svetimtaučiai. Tai yra 
puiki lietuvių atestacija, kad jie sąmoningi ir kultūrin-

Užraše ant kryžiaus dėkojama Aukščiausiam, kurs 
sąjungininkes armijas privedė prie laimingos pergalės 
ir kuris taip pat lietuvius tremtinius nuves į jų tėvynę.

Muencheno griuvėsiai
Taip dar norėjosi pasilikti tarp tautiečių Augsbur

ge. Tiek dar buvo ko išsikalbėti. Bet kelionės progra
ma vertė mane išvykti į Bavarijos sostinę Muencheną.

Šį miestą pažinojau prieš karą. Čia buvau atvažiavęs 
keletu atveju. Tai labai gražus miestas. Buvo čia vo
kiečių kultūros centras. Tai buvo ir meno miestas.

Kas dabar iš jo liko? Griuvėsiai ir griuvėsiai, kaip 
akys užmato. Gatvių negalima atskirti, nes namai su
virtę viens ant kito. Didžiausių namų, bažnyčių, mu
ziejų tik griaučiai, skeletai riogso ir byloja apie baisius 
įvykius Europoje.

Lietuviai tremtiniai apgyvendinti SS kareivinėse už
miestyje. Man juos pasiekti padėjo visuomet čia miklus 
ir greitas amerikiečių jeep’as.

Man plačių ir išsamių informacijų apie lietuvius 
tremtinius atskirai ir apie visą baltų DP lagerį davė 
baltų DP lagerio Muenchene viršininko pavaduotoja 
Filipovič. Tai lenkų tautybės asmenybė. Lietuvius la
bai atjaučia, nes ji žino, kodėl ji pati nenori grįžti į 
Lenkiją.

Lageryje
Muencheno lageryje yra apie 804 lietuviai, 870 lat

vių ir 204 estai. Jų gyvenimo paįdominimui ir naudin
gam laiko praleidimui yra įsteigta įvairūs profesiniai 
kursai: šoferiams, veterinoriams, radijo technikams, 
mechanikams, siuvėjams.

Lageryje yra taip pat gera ligoninė, kuriai vadovau
ja prof. G., didelis vidaus ligų specialistas. Tai jau virš 
80 metų senukas, bet labai tvirtas ir energingas.

Panelė Filipovič man aiškina, kad lagerio vadovybė 
leidžia tremtiniams laisvai kultūroje veikti: leisti spau
dą, rengti koncertus, literatūros vakarus. Lietuviams ji 
labai sužavėta ir net su jais labai susidraugavusi.

Tas pat vargas
Lietuvių lagerio vedėjas M. buvo geras mane apve

džioti po visus kambarius, parodyti, kaip gyvena trem
tiniai pas save namuose. Kur tik bendri, masiškai ap
gyventi lageriai, ten ir vaizdas liūdnas: susikimšimas, 
skundimasis vargu, sveikatingumo ir moralės kritimas.

Ir čia Muenchene tas pats: žmonės lipa viens kitam 
ant sprandų, lovelė prie lovelės ir viena ant kitos. Atsi
vėrę palomis, antklodėmis, popiera. Mažam kambary
je kartais gyvena keli vyrai, kelios moterys ir keletas 
vaikų. Vyrai pypkiuoja, rūko, kambariai pilni dūmų, 
ir tie vargšai vaikai turi ten miegoti ir būti per dienas 
sunkiame ore.

Kaip ilgai jie ten išsilaikys?—ar savęs klausiau. Jau 
dabar matyti jų veiduose išblyškimas ir palinkimas į 
tuberkuliozę.

Be to, ir paaugusiam jaunimui čia nėra gerų sąlygų. 
Jie mokosi susėdę ant lovos, ar rašo pasidėję lentą; 
aritmetikos uždavinius sprendžia, o čia pat už palos ki

ti suaugę kortomis lošia, rėkauja, švilpauja. Tad koks 
gi tam besimokančiam jaunimui čia darbas. Bet jie vis- 
tiek mokosi ir siekia savo tikslo.

Akyse ašaros žibėjo
Teko aplankyti čia ir viso baltų lagerio viršininką 

Mrs. Kurth. Ji yra amerikietė pedagogė. Man pasako
jo, kaip sužinojusi DP liūdną padėtį Europoje ir tra
gišką jų likimą, ji savanoriškai užsiangažavusi ir atvy
kusi jiems padėti. Nieks man net iš pačių tremtinių 
taip graudžiai ir gražiai nenupasakojo jų tragedijos ir 
vargų, kaip Mrs. Kurth. Jos akyse net ašaros žibėjo. 
Ji man teigė, kad jei viskas nuo jos priklausytų, ji vi
sus Baltijos kraštų tremtinius tuojau pat pervežtų 
Amerikon ir apgyvendintų geriausioje jos valstijoje, 
nes po kelių metų jie būtų geriausi Amerikos piliečiai.

Man paklausus, koks, jos manymu, šių žmonių liki
mas laukia, ar jie galės kada grįžt į savo tėvynę, ji at
sakė, kad ji dar niekuomet nebuvo tiek netikra dėl šių 
DP likimo, kaip šiuo pasaulio moralinės krizės metu. 
“Maža širdies DP reikalų tvarkyme, o perdaug politi
kos ir politinio egoizmo”—ji man pasakė. Tad tokioje 
situacijoje, ko galima gero laukti—ji liūdnai kalbėjo.

Žinoma, ji tvirtino, kad Amerika DP neapleis ir jais 
rūpinsis, bet kartu sutiko, kad tas viskas yra daroma 
per daug iš lėto. O greitumas šios problemos išsprendi
me yra labai svarbus, nes kiekviena diena šiems žmo
nėms neša didžiausius materialinius ir moralinius nuo
stolius.

Stiprios meninės jėgos
Vieną iš mano Muenchene praleistų vakarų baltų la

gerio salėje vėl mačiau antrą lietuvių tautinį Meno An
samblį, vadovaujamą muziko Stepo Sodeikos. Jau tik 
Stepo Sodeikos vardas pasako, kad ansamblis turi bū
ti geras. Jame yra daug stiprių meninių pajėgų: jo re
žisierius yra Vilniaus teatro aktorius Gasperas Velič
ka, šokiams vadovauja buv. Vilniaus Liaudies Ansam
blio šokėja Ličkūnaitė ir koncertmeisteriu yra liaudies 
instrumentų specialistas Pakštas.

Įsikūrė ansamblis Wiesbadene, kur ir dabar jo nuo
latinė buveinė, dar 1944 metų žiemą. Vokiečiai tam da

rė daug kliūčių, ir jis tikrai veikti pradėjo tik 1945 me
tų birželio mėnesį. Pirmą koncertą davė 1945 metų 
Joninių išvakarėse Amerikos armijos kariams.

Iki šiol jie davė 180 koncertų. Aplankę buvo 50 vie
tovių įvairiose Vokietijos vietose. Jų koncertų klausė 
jau apie 200,000 žmonių. Jų repertuaras taip pat yra 
labai turtingas. Jie turi parengę apie 90 dainų ir du 
muzikalinius vaidinimus. Turi parengę taip pat 50 
bažnytinių giesmių.

Ansamblyje yra 60 asmenų: 37 vyrai ir 27 mergai
tės. Iš viso groja ansamblyje 15 įvairių liaudies instru
mentų.
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“Nemunas žydi”
Man teko matyti kaip tik muzikalinį pastatymą “Ne

munas žydi.” Tai kaimo vaizdelis, labai įspūdingais 
tautiniais kostiumais, papročiais, liaudies gražiomis 
dainomis ir šokiais. Taip miela ir gražu žiūrėti tokius 
scenos vaizdelius. Pasijunti kaip ir tikrame lietuves 
kaime besąs. Tokia jau yra tremtinio be tėvynės da
lia, kad jis savo tėvynę gali tik scenoje, dainose ir pa
veiksluose matyti. Bet tai yra tremtiniui didelis daly
kas: palengvina jo skurdžią dalį ir, kaip sapnas, pagra
žina jo niūrų, kartais beviltišką gyvenimą.

Muenchene yra apie 500 lietuvių, kurie gyvena mies
te. Jie ten nuomoja laisvai sau butus ar kambarius, bet 
turi maitintis, kaip jie patys išmano. UNRRA jų 
šelpia. Kas nori būti čia UNRRA maitinamas, turi 
venti lageryje.

Baisiam Dachau lagery
Turėjau dar vieną dieną čia laisvą, tai pasiryžau 

važiuoti apžiūrėti Dachau lagerio. Tai nacių įrengtas 
politinių kalinių kankinimo lageris. Čia ir lietuvių ne 
vienas nuėjo į kitą pasaulį.

Su dviem anglų žurnalistais—laikraščių korespon
dentais ir vienu šveicaru paėmėm jeepą ir nušvilpėm į 
Dachau. Kadangi važiavom karišku automobiliu ir ja
me buvo kariškai apsivilkę anglų žurnalistai, tai sar
gybos į Dachau lagerį mus lengvai įleido.

(Bus daugiau)
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Sveikiname visus savo Draugus ir 
Pažįstamus su 

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS ir 
NAUJAIS METAIS

J. Garšva su šeima
i
I

| _____ __________ _

1
1

to my Lithuanian friends and 
"Amerika" readers.
BASIL FEDORIK

WINE & LIQUOR STORE

i
i
i
i 
i 
I

j 102 Grand Street Brooklyn, N. Y. į

i
i

Sveikinimai ir linkėjimai kostumeriams ir 
draugams, sulaukus

KALĖDŲ
JUOZAS

BAR &

i
i

VIETOS ŽINIOS
Sudarytas Šalpos 
Vajaus Komitetas

Siuvėju $500 Auka 
Šalpai

Kalėdų Dovanos

Si
f 411 Grand Street

I

ŠVENČIŲ
ZEIDAT
GRILL

Brooklyn, N. Y.

I
I
f
i

t

I

Sveikiname visus kostumerius ir draugus su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
GRAŽYS ir Sūnus

DEKORATORIAI

293 Maujer Street Brooklyn, N. Y.

I

i 
i
i
I 
I
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I
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ i

1 Visiems mūšy draugams ir pažįstamiems

F
1

M. BALLAS
FUNERAL HOME

j 660 Grand Street

I

Brooklyn, N. Y.

Sveikinimai Brooklyno lietuviams su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
JONAS PATAŠIUS

307 Grand Street Brooklyn, N. Y

t

Turime visokių religinių daiktų, kosmetikos ir įvairių 
brangenybių (jewelry).
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Kostumeriams ir draugams

LITUANICA SQUARE VALGYKLA
Sav. S. AUGUSTINE

282 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Kalėdų šventėse yra įpras

ta duoti vieni kitiems dova
nų. Daug kas neužmiršta ir 
laikraščių.

Šių švenčių proga, vietoje 
sveikinimų, “Amerikos” pa
tobulinimui prisiuntė:
Dr. B. K. Vencius . . . $5.00
M. šalaviejus-Sullivan $5.00
N. N. iš Pila................... $2.00
K. Galčius, Maspeth . . $2.00 
E. Waicekauskiene . . $2.00

Už aukas nuoširdžiai dė
kojame.

A. Zupkus iš Waterburio 
ne tik užsimokėjo už 2 metus 
savo prenumeratą, bet ir 
naują skaitytoją prisiuntė.

M. Ražanauskas iš Brook
lyno švenčių proga užrašė 
metams “Ameriką” vienam 
tremtiniui Vokietijoje.

Jūs, kurie dar niekam ne
užrašėte Kalėdoms laikraš
čio, galite tai padaryti da
bar, prisiųsdami $3 ir mums 
savo bičiulio adresą.

“A M E R I K A” 
222 So. 9 St., B’klyn 11, N. Y.

Lietuviu Kataliku 
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.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Gruodžio 13 d. Apreiški
mo parapijos salėje įvyko 
BALF skyrių valdybų atsto
vų, lietuviškų organizacijų, 
visuomenės veikėjų ir lietu
vių šalpos darbo prietelių su
sirinkimas sudaryti 1947 me
tų BALF Vajaus New Yorko 
Komitetą. Susirinkimui va
dovavo J. Mačiulis.

Kun. N. Pakalniui, Dr. B. 
K. Venciui ir J. B. Laučkai 
paaiškinus susirinkmo tiks
lą ir darbo planus, susirinku
sieji nuoširdžiai pritarė lie
tuvių tremtinių šalpos dar
bui ir vienbalsiai sutiko būti 
BALF Vajaus New Yorko 
komiteto nariais.

Į BALF Vajaus New Yor
ko komiteto valdybą išrinkti 
šie: pirm.—Dr. B. K. Ven
cius, sekr.—J. Galminas, iž- 
din.—A. Matulis, iždo globė
jai: P. Montvila ir Juozas 
Garšva.

Komisijų pirmininkai bus 
vicepirmininkai ir vėliau bus 
kooptuotas antras sekreto
rius.

Apsvarsčius vajaus prave
dimo būdus ir priemones, nu
tarta sudaryti visa eilė ko
misijų įvairiems darbams at
likti.

Sudarytos šios komisijos: 
Jaunimo komisija, į kurią 
komitetas numato pakviesti 
šiuos: Vyt. Belecką, E. Kar- 
piūtę, G. Vitaitytę, J. Paže- 
reckaitę, E. Matulionytę, H. 
Wanson, P. Zaborską, adv. 
P. Aleksį, V. Ubarą, Mary 
Schultz, Petrą Juknį, Juozą 
Boley, K. Klybą ir kitus vie
tinius jaunimo veikėjus.

Profesijos ir Biznio Asme
nų komisija: J. P. Mačiulis, 
Dr. A. šliupaitė, M. Milukas, 
J. Ginkus, Dr. B. K. Vencius.

Pramogų komisija: D. J. 
Averka ir J. Krūzė.

Informacijų komisija: An
tanas Vaičiulaitis ir Juozas 
Ginkus.

Organizacijų komisija: J. 
Ginkus, P. Montvila, N. Stil- 
sonienė, St. Subatienė, V. 
Pūkas ir K. Galčius.

Į visas komisijas numato
ma kooptuoti daugiau narių, 
ypač didesnių draugijų at
stovų ir narių.

Kadangi darbas yra ne
lengvas, komitetas nusista
tęs į šį darbą įtraukti ne tik 
visas lietuvių šalpos darbui 
pritariančias organizacijas, 
bet taip pat pavienius veikė
jus ir kitataučius.

Vajaus pradžiai jau gauta 
stambi auka—lietuvių siuvė
jų 54 lokalas įteikė $500.00 
čekį, kaip savo dovaną.

Kitas komiteto susirinki
mas įvyksta šį penktadienį, 
gruodžio 20 d., 8 vai. vakare 
Apreiškimo parapijos salėje.

pa- 
šal-

Gruodžio 11 d. įvyko siuvė
jų 54 skyriaus priešmetinis. 
susirinkimas.

Po sekretorių raportų bu
vo skaitytas Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo 
laiškas apie pradedamą šal
pos vajų. Laiškas buvo pri
imtas. Pirm. J. Glaveskas 
pakvietė to fondo direktorių 
J. B. Laučką tarti keletą žo
džių.

J. Laučka paaiškino fondo 
atliktus darbus praeityje, 
duodamas statistikas, kur ir 
kiek buvo duota šalpos ir ra
gino remti šalpos vajų.

Susirinkimas nutarė 
aukoti iš skyriaus iždo 
pos reikalui $500.00.

Eita prie skyriaus valdy
bos rinkimų. Pirm. J. Glaves
kas, ižd. P. Montvila, Direkt. 
narys K. Kundrotą, Tarybos 
sekr. J. Nalivaika, Bendro
sios Tarybos nariai F. Vatu- 
kaitis ir J. Petersonas, Ama
to, Tarybos nariai P. Kirius 
ir C. Cierka, Amato ir Exe
cutive narys F. Milas, Tary
bos nariai J. Ambrozatis ir 
J. Kivyta buvo išrinkti vien
balsiai. Puidokas išrinktas 
knygų peržiūrėtoju į P. 
Montvilos vietą.

Toliau ėjo delegato J. Bui
vydo ilgas ir smulkmeniškas 
pranešimas apie visas dirb
tuves. Svarbiausia tai, kad 
70 metų sulaukę nariai ir iš
buvę unijoje 20 metų galės 
nuo 1947 m. sausio 1 d. gauti 
senatvės mokestį iš unijos, o 
nuo 1948 m. sausio 1 d. su
laukę 65 m. amžiaus. Mano
ma, kad mokės tiek, kiek val
džia moka.

Algos visiems pakeltos po 
$5.00 nuo lapkričio 4 d. Jei 
kas nori gauti nuo rugpiūčio 
15 d. arba $65.00 Back Pay, 
tai yra negalima. Unija pasi
rašė sutartį ir to turi laiky
tis. Sutartis daroma per visą 
Ameriką, ir negalima prie to 
prieiti, kad darius netvarką.

Noriu pasakyti, kad susi
pratę nariai visą tą dalyką 
supranta. Tai yra darbdavių 
sąmokslas sukelti netvarką 
unijoje, sukelti pačius narius 
prieš uniją, kad ją susilpnin
tų iš vidaus, o paskui darytų, 
ką jie pageidauja.

Norėčiau visiems palinkė
ti linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Tikėkimės, kad nauji me
tai atneš mūsų lietuviams 
bent truputį laimės, kad jų 
kančios bus lengvesnės. Jų 
vargui palengvinti—aukoki
me BALF, kiek kas galime. 

Gintaras.

PAIEŠKOMAS

TREMTYJE DŽIAUGIASI 
“AMERIKA”

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Moka Lietuviškai
Laikraščiai praneša, kad 

dabartinis Belgijos ministe- 
ris pirmininkas Huysmans 
yra kalbų žinovas.

Tarp kitų kalbų, jis su
pranta ir lietuviškai.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite: 

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Hor»e” Ale

Patogi Vieta Užėjlmui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

"MEMORIES of LITHUANIA" Ž
RADIO HOUR Ž

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

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 4 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. $ 

, Tel. MArket 2-5360 X

“Amerikos” skaitytoja S. 
žekienė iš Waukegan, UI. šį 
laikraštį užsakė vienam 
tremtiniui lietuviui.

Jis geradarei parašė laiš
ką, kuriame papasakoja, 
kaip jie ten labai vertina lie
tuvišką laikraštį.

Rašo anas tremtinis:
“Atėjęs vienas laikraščio 

egzempliorius perkeliauja 
stačiai per šimtus rankų, kol 
pavirsta į skutelius.”

Tai parodo, kaip svarbu 
lietuviams, esantiems ištrė
mime, užsakyti gerų lietuviš
kų laikraščių.

— Vokietijoje krikščionys 
demokratai ir krikščionys 
socialai tariasi susijungti į 
vieną partiją.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
■: —■ ■ — ■ ................................................... . 1 .

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Gra bonus—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

♦ ■■-■■■■- ♦

............................................  '7---------

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

--------------- --------------- ■

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

» ■■-J...... -------- <
Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Grabelius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

BrooMyn, N. Y.
==J

Petras žvikas, kilęs iš Ute
nos aps., Skemonių k., Ame
rikon atvykęs apie 1912 m.

Turėtų gyventi Brooklyne.
Atsiliepti: kun. J. čekavi- 

čius, 73 Ridgewood Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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Brooklyn, N. Y. j

To my Lithuanian customers and friends

MERRY CHRISTMAS Bendradarbiams

E. J. WIDNESS 
HARDWARE STORE

1

' ____________ ____ ______Į 1 i99 Grand Street

Kitas “Amerikos” numeris 
bus spausdinamas gruodžio 
23 d., pirmadienį.

Raštus jam snsiųsti prašo
me ligi šio šeštadienio, gruo
džio 21 d. Red.

— Naujai išrinktas Meksi
kos prezidentas Alemanas iš
kilmingai perėmė pareigas.

i
i

Sveikiname Savo Kostumerius, Draugus

Ir "Amerikos" Skaitytojus Su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

Lietuviu Radijo Vakarinės
7:30 PROGRAMOS 7:30

STagg 2-1454

F. GRAŽYS tr SŪNUS 
KONTRAK TORIAI

Atlieka mūriniu namu rienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavima Ir kt darbas.

293 MAUJER 8T., 
BROOKLYN 6, N. Y.

1
1
1
1
1
1 
1 
I

ŠIMANSKAS & MITCHELL

MĖSOS KRAUTUVE

378 Grand Street Brooklyn, N. Y.

J. P. GINKUS, Direktorius
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS _____________ _
495 Grand St. AD. JeZAVIxAS

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

V. UBARAVICIU8 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
J*rogramo4 Dir.

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. MACKUMS
REAL ESTATE A INSURANCE 

8454 85th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stotlee)

Tel Virginia 7 -1896

-........- - ♦
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valaniiejus
VERONICA R. VALANHEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
■...... . ■■ ' ■ ' ==4



4*4 : ™

'į

8 AMERIKĄ Gruodžio-December 20, 1946

r K W ’’K* -'nM W —n* ^r.W •'». W ’’t. W -'r. W "AR ’"r. R ’T. R "HR "MW ’'J.W R'l.W-HR ’O. W -AR ’'HR "nW

F 
F
F
F
F

• F
F
F

'F
F 
F
F 
F 
F 
F

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

495 Grand Street

Ginkų šeima

Brooklyn, N. Y,

Didelis pasirinkimas saldainių, sveikinimo atviručių

ir EVERSHARP Plunksnakočių.
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Savo Darbininkams ir Draugams Linkiu

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

S. M. KARVELIS

RŪBŲ KONTRAKTORIUS

Sveikiname Savo Darbininkus ir Draugaus 
Sulaukus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ARMAK, BRIGGS & LOGAN

RŪBŲ KONTRAKTORIAI

Mūsų Apylinkėje
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11 Wyckoff Avenue Brooklyn, N. Y

Savo Darbininkams ir Draugams Linkiu

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
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RŪBŲ

ŠIMAITIS

KONTRAKTORIUS

187 North 9th Street Brooklyn, N. Y.

r
i
ii

• Kun. P. Juras, Kunigų 
Vienybės Centro Valdybos 
pirmininkas, šią savaitę bu
vo atvykęs New Yorkan į po
sėdžius.

• Kun. J. Jaučius, T. Mari
jonų provincijolas, vykda
mas į Washingtoną ir Chica- 
gą, buvo sustojęs New Yor
ke.

.•Prof. P. Padalskis su pra
kalbomis yra išvykęs į Nau
jąją Angliją.

• Ant. Pažereckienė, drau
gijų veikėja, buvo sunkiai 
susirgusi. Dabar jau taisosi. 
Visi pažįstami linki jai grei
tai išgyti.

• Katalikų Seimelis įvyks
ta gruodžio 29 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje 2 vai. p.p. 
Kalbės kun. N. Pakalnis, Dr. 
B. Kazlauskas, kun. J. Bore- 
vičius, S.J., J. Laučka ir adv. 
K. Jurgėla. Visi kviečiami 
dalyvauti.

• N. Šimkus, garsaus mu
ziko St. Šimkaus sūnus, pe
reitą savaitę iš Europos at
vyko Amerikon ir sustojo 
Brooklyne pas gimines.

• L. Degulis, kuris dabar 
yra karinėje tarnyboje, ne
trukus pateks į Tolimuosius 
Rytus, greičiausia—į Korė
ją-

• Adv. Antanas Olis šio
mis dienomis lankėsi New 
Yorke.

• Dr. J. Naujokaitis, kuris 
po Naujų Metų bus paleistai 
iš karinės tarnybos, šiuo me
tu yra New Yorke.

• J. Žukauskas gruodžio 
13 d. atplaukė į Jungtines 
Valstybes iš Europos ir su
stojo New Yorke.

• Kun. Dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio Kolegijos rekto
rius, per New Yorką kongre
gacijos reikalais išvyko Chi- 
cagon.

• Kun. J. Balkūnas per 
Kalėdas išvyks į Albuquer
que, New MexįcO, kur daly
vaus giminaičio S. Degulio 
vestuvėse.

• Kun. V. Karalevičius 
gruodžio 17 d., antradienį, 
kalbėjo Knights of Columbus 
forume Brooklyne. Disku
sijų tema buvo “Komuniz
mas ir sąžinės laisvė.”

• Vyčių vaidinimas “Mo
terims Neišsimeluosi” bus 
sausio 12 dieną Apreiškimo 
parapijos salėje.

Apreiškimo 
Parapija
Paveikslai

Sekmadienį buvo rodomi 
tikybinio turinio paveikslai 
— “Karalių Karalius.”

Toki paveikslai bus daž
niau pakartojami. Jais rū
pintis pavesta kun. B. Kru- 
zui.

Paveikslai bus skelbiami 
parapijos biuletenyje.

Susirinkusieji labai džiau
gėsi turėję progos pamatyti 
šiuos tikybinio turinio pa
veikslus.

Mokyklos vaikams bus ro
domi specialūs paveikslai, 
nes parapija įsigijo aparatą 
paveikslams rodyti su garsų 
perdavimu.

Choras ruošiasi naujiems 
darbams

Praėjusį penktadienį tik
rai gausiai susirinko choro 
nariai.

Muziko K. Strumskio nuo
mone, Apreiškimo parapijos 
choras gali statyti bet ko
kius didesnius veikalus. 
Kiekvienu atveju choras turi 
tikrai gabių asmenų.

Choristų tradicija—laiky
tis vienybės ir reikale išeiti 
viešumon.

Muz. Ks. Strumskis, suža
vėtas choristais, statys ope
retę “Išeiviai.” Jis mano, kad 
vėliau galės pastatyti netgi 
“Komevilio Varpus.”

Kalėdų pamaldos
Didysis choras dalyvaus 

vidunakčio mišiose ir paskui 
9 vai. mišiose giedos mažasis 
parapijos choras su naujo
mis St. Šimkaus giesmėmis, 
muz. Ks. Strumskio pareng-’ 
tomis.

VESTUVES PO N. METŲ
Frances Kadzytė susituo

kia su Januška sausio 19 d., 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. ♦ '4

L. VYČIŲ SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 41 kuopos me

tinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 22 d., 
Apreiškimo parapijos salėje.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Sekr.

Nuoširdūs Linkėjimai Kostumeriams

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, gruodžio 22 
d., Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos narės eis bendrai prie ko
munijos 9 vai. mišių metu.

Narės prašomos susirinkti 
bažnyčion 8:40 ir visos at
kalbėsime rožančių.

Po pietų, 4 vai. po mišpa
rų, bus procesija ir palaimi
nimas.

Po pamaldų bus svarbus 
susirinkimas parapijos salėj.

Mūsų bažnyčioje Bernelių 
mišios, Kalėdų dieną, bus 12 
vai. naktį. Pr. Dulkė su cho
ru mokosi gražių kalėdinių 
giesmių tai dienai.

Sekamos mišios Kalėdų 
dieną bus 7, 8, 9, 11 ir 12:15 
vai.

Po Bernelių mišių bus pa
laiminimas.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos salėje buvo rodo
mi paveikslai—“Didysis Įsa
kymas” ir kun. Hubbard ke
lionė į Šiaurę. Paveikslai bu
vo labai gražūs ir aiškūs. Už 
jų parodymą dėka priklauso 
kun. A. Masaičiui.

Lauksime ir daugiau pa
našių paveikslų.

Ona Sijevičienė Kalėdų 
švenčių proga sveikina drau
gijų nares ir visus gerada
rius. Linki jiems visiems lai
mingų Naujų Metų.

New York, N. Y.
— Bernelių mišios bus vi

dunaktį. Kitos mišios—8, 9, 
10, 11, 12:15 vai. Per Berne
lių mišias giedos choras.
— Šią savaitę iš Europos at- 
važuojąs Alb. Bielskus su
stos Aušros Vartų klebonijo
je.

— Šį sekmadienį, gruodžio 
22 d., šv. Vardo draugijos 
susirinkimas įvyks tuoj po 
sumos.

— Po Naujų Metų prasi
dės parapijos šeimynų lan
kymas. Jei vargonininkas su 
plotkelėmis būtų apleidęs ko
kią šeimą, tie prašomi plot- 
kelių kreiptis į kleboniją.
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ALIO! ALIO! |

čia kalba Jack J. Stuko Radijo

"MEMORIES OF LITHUANIA" 
429 Walnut Street Newark, N. J
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Sveikiname Visus Ir Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
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Malonių Ir Linksmų

ŠVENTŲ KALĖDŲ

rA romi skis 4

Sveikinimai Ir Linkėjimai Kostumeriams
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Ir Draugams, Sulaukus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

A. VIKRIKAS

MĖSOS KRAUTUVĖ

125 Grand Street

41I
I

Brooklyn, N. Y. |

EMIL'S BAR & GRILL 
Wishes 

MERRY CHRISTMAS
? To Our Customers and Lithuanian Friends
F
F
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Ir Draugams Su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

A. ir H. POVILANSKAI

BAR & GRILL

158 Grand Street Brooklyn, N. Y

i
I
I
I

Maspetho Žinios

E. GIUSTO, Prop. |
i Avenue, Brooklyn, N. Y.
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Sveikiname visus kostumerius ir draugus su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
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Kostumeriams Ir Draugams

ALLIANCE HALL

Sav. KAZIMIERAS BUIVYDAS
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Savo kostumeriams ir draugams linkime i

F 
F 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

REPUBLIC BAR & GRILL
Sav. IGNAS SUTKUS

I
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— Altoriaus draugijos pa
rengimas gražiai praėjo. 
Žmonių atsilankė vidutiniš
kai. Rengėjai dėkoja visiems 
atsilankiusiems.

— Šį sekmadienį, gruodžio 
22 d., po mišparų šaukiamas 
tretininkų susirinkimas.

— BALF 16 skyrius savo 
susirinkme gruodžio 16 d. 
nutarė sukelti 2,000 dolerių 
Šalpos Fondo vajuje. Pasi
traukus sekr. J. Zambraus- 
kaitei, sekretorium išrinktas 
Z. Klosevičius. Kitas susirin
kimas bus sausio 12 d.

— Į Katalikų Seimelį, į- 
vykstantį gruodžio 29 dieną, 
BALF skyrius išrinko atsto
vais P. Kubilių ir Z. Klosevi- 
čių, šv. Vardo draugija K. 
Galčių ir S. Cerebiejų. Kitos 
draugijos taip pat išrinks sa
vo delegatus.

— Per Kalėdų šventes baž
nyčioj pagelbės kun. J. Skro
denis, M.I.C. Mišios bus vi
dunaktį ir nuo 8 valandos 
kas pusvalandis ligi 12 vai.

— Maspetho Lietuvių Pi
liečių klubas rengia vakarie
nę Naujiems Metams sutikti 
gruodžio 31 d., 60-39 56 Dr., 
Maspeth, N. Y. Bilietų kaina 
$2.50. Pradžia 9 vai. vakare. 
Bilietų galima gauti pas klu
bo vedėją V. Grigą.
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Peace On Earth

“Amerikos” skaitytojams ir bičiuliams linkime
LINKSMŲ KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Dėkojame visiems už pereitais metais mums teiktą 
visokeriopą paramą ir prašome jos nenutraukti ir 
ateinančiais metais.

Ypač dėkojame visiems, prisidėjusiems išleisti šį 
padidintą švenčių numerį.

“AMERIKOS” Administracija,

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

NAUJŲ METŲ PROGA
Sveikina

Gimines, Pažįstamus ir Kostumerius
JONAS IR ELZBIETA JAKAIČIAI

33 Siegel Street Brooklyn, N. Y.
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492 Grand Street Brooklyn, N. Y. ■

IŠTEKA LEITENANTE
Adelė Poderytė, buvusi lei

tenante, išteka už J. Doyle 
gruodžio 28 d.

Vestuvių puota įvyks Am. 
Lietuvių piliečių klube.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki

MILCHIUS SHOE SHOP
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į 69-21 Grand Avenue Maspeth, L. I., N. Y. į
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vi uiim nibilMfe itim^^viii, k, -

PARAMOUNT BAR & GRILL
Sav. STASYS MISIŪNAS

502 Grand Street Brooklyn, N. Y

Graborystes įstaiga Estate A.J. Valantiejus
V. R. VALANTIEJUS, Mgr. I

APDRAUDA NAMU, BALDŲ IR AUTOMOBILIŲ |

54-41 72nd Street Maspeth, N. Y. |

Tel. NEwtown 9 - 4464

4

Visus savo bičiulius sveikina su |

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linki j 
LAIMINGŲ NAUJŲ 1947 METŲ |
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Butelis Geros Degtines ar Vyno Buvo 
Ir Bus Tinkamiausia Dovana

KALĖDŲ ŠVENTĖSE
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Tarp 1,000 įvairiausių rūšių, pas mus galima gauti 
sekančias žinomas markes:

SEAGRAM
LORD CALVERT 
SCHENLEY

HUNTER
THREE FEATHERS
CALVERT RESERVE

REPUBLIC
Wine & Liquor Store

322 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7 - 2089
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