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1947 Metai 
Karaliaučiaus srity 
Kultūros Fondas 
Net ir ligonius . . . 
Nė užtarti negalima

Žengiant per Naujų Metų 
slenkstį, kyla visa eilė min
čių, planų, susirūpinimų.

Mūsų mintys ir rūpesčiai 
pasilieka tie patys — kad 
ateitų geresnės dienos lietu
viams, kur jie bebūtų pasau
lyje.

Iš įvairių kraštų jie trokš
ta patekant laisvės aušros 
sau ir savo senajai tėvynei.

Tai didžiausias kiekvieno 
lietuvio siekimas, kuriam tu
ri būti palenkti visi darbai ir 
rūpesčiai.

Šalia to norėtume pridėti 
vieną naują dalyką: šie 1947 
metai tegul būna lietuviškos 
knygos metai.

Kaip tik prieš 400 metų 
Karaliaučiuje pasirodė pir
moji lietuviška knyga—Mar
tyno Mažvydo katekizmas.

Tad turime lietuviškos 
knygos sukaktuvių metus.

Būtų gera, kad ir Ameri
koje lietuviai kaip reikiant 
šį kultūrinį įvykį atžymėtų.

Pirmoji mūsų knyga išėjo 
Karaliaučiuje, kur lietuvybė 
nebuvo užgesusi ligi paskuti
nių dienų.

Dabar tą miestą ir sritį 
valdo rusai, kurie jokių tei
sių į tas lietuviškas žemes 
neturėjo.

Pats miesto vardas pakeis
tas rusišku. Visa Karaliau
čiaus sritis kolonizuojama 
rusais.

Spauda praneša, kad į Ka
raliaučiaus apygardą tūks
tančiais atkeliami naujaku
riai. Ten jau suorganizuota 
271 kolchozas ir 46 valstybi
niai ūkiai. Atidarytas 149 ru
siškos mokyklos ir veikia 30 
vokiškų mokyklų.
~'Ih i£rliialyt2; kaip SfESiv 
kiai toji sritis rusinama.

O lietuviams nepaliekama 
nieko, nors Karaliaučiaus že
mės nuo senovės buvo jų gy
venamos.

Iš Europos praneša, kad 
tarp daugelio lietuvių kele
tas mūsų rašytojų ir kitų 
menininkų yra susirgę džio
va.

Ten visų sąlygos sunkios, 
neišskiriant nė kultūros dar
bininkų. Amerikoj nieko ne
buvo ligi šiolei girdėti, kad 
kas nors susirūpintų jiems 
didesne parama, ginant juos 
nuo vis labiau gausėjančių 
džiovos ir kitų ligų pavojų.

Iš Europos rašo, ar Jung
tinėse Valstybėse tarp lietu
vių negalima būtų suorgani
zuoti Kultūros Fondo, kuris 
nelaimėj paremtų mūsų ra
šytojus, menininkus ir kitus 
kultūros darbininkus.

Geriausia tokio fondo vie
ta būtų prie esamų šalpos or
ganizacijų.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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KAUNO VAIZDAS ŽIEMĄ

BALTIECIŲ APRŪPINIMAS DARBU 
AMERIKIEČIU ZONOJE

Elta.—1946-XII-6 d.—šio
mis dienomis buvo sukvies
tas posėdis Heidelberge, kur 
dalyvavo amerikiečių karo 
valdžios, UNRRA, YMCA ir 
baltų tautinių grupių atsto
vai pasitarti, kaip aprūpinti 
baltus tremtinius darbu.

Karo valdžios ir UNRRA 
atstovų tame posėdyje buvo

dalinių vykdomi (tiltų ir ki
tų įrengimų statybai ir t.t.).

Tie darbininkai ar specia
listai, kurie dirbs pirmosios 
rūšies darbuose, gaus tokį 
atlyginimą ir tokį aprūpini
mą, koks yra teikiamas pa
gal vietos sąlygas, iki šiol 
dirbantiems kitų tautybių 
darbininkams, vadinasi, vo-
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Laimingi! Naujų 1947 Metų
Vokietijoje Bėga 
Rusų Kareiviai

POPIEŽIUS KALBĖJO MINIOM ROMOJ

karo valdžia yra nusistačiu
si panaudoti jų zonoj gyve
nančius baltus tremtinius sa
vo žinioje esamiems ir jų pa
čių vykdomiems darbams 
amerikiečių zonoje, Vokieti
joje.

Šiuose darbuose baltams 
bus pirmenybė prieš kitus 
vietos gyventojus. Visur ten, 
kur atsiras tinkamų baltų 
specialistų ar darbininkų, iki 
šiol dirbusieji vietos darbi
ninkai bus pakeičiami bal
tais.

Baltams numatomi suteik
ti darbai būsią dviejų rūšių: 

a) darbai amerikiečių vado
vaujamose pramonės, trans
porto ir kitose įmonėse bei į- 
staigose, sandėliuose, paskir
stymo ir perkrovimo punk
tuose ir t.t., kur dirbama 
amerikiečių reikalams;

(b) darbai pačių armijos

mos markėmis ir vokiškas 
maistas. Tačiau DP galės, jei 
norės, naudotis tuo savo ap
rūpinimu, kokį jie gauna per 
UNRRA. Dalyvaudami šiuo
se darbuose, DP galės pasi
likti gyventi' UNRRA sto
vyklose arba susirasti sau 
privačiai butą arčiau darbo
vietės. Apsigyvendami tuo 
būdu už stovyklos ribų, jie 
nebus išbraukiami iš stovyk
los aprūpinimo. Pagal darbo 
reikalą, jie galės persikelti 
ir kiton gyvenamon vieton, 
kur valdžios bus pareikalau
ta ir tam tikslui duotas suti
kimas. Šiuos darbus galės 
imtis dirbti kiekvienas tin
kamas darbui baltas tremti
nys, nepaisant jo šeimyninės 
padėties, vedęs ar ne.

Dirbantieji antros iš sumi
nėtų rūšių darbuose—gaus 
amerikiečių aprūpinimą, gy-

vens skirtose jiems patalpo
se ir vietose ir smulkiems 
reikalams gaus dar mėnesiui 
5 dolerius skriptais. Tie, ku
rie atsisakys nuo teikiamo 
aprūpinimo, galės gauti 100 
dolerių skriptais per mėnesį. 
Išvykdami iš Vokietijos, tu
rės teisę uždirbtus tuo būdu 
skriptus iškeisti į tikruosius 
dolerius arba kurią kitą va
liutą, pagal oficialų dolerio 
kursą. į

Į šios rūšieSį. darbus, ka
dangi jie bus^jglnpjamo po- 
būdžio, bits prarhami ttkas-

Berlynas. — Laikraščiai 
praneša, kad vis daugiau so
vietų karių pabėga iš kariuo
menės rusų zonoje Vokieti
joje.

Kai kurie šaltiniai tvirti
na, kad pabėgusių skaičius 
gali siekti ligi dešimt procen
tų.

Ryšium su tuo aiškinami 
tie platūs pakeitimai, kurie 
vykdomi rusų kariuomenėje 
Europoje.

Daugelis rusų kareivių ne
nori grįžti Rusijon, kur jie 
ras išgriautus miestus ir 
sunkesnes sąlygas.

Pabėgusieji susimeta į bū
rius, kurie užpuldinėja pake
leivius ir apiplėšia trauki
nius. Kai kurie jų perbėga į 
amerikiečių zoną, kur rusų 
skaičius paskutiniu metu yra 
padidėjęs. Birželio mėn. ten 
buvo 11,340 rusų, gi lapkri
čio vidury—18,663.

Iš viso amerikiečių zonoj 
beviečių skaičius per tą lai
ką padidėjo iš 482,000 ligi 
548,932. Naujai atvykusių 
žydų buvo 72,257.

Roma. — Sekmadienį prie 
šv. Petro bazilikos tūkstan
tinės romėnų minios suplau
kė pareikšti pagarbos ir išti
kimybės Bažnyčios galvai 
popiežiui Pijui XII.

Šiuo metu tikėjimo priešai 
varo atkaklią kovą Italijoje 
prieš šv. Tėvą ir pačią Baž
nyčią.

Didžiulė aikštė, kurioje su
telpa apie 200,000 žmonių, 
buvo pilna vyrų, moterų ir 
vaikų.

Jie kėlė dideles ištikimy
bės ovacijas, kai bazilikos 
balkone pasirodė patsai šv. 
Tėvas.

Savo kalboje popiežius Pi
jus XII ragino krikščionišką
jį pasaulį laikytis vienybėje, 
kad būtų nugalėtas pasaulio

priešingumas. Jis pasmerkė 
naujai iškilusią bangą prieš 
tikėjimą ir pabrėžė, kad Baž
nyčia drąsiai priešinsis ate
izmui ir jo pasekėjams.

Popiežius kalbėjo drąsiai. 
Jo kalba primena tuos pa
smerkimus, kuriuos seniau 
buvo pareiškęs prieš pago
niškąjį nacizmą.

Į jo kalbą žiūrima, kaip į 
įspėjimą, kad Bažnyčia viso
mis jėgomis ves kovą prieš 
ateistinį komunizmą.

— Sugriuvus New Yorko 
mieste namui, žuvo 37 žmo
nės. Daugumoje italai.

— Italijos laikraščiai pa
kėlė triukšmą, kad Mussoli- 
nio turtą pasisavino komu
nistai.

ANGLAI NORI PAKEISTI GEN. FRANCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♦ 
Maištas Indokinijoj

ŽEMĖS DREBĖJIMAS JAPONIJOJE

Jugoslavai Traukia 
Prieš Graikus

Saigonas. — šiame krašte 
eina tikri mūšiai tarp pran
cūzų kareivių ir vietos gy
ventojų, norinčių savo žemei 
laisvės.

Sukilėliai buvo apsupę 
prancūzų įgulas, ir visoje 
šiaurinėje šalies dalyje nera
mumai. 4* ' M

Amerikiečių zonoje su 
tremtiniais kartais elgiama
si visai beprotiškai.

Jau buvo rašyta apie be
reikalingus mėtymus iš sto
vyklos į stovyklą, apie išva
rymą nekaltų žmonių į gat
vę .. .

Pasirodo, kad išimties ne
sudaro nė ligoniai.

Iš Europos taip praneša:
“Šiomis dienomis paty

riau, kad net ligoniai džiovi
ninkai (o jų skaičius mūsuo
se vis auga) vienoj sanatori
joj net pora savaičių buvo 
terorizuojami: keliami iš lo
vų, po kelis kartus šaltam 
kambary išrenginėjami ir 
pagaliau išmetami todėl, kad 
UNRRA atvežė juos čia iš 
prancūzų zonos. Tokių ir pa
našių faktų jau yra su kau
pu, todėl į žmogaus laisves 
ir demokratines teises mes 
jau pradedam žiūrėti su šyp
sena.”

UNRRA yra Europoje įsa
kiusi, kad šalpos organizaci-

Tokijo.—Savaitės gale Ja
poniją ištiko viena iš didžių
jų gamtos nelaimių. Ten bu
vo smarkus žemės drebėji
mas ir po to didelius plotus 
užliejo milžiniškos vilnys, ki
lusios iš jūrų.

jos neteiktų paramos tiems, 
kurie išmesti iš stovyklų ir 
palikti be jokio pragyveni
mo.

Kai amerikiečių katalikų 
atstovas (NCWC) pareiškė 
protestą prieš tokį elgimąsi, 
jam buvo pagrasinta areštu.

Be to, amerikiečiai parei
gūnai kalba, kad ligi šiolei, 
esą, su tremtiniais buvo elg
tasi švelniai: netrukus jų są
lygos bus dar labiau pasun
kintos.

Tai štai ko pasiekė tos de
mokratijos — jau žmogaus 
nelaiko žmogumi...

Koktu ir gėda girdint apie 
tokius demokratijų “žygdar
bius.” Darosi neaišku, kuo 
toki veiksmai skiriasi nuo 
diktatūrinių terorų ..,

Apskaičiuojama, kad apie 
pusė milijono japonų liko be 
pastogės. Dar tikrai nesu
skaityta, kiek žuvo, bet ma
noma, kad žuvusių ir dingu
sių bus bent pusantro tūks
tančio.

Iš vandenyno pasikėlusios 
vilnys užliejo kaimus ir 
miestelius, žmonės bėgo gel
bėtis į aukštumas, bet daug 
kur vilnys juos pasivijo ir 
nusinešė su savim.

Mačiusieji tą gamtos ne
laimę pasakoja skaudžių 
vaizdų. Vienoje vietoje maža 
mergytė bėgo nuo bangų, 
nešdamosi lėlę ir šaukdama 
pagalbos. Užplūdę vandenys 
užliejo mergaitę su jos lėle, 
ir niekas jų jau nematė.

Amerikiečai ir anglai nu
siuntė skubią pagalbą ir ne
laimės ištiktas vietas.

— Brooklyno vyskupijoje 
drapanų karo nukentėju
sioms Europoj rinkimas sėk
mingai vyksta.

mens be šeimų.
Šalia nurodytų darbų yra 

numatoma sudaryti skrajoją 
daliniai paskutiniame kare 
žuvusiųjų amerikiečių karių 
kapams tvarkyti. Tie dali
niai dirbs visur, ir už Vokie
tijos sienų, kur vyko mūšiai 
ir yra palaidota amerikiečių 
karių. Įsijungę į šiuos dar
bus baltai gaus amerikiečių 
karių aprūpinimą ir darbo 
vietos valiuta tokį atlygini
mą, koks bus mokamas tame 
krašte vietos darbininkams. 
Numatoma kad šie darbai 
gali užtrukti nuo 1 iki 2-jų 
metų. Jie bus organizuojami 
kiek vėliau.

Į visus suminėtus darbus 
baltai bus verbuojami per 
UNRRA rajoninius darbo 
karininkus, kurie yra Heidel
berge, Štutgarte, Muenche- 
ne, Regensburge ir Bad-Wil- 
dunge. Kadangi tuo būdu 
verbavimas numatomas vyk
dyti per UNRRA, tai baltai 
negyvenantieji UNRRA sto
vyklose ir nesinaudojantieji 
jos globa, negalės patekti į 
kalbamo verbavimo organi
zaciją. Jiems tačiau lieka 
laisvas kelias tartis betarpiš
kai su valdžios organais dėl 
įsijungimo į darbus.

Pastebima, kad visi pasiū
lymai turi liesti tik ameri
kiečių interesų ūkį, kuris ne
kliudo vokiečių ūkio. Dirbti 
vokiečių ūkyje nėra drau
džiama, bet ten dirbančiais 
turi rūpintis patys vokiečiai, 
o ne amerikiečiai, Vokiečių 
ūkiui dirbantiems baltams 
nėra ir nebus teikiama jokių 
pirmenybių ar specialinės 
globos. Priešingai, bus seka
ma, kad baltų darbas, kur jis 
bus visai nepriklausomas, 
nekenktų vokiečių ūkio inte
resams.

Darbas minėtose žinybose 
nebūsianti kliūtis emigruoti, 
kada tokia emigracija bus 
galima.

Atitinkamos lietuvių įstai
gos šį darbo projektą svars
to palankia, prasme.

Atėnai. — Pranešama, kad 
Jugoslavija pradėjo traukti 
savo kariuomenę prie Varda- 
ro upės, paliai šiaurinę Grai
kijos dalį.

Graikijos padėtis ir toliau 
pasilieka nerami ir pavojin
ga.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nusprendė siųsti sa
vo atstovus ištirti, kas daro
si Graikijoje ir kaip bulga
rai,, jugoslavai ir albanai pa
laiko graikų sukilėlius.

dien Prancūzijai yra vienas 
iš opiausių reikalų.

Mirė E. Talmadge

Italijos Premjeras 
Amerikon

Washingtonas. — Valsty
bės Departamentas pranešė, 
kad sausio 5 d. į Ameriką at
vyksta Italijos ministeris 
pirmininkas Alcide de Gas- 
peri, kaip oficialus svečias.

Bus tariamasi dėl norma
lių prekybos santykių atnau
jinimo tarp abiejų kraštų ir 
kitais svarbiais klausimais.

Anglijoje Nusavins 
Žemę

Londonas. — Anglijos vy
riausybė ruošia įstatymą, 
pagal kurį ūkininkų žemės 
bus suvalstybintos.

Ūkininkų organizacija pa
sisakė palankiai už tą įstaty
mą.

Pereitą savaitę Anglijoje 
buvo suvalstybinti geležinke
liai.

Angly Paskola

Londonas. — Anglijos vy
riausybė sutiko tuojau duoti 
10 milijonų svarų paskolos 
Austrijai, kad šioji šalis ga
lėtų greičiau atsigauti.

Europoj po šio karo Aus
trija yra viena iš sunkiausiai 
besikeliančių kraštų.

Kai kas spėja, kad apie 
1947 m. vasarą rusai gali pa
sitraukti iš Austrijos.

toj; :

Atlanta. — čia mirė nau
jai išrinktas Georgios guber
natorius Eugene Talmadge, 
sulaukęs 62 metų.

Jau anksčiau jis kelis kar
tus buvo tose pareigose.

Talmadge išgarsėjo tuo, 
kad skelbė baltųjų viršeny
bę, nepripažino teisių neg
rams, ir prie jo kalėjimų re
žimas buvo vienas ir 
riaušių šioje šalyje.

žiau-

— Gruodžio 16 d. mirė bu
vęs New Yorko policijos vir
šininkas L. Valentine. Metai 
atgal jis buvo kviestas gene
rolo MacArthur į Japoniją 
sutvarkyti šalies policijos.

Londonas.—Paskutinėmis 
dienomis pasirodė praneši
mai, kad Ispanijon yra nuva
žiavus anglų komisija ir ta
riasi su įvairioms politinėmis 
grupėmis dėl generolo Fran
co pakeitimo.

Anglijos vyriausybė iš Ma
drido atšaukė savo pasiunti
nį. Jungtinės Tautos New 
Yorke buvo priėmusios nuta
rimą, kad visi šios organiza- 

nutrauktų' dipdo- ■ 
matinius santykius su Ispa
nija.

Anglija susirūpinusi Ispa
nijos ateitimi todėl, kad ne
nori ten nepalankių Britani
jai sąlygų atsiradimo.

Jei generolą Franco paša
lintų raudonųjų sukilimas, 
tada ten daugiau įtakos turė
tų Rusija, o tai sudarytų pa
vojų Anglijos įtakai Vidur
žemio jūroje. Už tai anglai 
stengsis užbėgti įvykiams už 
akių ir mėgins pasirūpinti, 
kad ten valdžioje vietoj gen. 
Franco sėdėtų Anglijai pa
lankūs žmonės.

Didžiajai Britanijai būtų 
palankiausia, jei Ispanijoj 
būtų atstatyta monarchija.

— Columbia universitetas 
New Yorke planuoja pasta
tyti namą, kur bus skaldomi 
atomai.

MINISTERIO BEVINO PAREIŠKIMAI
Londonas. — Vos grįžęs iš 

New Yorko į Angliją, užsie
nių reikalų ministeris Bevi- 
nas per radiją pasakė kalbą 
apie aktualiuosius tarptauti
nės politikos reikalus.

Jo kalba buvo nužymėta 
optimistiniu tonu. Jis apžvel
gė pasiektus New Yorke re
zultatus ir pažymėjo, kad 
Anglijos politika nėra išimti
nai susirišusi su Amerikos 
paimta linkme, bet atsižiūri 
esamos padėties.

Bevinas neslėpdamas pa
sakė, kad šiuo laiku tėra dvi 
didžiosios valstybės — Ame
rika ir Rusija. Bet kadangi 
Anglija guli tarp anų dviejų 
kraštų, tai ir jos tarptautinis 
svoris yra labai reikšmingas.

Savo kalboje Bevinas pa
skyrė nemaža vietos atsaky
ti tiems darbo partijos at
stovams, kurie neseniai bu
vo sukilk prieš jo vedamą po
litiką ir reikalavo didesnio 
artimumo su Rusija. Jis pa
brėžė, kad Didžioji Britanija 
ieško draugiškumo ir ben-

dradarbiavimo su visomis 
šalimis, o ne tik su kuria vie
na.

Nepriklausomybe 
Burmai

Londonas. — Anglijos vy
riausybė pranešė, kad Bur- 
mai buvo pasiūlyta nepri
klausomybė tokiomis pat są
lygomis, kaip Indijai.

Londonan pakviesta iš 
Burmos delegacija tartis dėl 
nepriklausomybės.

Šis paskelbimas liudija, 
kad Britanija nepajėgia Bur
mos išlaikyti savo imperijos 
ribose.

Iš Vatikano radijo kas an
tras šeštadienis perduodami 
lietuviški pusvalandžiai.

Iš Anglijos pranešama, 
kad ten lietuviškoji progra
ma iš Vatikano radijo gra
žiai girdima 6:45 vai. vaka
re.

fuT •*? ■
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pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ŽVELGIANT Į PRAĖJUSIUS METUS
Dar Venas lapas užsivertė praeitin, ir 1946 metai jau 

priklauso istorijai.
Kai į juos atgal pažvelgi, tai pirmoje vietoje matyti, 

kad tai buvo taikos pastangų metai. Po karo audrų valsty
bės, tautos ir paskiri žmonės pasilgę laukė tikros ramybės.

Retai kada taikos kūrimas ėjo taip sunkiai, kaip mūsų 
dienomis. Per visus metus daugeliu atvejų atrodė, kad di
džiųjų valstybių vyrai ne tiek nori pasauliui duoti pastovu
mą, kiek vieni kitus kaltina ir ieško naujų kivirčų. Tokia 
nuotaika ypač vyravo per derybas Paryžiuje, o iš dalies ir 
New Yorke per taikos konferenciją. Bet į galą prieita susi
tarimo dėl taikos sutarčių toms valstybėms, kurios kariavo 
Hitlerio pusėje, o taip pat buvo nuspręsta pradėti kalbas 
dėl Vokietijos ir Austrijos ateities. Tam tikslui Maskvoje 
vėl susirinks atsakingų kraštų ministerial.

Šioji Maskvos konferencija bus pati svarbioji, nes nu
stačius Vokietijos ateitį, sykiu apsispręs ir eilės kitų kraš
tų pastovesnė ateitis Europoje.

Visus metus tasai taikos atstatymas atrodė kaip pavo
jingas vaikščiojimas ant plono ledo. Vienur buvo kalbama 
apie taiką, o kitur nesiliovė žvangėję ginklai. Karas ėjo ir 
tebeina Kinijoje, apie ginkluotus susirėmimus girdime 
Graikijoje ir ilgą laiką viso pasaulio dėmesį buvo patrau
kęs klausimas: kils karas Irane ar nekils? Yra ir daugiau 
tokių skaudžių vietų, kur liejasi žmonių kraujas ir žvanga 
ginklai.

Eilėje kraštų kova eina požemyje. Lenkijoje, Lietuvo
je, Ukrainoje, Jugoslavijoje ir kituose kraštuose taurūs 
patriotai, slaptydamiesi miškuose ar kalnuose, tebesiprieši- 
na tai raudonai upei, kuria rusai stengiasi užlieti tautų lais
vę.

Didžiosios valstybės, kalbėdamos apie taiką, nekartą 
sudarė įspūdį, kad tik manievravo pozicijoms dėl naujo ka
ro. Tas įspūdis ir dabar pasilieka. Yra tai ne tik įspūdis, bet 
ir tikrenybė, nes galingųjų žaidime visados vienas kitam 
stengiasi už gerklės pagriebti ir viršuj atsistoti.. Pasaulinio 
inip€rialfzirid‘ idėjgŲ tėlUfrazū "nefa'išnykūsi, ir1pšmidje ’ko
munizmo esmėje glūdi supratimas, kad visą žemę turi val
dyti komunistinė diktatūra. Tam Maskva ir dirba.

Reikia pripažinti, kad ligi šiolei naujas pozicijas pato
gesniam puolimui geriausiai užimdinėjo Rusija. Jugoslavi
ja, Bulgarija, Rumunija ir Lenkija yra pasidariusios Krem
liaus provincijomis, kurias valdo ištikimi komunizmo tar
nai, visai nepaisą žmonių valios.

Taip neapdairios Roosevelto ir Churchillio politikos re
zultate komunistinė Rusija įsistiprino pusėje Europos ir 
priėjo prie Viduržemio jūros, bemaž griebdama Anglijai už 
gerklės, kaip išsireiškė šios šalies užsienių reikalų ministe- 
ris Bevinas. Sovietinis veržimasis buvo pristabdytas tik 
dviejose vietose—Irane ir Kinijoje, o visur kitur jis žygia
vo žiauriai ir atkakliai, nepaisydamas nei Amerikos nei 
Anglijos silpnų protestų dėl laisvės nebuvimo ir suklastotų 
rinkimų Rumunijoje, Bulgarijoje ir kitur.

Vienok, turint galvoje modeminį karą, pirmąja milita- 
rine galybe reikėtų vis dar laikyti Jungtines Valstybes, tu
rinčias atominę bombą, stiprią pramonę, ištobulintą aviaci
ją ir kitus naujųjų laikų technikos išradimus.

Šiame didžiųjų manievravime Lietuvos balsas, nors 
skaudus ir tragiškas, buvo mažai tegirdimas galingųjų au
syse. Prispausta, persekiojama, tremiama ir naikinama mū
sų senoji tėvynė nesusilaukė tikros paramos ir teisybės iš
tesėjimo, kuris buvo pažadėtas Atlanto Čarteryje, Keturio
se Laisvėse ir kituose iškilminguose pareiškimuose. Taip 
Lietuva laukia, kada jai patekės laisvės saulė, kada jai bus 
grąžintas tasai brangiausias žiedas—jos nepriklausomybė.

Pasaulio sąžinė yra labai sumenkusi, jeigu ji nepaste
bi balso tautų, kurios yra žudomos ir naikinamos, ir kurių 
vienintelis troškimas yra—laisvė ir taika.

Šen ten, pačių lietuvių pastangomis, buvo pralaužti pir
mieji ledai. Lietuvių vadų balsas jau pasiekė Jungtines Tau
tas ir didžiąją spaudą, nors ir vienur ir kitur jam nebuvo 
suteiktas nupelnytas dėmesys. Turime džiaugtis, kad prezi
dentas Trumanas priėmė lietuvių delegaciją ir pakartojo, 
kad Amerika nepripažino ir nepripažins Lietuvos okupaci
jos. Panašia prasme pasisakė ir didžiosios partijos šioje 
šalyje, lygiai kaip ir kai kurie- įtakingi vyrai, pa v., senato
rius Vandenbergas ir kiti.

Bet pareiškimų neužtenka. Per visus praėjusius metus 
nematėm nė vieno konkretaus žygio, kuris Amerikos ar 
Anglijos valdžios būtų padarytas sovietinei vergijai paša
linti iš Lietuvos. Senoji mūsų tėvynė laisvės kovoje stovi 
paremta vien žodžiais, bet nebuvo nė piršto didžiosiose de
mokratijose pajudinta, kad iš: ten pasitrauktų priespaudos, 
teroro ir žudynių santvarka. Kai kuriais gi atvejais lietuvių 
dienos buvo net pasunkintos, juoda jų dalia dar labiau pri
slėgta tų pačių amerikiečių įsakymais ir potvarkiais ištrė
mime atsidūrusiams mūsų tautiečiams. Apie tai garsiai ir 
skaudžiai byloja paskutinės žinios iš Vokietijos, kur su 
tremtiniais dažnai elgiamasi žiauriai ir neteisingai, ir pagal 
tam tikrą slaptą pačių amerikiečų planą.

Toms praėjusių metų durims užsidarant, galime tarti, 
pažvelgę atgal į tas drumstas ir neaiškias dienas r jos pra
bėgo be garbės, be teisybės, be tikros ir teisingos taikos, be 
tikėjimo ir be vilčių geresnei tautų ateičiai, ir be laisvės 
grąžinimo visoms tautoms, didelėms ir mažoms, kaip ka
daise buvo pažadėjęs Atlanto Čarteris. R.

YRA GI MŪS
Yra gi mūs sapnų, visų troškimų
Graži ir nuostabi šalis,
Kur skausmo, ašarų, nepastovaus likimo
Nei vardo žvaigždės neišlis ...
Tenai regėjimų neišmatuoti toliai
Mus ves tolydžio ir vilios—
Mūs polėkių, svajonių, dužusių ik šiolei,
Spančiot niekas nevalios . . .
Yra, yra šalis nevystančios jaunystės
Ir laiko bėgiui abeja—
Giedros širdžių kalbos, skaisčios sielų draugystės
Ir laimės žydinti veja . . .
Nėra ten purvo, nėr ogios rutinos voro,
Nėr sielą varžančių saitų,
Nėr žemės įgeidžio ir nuodėmingo noro— 
Ir kaip ten gera ir platu! . .
Ten nėra marinančios prieš laiką kasdienybės,
Nėra dienų ėdrios rūdies,
Suėdančios troškimą amžiną, beribį
Vis trykštantį iš mūs širdies . . .
Yra, yra visų sapnų, visų troškimų
Graži ir nuostabi šalis,
Kur skausmo, ašarų, nepastovaus likimo
Nei vardo žvaigždės neišlis . . .

J. Aistis.
Paryžius, 1945-7-14.

ARKIVYSKUPO JUOZAPO SKVIRECKO 
LAIŠKAS AMERIKOS LIETUVIAMS

Garbė Jėzui Kristui
Mylimiausieji Kristuje 

Broliai Kunigai ir visi Ame
rikos lietuviai.

Vartydamas neseniai iš
leistą knygą “Amerikos Lie
tuvių Katalikų Darbai” ne
galėjau nepastebėti, kad 
Amerikoje Šventojo Kazi
miero vardas net dažniau su
tinkamas religinio lietuvių 
gyvenimo apraiškose, negu 
pačioje Europos Lietuvoje. 
Tai padarė man nemaža 
džiaugsmo. Vien Šventojo 
Kazimiero parapijų priskai- 
čiau bene šešiolika. Radau 
taip pat paminėta ne vieną 
organizaciją, kuri savo glo
bėju laiko irgi Šventą Kazi
mierą. Bent vienos parapi
jos švenčių sąraše mačiau, 
kad kovo 4 d. švenčiama Šv. 
Kazimiero šventė su atlai
dais. Tokių šv. Kazimiero at
laidų dienų kovo 4 d. yra, be 
abejo, ir daugiau.

Ir Lietuvoje mes šventė
me, įstatymų įsakytą, šv. 
Kazimiero šventę kovo 4 d. 
visose parapijose. Bet kažin 
kokiuo nesusipratimu iš ek- 
lezinių švenčių sąrašo, iš mi- 
šolų ir kunigų maldaknygių 
—brevijorių, dingo antra šv. 
Kazimiero šventė: Šventojo 
Kazimiero Relikvijų Perkėli
mo diena rugpiūčio 27 dieną 
(arba sekmadienis po į Dan
gų Ėmimo Švenčiausios Pa
nelės oktavos), nors ta šven
tė pasiliko Vilniuje. Ji tebė
ra ir Lenkijoje.

Laikydami šitą Šventam 
Kazimierui, svarbiausiam vi
sos Lietuvos Globėjui, pa
garbos sumažinimą nieku ne
pamatuotu ir atsižvelgdami, 
kad ypač šiais laikais dau
giau reikia šauktis mūsų 
šventojo pagalbos, negu ka
da nors kitados, Lietuvos 
vyskupai yra padarę tam 
tikrų nutarimų, net ir žygių: 
jau buvo prašyta Šventąjį 
Tėvą, kad paskirtų Šv. Kazi
mierą ypatingų Lietuvos 
Jaunimo Globėju, rūpinama
si, kad šv. Kazimiero Relik
vijų Perkėlimo šventė būtų 
visur atgaivinta ir netgi iš
kelta sumanymas pastatyti 
Šventam Kazimierui didingą 
paminklą, kaip kad turi kitos 
tautos (čekai, vengrai ir k.) 
paminklus savo tautos vy
riausiems globėjams.

Karas, nors jau ir pasibai
gęs, neleidžia vykdyti kad ir 
geriausių sumanymų tuojau, 
bet būtų nieku nepateisina
mas apsileidimas, jei jų ne
norėtumėm vykdyti bent 
ateityje. Taigi ko negalime 
padaryti dabar, tą tenka ati
dėti vėlesniam laikui.

Senais jau laikais švento 
Kazimiero relikvijos buvo 
vieną kartą išvežtos iš Vil
niaus, ir turėjo pasilikti il

gesnį laiką, lyg kokiame iš
trėmime, kur ten Prūsuose. 
Mat, buvo prasidėjęs žiaurus 
karas iš Rytų šalies ir toms 
relikvijoms grėsė pavojus, 
nuo kurio jas reikėjo apsau
goti. Gana ilgą laiką jos bu
vo ne namie. Bet karai pra
ėjo, atėjo šviesesnės dienos, 
ir relikvijos grįžo su triumfu 
į Vilnių, į atnaujintą Šv. Ka
zimiero koplyčią, kur jos ir 
dabar pasilieka.

Karas išvaikė daugybę 
mūsų brolių iš tėvynės į toli
muosius rytus ir neartimus 
vakarus. Visagalio Dievo pa
galba, per užtarimą skais
taus Dievo Motinos Garbin
tojo švento .Kazimiero, grą
žins tšbla3kyRk>sius į Tėvy
nę; bet tos pagalbos turime 
prašyti. Šventas Kazimieras 
nekartą senais laikais net 
stebuklingai atėjo į pagalbą 
saviesiems lietuviams. Tikė
kimės, ateis ir dabar, jei bū
sime jos verti, jei jo užtari
mo visi šauksimės.

Pirmieji žygiai, kad Šven
tojo Kazimiero relikvijų per
kėlimo šventė būtų visų lie
tuvių švenčiama, kaip buvo 
seniau, jau padaryti. Lietu
viai tremtiniai jau šiemet ją 
šventė daugelyje savo ištrė
mimo vietų ir meldė sau 
Šventojo Globėjo užtarimo ir 
pagalbos. Šventė visi, kas 
galėjo; bet daugiausia uolu
mo parodė mūsų jaunuome
nė, o ypač skautai.

Apie šį tai Šv. Kazimiero 
garbės atnaujinimo ir padi
dinimo reikalą pranešu 
Jums, Mylimiausieji Kristu
je, šiandien, bet drauge no
riu kviesti Jus, o per Jus, 
Brangūs Broliai, ir visus lie
tuvius Amerikoje, būti su 
mumis ir prisidėti visų pir
ma savo malda, kad per Šv. 
Kazimiero užtarimą visi lie
tuviai tremtiniai greitai su
silauktų didelės Visagalio 
Dievo malonės—grįžimo į sa
vo laisvą Tėvynę.

Mes esame taip pat pasiry
žę vykdyti sumanymą, lie
čiantį statymą paminklo Šv. 
Kazimierui. Mes norėtumė
me, kad ir Jūs visi šį suma
nymą jau iš anksto laikytu
mėte savu ir ruoštumėtės 
prie jo vykdymo, nors tas 
statymas ir negreit galėtų 
būti įvykdytas. Dabar mes 
lauksime Jūsų atsiliepimų 
šiuo reikalu ir Jūsų sumany
mų.

Taigi tuo tarpu prašome 
visų pagalbos tik maldomis. 
O kai Dievas per šv. Kazi
miero užtarimą išsklaidys 
tamsius debesis ir pašalins 
geležines užtvaras ir uždan
gas, mes tikimės, Jūs ir be 
ypatingų pakvietimų būsite 
ne paskutiniai, kure atliksite 
maldininkų dėkojimo kelio-

Lietuvių Skautų 
Vadų Stovykla

Lietuvių skautų organiza
cija tremtyje susiorganizavo 
ir dirba pagal esamas sąly
gas. UNRRA skautams pa
lanki ir padeda kuo galėda
ma.

Skautų organizacijoje yra 
taip, kaip ir mokykloje—juo 
geriau tinka savo darbui mo
kytojai, juo geresnė mokyk
la, juo geriau suprantą skau
tų auklėjimo sistemą ir dva
sią skautų vadovai, juo sėk
mingiau ji gali dirbti nau
dingą jaunimo auklėj imo 
darbą. Skautų vadovų klau
simas tremtyje yra gana 
opus—tinkamų ir nusima
nančių yra ne per daug.

Kad teoriškai ir praktiškai 
supažindinus skautų vadus 
su jiems dirbti reikalingu 
darbu, lietuvių skautų sąjun
gos vadovybė anglų zonos 
skautų vadams suruošė 2-jų 
savaičių stovyklą, kurią bu
vo pavadinę “Aušros” vardu.

Vyr. skautininkas dabar 
yra Vyt. Čepas. Vyr. skauti
ninke—J. Augustaitytė-Vai
čiūnienė. Dvasios vadas— 
kun. Dr. Vaišnora. Brolija ir 
seserija turi atskirus dvasios 
vadus.

Lietuviy Žurnalisty 
Atsišaukimas

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos valdyba Vokietijoje iš
spausdino atsišaukimą į viso 
pasaulio lietuvius.

Atsišaukimas pavadintas 
“Lietuva tikrai bus laisva ir 
nepriklausoma.”

Lietuviai žurnalistai pa
brėžia, kad “šiandien už Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę kovoja visa tauta.”

Toliau jiė~faštf, kad šiteje 
kovoje teisė ir tiesa yra Lie
tuvos pusėje.

Atsišaukime sakoma: “Di
džiosios Vakarų demokrati
jos turi būti lietuvių tautos 
sąjungininkėmis kovoje dėl 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos.”

Atsišaukimas baigiamas: 
“Lietuvos išlaisvinimo dar
bui dirbkime visomis jėgo
mis ir visose galimose srity
je ... nesigailėkime Lietuvos 
išlaisvinimo reikalui jokių 
aukų, net gyvybės . . . Lietu
va tikrai bus laisva ir nepri
klausoma.”

V. Toledano Išėjo 
Prieš Komunistus
V. Toledano, Meksikos 

darbininkų vadas ir bemaž 
penkių milijonų unijos Pietų 
Amerikoje pirmininkas, pa
skelbė karą komunistams, 
norintiems paimti darbinin
kus savo kontrolėn Ameri
kos žemyne.

Toledano yra vienas iš įta
kingiausių vyrų visoje Loty
nų Amerikoje.

Ligi šiolei jis buvo laiko
mas palankiu Rusijai. Į jį bu
bo žiūrima, kaip į vieną iš 
stipriausių vadų kairiajame 
judėjime Amerikos žemyne.

KAS NAUJO TREMTINIŲ KOLONIJOSE
LIETUVIAI INGOLSTADT

Lietuvių šioje kolonijoje 
yra 810. Veikia gimnazija su 
visomis aštuoniomis klasė
mis, pradžios mokykla ir vai
kų darželis, šoferių kursai 
išleido dvi laidas, o trečioji 
dar mokosi.

Elektromonterių kursai 
turi 60 klausytojų. Praktikai 
pagilinti daro elektros jėgai
nių apžiūrėjimus. UNRRA 
žinioje yra stalių ir šaltkal
vių mokomosios dirbtuvės. 
Stalių dirbtuvėms vadovauja 
lietuvis. Mokiniais yra įvai
rių tautybių DP. Šaltkalvių 
dirbtuvėse lietuviai sudaro 
savo atskirą grupę.

Jaunimas turi skautų tun
tą su 114 skautų (69 berniu
kai, 45 mergaitės). Yra vai
dintojų mėgėjų grupė, cho
ras, tautinių šokių grupė ir 
sporto klubas.

Daugumas bendruomenės 
narių gyvena senos statybos 
kareivinėse, mažesnė dalis— 
vokiečių darbininkų namuo
se. Maistą kiekviena šeima 
gaminasi atskirai, nėra prie
vartos imti maistą iš bendro 
katilo. Pavieniai asmens ga
li naudotis maistu iš bendros 
virtuvės. Sveikatos reikalus 
aptarnauja dvi ambulatori
jos su 2 gydytojais ir 2 gai
lestingom seserim. Visi gy
ventojai skiepyti nuo vidurių 
ir dėmėtosios šiltinės, o vai
kai iki 14 metų dar ir nuo 
raupų, difterito ir skarlati
nos. Gyventojų sveikatingu
mas ir sanitarinė padėtis ge
ra.

tę, kurioje gražiai pasirodė 
ir lietuviukai.

Vaikų dainelės ir unifor
muotų skautų žaidimai at
kreipė žiūrovų dėmesį. Ypač 
patiko gimnazijos mokinių 
pašokti tautiniai šokiai. Ta 
proga lietuviai vaikai turėjo 
dar vieną siurpryzą—miesto 
teatre jiems buvo suvaidinta 
pasaka “Naktis miške.” Tai 
mokytojo Volerto ir stud. 
Šeškevičiaus tylaus darbo 
gražus rezultatas.

Susimetę šioje kolonijoje 
žurnalistai ir kitoki plunks
nos darbininkai be kasdieni
nio žinių biuletenio leidžia ir 
neperiodinį leidinį “Alguvos 
Baras.”

VAIKŲ ŠVENTĖ 
KEMPTENE

Amerikiečių kariai Kemp- 
teno vaikams surengė šven-

DRAMOS STUDI JA 
RAVENSBURGE

Tai nedidelė lietuvių kolo
nija prancūzų zonoje.

Apsigyvenus joje Kauno 
Valstyb. Teatro aktorei A. 
Gustaitienei, suorganizuota 
dramos studija, kuri jau pa
siekė gražių rezultatų. Savo 
kolonijos tautiečiams jau pa
statė 5 premjeras: Gustaičio 
“Sekminių vakarą,” Babicko 
“Gintaro žemės1 pasaką,” 
Vaičiūno “Nuodėmingą An
gelą,” Adomėno “Svetimos 
plunksnos” ir K. Binkio “At
žalyną.”

Dekoracijas ruošia Vaičai
tis ir Bagdonas. Grimo darbą 
dirba Šiaulių teatro grimuo
tojas Korsakas. Režisuoja 
artistė Gustaitienė.

Studija su vaidinimais ap
lankė ir kitas lietuvių kolo
nijas: Tuebingeną, Wiesba- 
deną, Bieberachą, Wangeną, 
Memmingeną ir Wuerzbur-

PABALTIJO TAUTŲ OLIMPIADA

U:
(Ats

nę su linksmai plevėsuojan
čiomis vėliavomis, su didžią
ja Švenčiausios Aušros Var
tų Valdovės Dievo Motinos ir 
Šv. Kazimiero vėliava, į Vil
nių, padėkoti už gautąsias 
malones tai visos Lietuvos 
Valdovei švenčiausiai Mari
jai prie Jos Aušros Vartų ir 
Jos Vyčiui—Šv. Kazimierui, 
prie jo relikvijų.

Visagalio Dievo palaima 
tenužengia ant Jūsų ir tepa
silieka visuomet.

Rašyta Zams b/Landeck— 
Austrija, 1946 m. spalių mėn. 
20 dieną.

Dr. Juozapas Skvireckas, 
Kaimo Arkivyskupas

Rugsėjo 20, 21 ir 22 dieno
mis Augsburgo mieste įvyko 
lietuvių, latvių ir estų spor
to olimpiada. Tai jau antroji 
ištrėmime.

Kiekviena šventės diena 
buvo pradedama tinklininkų 
ir krepšininkų susitikimais, 
po pietų sekė lengva-atletų 
pasirodymai ir futbolo rung
tynės, o vakare boksas.

Didžiausią susidomėjimą 
kėlė krepšinio varžybos, nes 
kovoje dalyvavo “Šarūnas,” 
kuris, jei jam politikos vin
giai būtų nesutrukdę daly
vauti tarptautinėse varžybo
se, būtų lietuviams laimėjęs 
Europos meisterio vėliavą.

Į Augsburgo varžybas lat
viai atvyko su slapta viltimi 
“Šarūną” nugalėti, bet ir šį 
kartą nors ir labai stiprią 
latvių komandą nugalėjo 27: 
20. Estus nugalėti nebuvo 
didelio vargo. Tad lietuviai 
krepšinyje laimėjo pirmą 
vietą.

Savotiška šventės sensaci
ja buvo futbolo varžybos, 
nes, pamačius latvių koman
dos stiprumą, buvo manyta, 
kad lietuvių komanda skau
džiai pralaimės. Išėjo gi ne
lauktai gerai: prieš estų ko
mandą laimėta 3:0 lietuvių 
naudai, o latviams tepraloš- 
ta 3:2.

Silpniausia lietuvių vieta 
buvo tinklinis, šis žaidimas 
ir Lietuvoje nebuvo populia
rus. Vyrų tinklinio nugalėto
jas yra latviai, o moterų— 
estės.

Lengvoje atletkoje šiemet 
pasiektos geresnės pasėkos, 
negu pernai. Kai kur labai 
mažai atsilikta nuo geriau
sių šių metų Europos pasė
kų, pasiektų Europos lengvo
sios atletikos pirmenybėse, o 
ieties metime ir rutulio stū
mime prašokti vokiečių 1946 
m. meisteriai. Lietuviai lai
mėjo pirmą vietą: 3,000 met
rų bėgime, šokime į tolį ir į 
aukštį.

Į šventę suplaukus daugu
mai lietuvių sportininkų, bu-

vo sudarytas Centrinis Spor
to Komitetas, kuris suderins 
lietuvių išeivijos sportinį gy
venimą.

KatalikŲ Akcijos 
Suvažiavimas

Šv. Tėvo Tautinio Delega
to Lietuviams sušauktas š. 
m. spalių mėn. 23-24 dieno
mis Šeinfeldo lietuvių sto
vykloje įvyko Katalikų Akci
jos amerikiečių zonos atsto
vų suvažiavimas. Suvažiavi
me buvo svarstomi Katalikų 
Akcijos tremtyje organizavi
mo klausimai.

Skaitytos paskaitos, refe
ratai ir diskutuota šiais 
klausimais:

l.Parapija, Katalikų Akci
jos branduolys; 2. parapijos 
komiteto ir jo padalinių 
praktinis darbas; 3. darbas 
su jaunimu, vaikais, moteri
mis ir vyrais; 4. Karitas 
veikla parapijoje ir kit.

Suvažiavime dalyvavo 
vysk. V. Brizgys, vysk. V. 
Padolskis, daug kunigų ir 
daug katalikų visuomenės 
atstovų. Suvažiavimo daly
viai ypač maloniai buvo nu
stebinti rūpestingo Šeinfel- 
diečių priėmimo, jų vaišingu
mo, pavyzdingo suvažiavimo 
darbų suorganizavimo ir 
punktualaus jų pravedimo.

Be tiesioginio darbo, suva
žiavimo dalyviai turėjo pro
gą gėrėtis dviem koncertais 
—vienu religinės muzikos, 
kitu—pasaulinio turinio, ku
riuos suruošė vietinis cho
ras, vedamas Budriūno.

Elzbieta Ištekės Už 
Princo Pilypo

Londonas.—Išaiškėjo, kad 
Anglijos karaliaus duktė 
princesė Elzbieta ištekės už 
Graikijos princo Pilypo.

Princesė Elzbieta yra Ang
lijos sosto įpėdinė.
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Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) * ~

' Rašo A. Gervydas ■ — 

(Tęsinys)
Mūsų blokas didėja

Kad diktatoriai savo aukų 
nepaleidžia, lengva buvo įsi
tikinti iš kasdien augančio 
lagerio. Iš rytų ėjo vis nauji 
ir nauji kalinių transportai. 
Juos vežė iš rytuose buvusių 
lagerių ir kalėjimų.

Ir mūsų blokas sulaukė 
naujų svečių. Rugsėjo mėne
sio gale atgabeno penkis lat
vius : du buvusius ministe- 
rius ir tris visuomenės veikė
jus. Juos atkėlė iš Rygos. 
Mus labai nustebino, kad 
jiems leido pasilikti savo rū
bus ir neatėmė maisto, kurį 
jie atsigabeno.

Porai savaičių praslinkus, 
atvežė keturis lietuvius: tris 
pulkininkus ir vieną kapito
ną. Tai buvo vietinės lietuvių 
rinktinės štabo nariai, ku
riuos areštavo dar pavasarį, 
kai likvidavo rinktinę. Jie 
mums smulkiai papasakojo, 
kaip organizavosi ta rinkti
nė, į kurią lietuviškoji visuo
menė žiūrėjo kaip į Lietuvos 
kariuomenės užuomazgą. Tai 
pastebėjo vokiečiai ir aiškiai 
suprato, kad rinktinė susida
rė ginti Lietuvos, o ne vokie
čių reikalams. Dėl to jie 
rinktinės susidarymą trukdė 
ir pagaliau visai ją išblaškė.

Netrukus į mūsų bloką at
kėlė dar šešis latvius, kurių 
tarpe buvo du tarnavę ges
tape. Paskutinių dviejų atsi
radimas gerokai suvaržė mū
sų bloko vidaus gyvenimo 
laisvę. Kalbėdami apie vokie
čius, turėjome prikąsti liežu
vius ir slėptis su sumany
mais, kaip išsprukti iš lage
rio.

Tame pačiame kambaryje, 
kur pirmiau susispaudę gy
venome 36 žmonės, dabar 
reikėjo tilpti penkiasdešimt 
vienam. Buvo labai ankšta. 
Dėl to smarkiai paaštrėjo 
kova dėl langų. Vieniems vis 
trūko gryno oro ir stengda
vosi atidarinėti langus, o ki
tiems atsirasdavo skersvėjis 
ar šaltis ir tuoj šokdavo juos 
uždaryti. Toje langų kovoje 
nevisuomet užtekdavo žo
džių: kartais į darbą paleis
davo rankas ar kojas. Kovos 
šūkis buvo toks: nuo gryno 
oro niekas nemirė . . .

Ir vėl Kalėdos
Lageryje jau atšventėme 

vienas Kalėdas ir dvejas Ve

lykas. Dabar artinosi antro
sios Kalėdos. Karo fronte ru
sai jau buvo užėmę didelę da
lį Lenkijos ir giliai įsibrovę 
į Rytprūsius. Kalinių tarpe 
sklido kalbos apie lagerio 
evakuaciją—jo iškėlimą to
liau į vakarus. Bet, Kalė
doms artinantis, fronto 
veiksmai buvo kiek aprimę, 
tad ir lagerio gyvenimas rie
dėjo sena vaga.

Mūsų turėtos maisto at
sargos, kurias siuntiniais ga
vome iš namiškių, mažėjo ir 
baigėsi, o prieš akis buvo la
bai neaiškus rytojus. Dėl to 
labai džiaugėmės, kai mūsų 
bičiuliai laiškuose iš Berlyno 
rašė, kad daromos pastangos 
mus išvaduoti.

Viltis vis didėjo. Aukštieji 
vokiečių pareigūnai pasakė, 
kad mūsų visuomenės atsto
vai, kurie rūpinosi mūsų pa
leidimu, visiems mums su
rastų darbą ir patalpas gy
venti. Kai visa tai buvo pa
daryta, tie pareigūnai prane
šė, kad mūsų paleidimo raš
tas jau padėtas ant vidaus 
reikalų ministerio stalo pasi
rašyti ir kad paleidimas į- 
vyks per kelias dienas.

Tai buvo prieš pačias Ka
lėdas. Mūsų prieteliai rašė, 
kad Kūčias valgysime laisvė
je. Net ir didžiausi pesimis
tai ėmė tikėti, kad šį kartą 
paleidimas visai galimas, 
ypač, kad išnyko visos prie
žastys, dėl kurių mes esam 
kalinami.

(Bus daugiau)

Laivai Išplaukė 
Piety Ašigaliu

New Yorkas. — Į pietų 
ašigalio sritis išplaukė Ame
rikos ekspedicija, vadovau
jama admirolo Byrdo.

Šiai ekspedicijai reikės pa
daryti apie 10,000 mylių, kol 
pasieks pietų ašigalio plotus.

Kaip spėjama, ten tyrinė
jimai bus daromi strategi
niais sumetimais ir ieškant 
medžiagų, kurios reikalingos 
naujiems ginklams.

Iš viso anjerikiečių grupė
je yra keli tūkstančiai žmo
nių.

Nuvykę pietų ašigalio sri- 
tin, jie jau ras anglų ir rusų 
ekspedicijas.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKA”

Išbandė Raketinį 
Lėktuvą

Los Angeles. — čia buvo 
išbandytas pirmas Amerikos 
raketinis lėktuvas.

Jo skridimas pavyko ge
rai. Jis lėkė 550 mylių grei
čiu per valandą, bet 80,000 
pėdų aukštyje jis galės švys
telti 1,700 mylių greičiu per 
valandą.

NUO SPALIŲ 1 D. GAUTA 
BALE SANDELYJE

Nuo šių metų spalių 1 d. 
B ALF sandėlyje gauta iš vi
so 10,280 svarų drabužių ir 
avalynės, 328 svarai maisto 
produktų, 515 svarų įvairių 
knygų ir spaudinių ir 6 sv. 
mokykloms reikmenų.

Spalių mėn. gauta: 5,038 
sv. drabužių ir avalynės, 85 
sv. maisto produktų, 462 sv. 
knygų ir 3 sv. mokykloms 
reikmenų. Lapkričio mėn. 
gauta: 5,242 sv. drabužių ir 
avalynės, 243 svarai maisto 
produktų, 53 svarai knygų ir 
3 svarai mokykloms reikme
nų.

Šiuo metu BALF sandėly
je ruošiama nauja drabužių, 
avalynės ir kitų daiktų siun
ta Vokietijos lietuviams, ir 
uoste išsiuntimo eilės laukia 
Kanados lietuvių drabužių ir 
avalynės siunta Belgijos lie
tuviams, 500 dolerių vertės.

SPACKENBERGO 
STOVYKLOJE

Lietuviai iš Fischbecko, 
Wentorfo, Schmalenbeko ir 
kitų stovyklų buvo surinkti į 
vieną didelę stovyklą Spa- 
kenberge, prie Hamburgo. 
Dabar čia gyvena per 2,000 
žmonių. Gyvenama patogiuo
se nameliuose.

Iš kitur apsilanko žymūs 
solistai ir vaidintojų grupės.

Kas penktadienį atlanko 
stovyklą su paskaitomis 
Hamburgo universiteto lie
tuviai profesoriai.

Veikia vaikų darželis, pra
džios mokykla, gimnazija, 
kuri pavasarį išleido abitu- 
rijentų būrelį.

Išeina sieninis laikraštėlis, 
pranešąs pasaulio dienos 
naujienas.

Paskutiniu laiku gyvento
jai smarkiai jungiami į dar
bą anglų karinės valdžios ži
nioje.

Caliaus Višta
---- •-----

Rašo Jurgis Savickis

(Tęsinys)
Žmona sotinos. Iš tikrųjų 

paskutinėje valandoje, jei li
ga pablogėtų, buvo tartasi 
išvirti vištinį rašalą. Raša
las, kaip žinoma, ir blogiau
siais atvejais žmonėms pade
da. Pas daktarus jie nėjo, ir 
be jų galima buvo apseiti ir 
numirti. Kai ateis laikas.

— Tu mane paikini ... — 
Bet visuomet klausydavo sa
vo vyro žmona. Jie buvo su
situokę gerai. Ir stiprūs. Nes 
du.

Šiandie daug iškilmių 
mieste. Miestas seniai jau 
pasikeitė, ir Kaimas nebuvo 
tas, kai Calius į jį pirmą kart 
persikraustė. Senas, apipu
vęs rusų miestelis. Dabar 
nauji keliai jį visą išraižę. 
Net vanduo buvo pumpuoja
mas į namus vamzdžiais. Po 
ilgų Caliaus su Caliene tari- 
mųsi tai sukėlė juose didelio 
pasipiktinimo. Toks nesvei
kas ir priešgamtinis apsireiš
kimas.

— Tai kodėl tie ponai žmo
nėms maisto vamzdžiais ne
pripumpuoja?

Kaip koks šviesus oazis, 
kaip liekana gražios praei
ties, išliko dar paupėje plo
tas, vamzdžių nepaliestas, 
kur esama retų namų. Čia 
buvo dar vanduo į namus se
miamas iš upės kibirais. Tai 
buvo jo, kad ir sumažėjusio 
uždarbio plotas.

Čia jis pasistatė sau lūšną 
iš lentų, pavasarį iš Neries 
išgaudomų ir šiaip kur nu
raunamų. Ten kur karklai 
prie upeliuko auga.

Bet ne vien tik savo dar
bais ir technišku progresu 
žmonės ^viT' žmonės turi pa
sigėrėti savo darbais ir savo 
šabasą atšvęsti. Viena iš to
kių pavykusių, naujai pra
vestų per miestą gatvių tu
rėjo būti pavadinta dabarti
nio prezidento vardu. Už tai 
toks triukšmas ir tos iškil
mės šiandie. Kad naujoji 
priemiesčio gatvė rėžė pieve
lę artimai Caliaus rezidenci
jos, apie tai nieks nepagalvo
jo. Bet naujoji gatvė buvo 
drąsus užsimojimas ir nau
jas, gražus urbaniškas mos
tas. Anksčiau buvo tyrai, da
bar susisiekimo arterija. Vė
liau turėjo būti dar kasamas 
per kalną tunelis, su miesto 
centru susijungti. Calius vi

suomeniniame gyvenime ne
dalyvavo. Jiedviem ir taip 
buvo ramu namie. Jų lentų 
pašiūraitėje, Caliaus išmin
timi ir darbu anais laikais 
sukaltoje ir nuolat tobulina
moje, esančioje netoliese nuo 
upės kranto. Ramu. Kalnuo
ta upės gatvele niekas nepra
važiuodavo, ir retai pasiro
dydavo kuris žmogus.

Iškilmės šiandie prasidėjo 
miesto centre; seno Caliaus 
į iškilmes niekas nepakvietė. 
Jo įsitikinimu iškilmės galė
jo apseiti ir be jo. Taip ir bu
vo. Jam tik reikėjo visą lai
ką prižiūrėti prie savo namo 
tautinę Lietuvos vėliavą, kad 
neužsikabintų ant koto. Tik
riau pasakius, per visą iškil
mių dieną vaikščiojo polici
ninkas nuo vieno namo į ki
tą ir žiūrėjo, kad visuose na
muose būtų iškabintos tauti
nės vėliavos, o iškabintosios 
tinkamai plevėsuotų. Tauti
nis pasigėrėjimas turėjo bū
ti reiškiamas vienodai ir or
ganizuotai. Bet tas darbas 
Caliui buvo nesunkus. Vis 
lygu šiandie jis nieko nedir
bo, o policininkas buvo ne- 
rūstus, jo pažįstamas, net 
dvejetą kartų Calių užkalbi
nęs ir pasikalbėjęs bendro
mis politinėmis temomis, į 
kurias Calius surasdavo tin
kamo atsakymo. Sunkiau bu
vo pasigaminti pačią vėliavą, 
kai žmona sirgo ir tos me
džiagos komodoje nebuvo. 
Bet ir tas reikalas pavyko 
sudoroti, geriems norams 
esant ir geriems žmonėms 
padedant.

Reikėjo šiandie taip, kad 
prie jo “namo,” lenktyniuo- 
damos, purkšdamos, ūžda
mos, kaip ir pasilinksminda- 
mos pavasarį, susidūrė, kaip 
apjakusios, dvi naujintelės 
mašinos. Žmonių nuostolių 
nebuvo, bet žalos buvo. Vie
noje sėdėjo aukštas genero
las, kitoje—žemo ūgio, bet 
užtai aukštą vietą užimąs, 
ministerijos gana jaunas 
valdininkas. Viso to pasėko
je Caliaus višta buvo prislėg
ta. Mašinos prunkščiusios 
sustojo. Žmonės interesavo
si. Generolas išvadino visus 
stipriu asilo vardu, pradėda
mas savo šoferiu, ir nuvažia
vo, kur reikia. Valdininkas 
liko ir ėmė teirautis pasek
mių pradžios. Tikriau pasa
kius, ne jis pats, bet jo ma
šinos šoferis.

— Kieno višta?
— Mano, — Nenoromis at

sakė Calius, kaip ir nereika
lingai žmonių trukdomas.

Višta gulėjo pervažiuota, 
nors dar blakstienos darė 
kažkokius judesius, it pasku
tinę valią ji stengtųsi pa
reikšti ar atsisveikinti su 
šiuo pasauliu. Iš kur atsira
dęs, gaidys rodė vištai pri
kišamai grūdą ant kelio: 
lesk! Nieko nepadėjo. Dar 
šokinėjo aplinkui šuniukas.

— Ir šuo tavo?
— Šuo ne mano.
— Ir gaidys?
Calius tylėjo, jam buvo ga

na to trukdymo, nepažįsta
mų jam žmonių. Tartis to
kiais momentais su pigmė
jais.

— Kad tik nepriseitų pro
tokolo už gyvulių nesužiūrė- 
jimą surašyti. — Bet prie 
Caliaus stovėjo policininkas- 
draugas.

— Ir gaidys tavo? Sakyk, 
neišmanėli, jei klausia. — Iš
auklėtas prie ponų, šoferis 
nepasakė: durniau!

Calius žiūrėjo filosofo aki
mis į šoferį ir šypsojos.

— Koks aš neišmanėlis, tu 
pats neišmanėlis. Jei višta 
žuvo, neprikelsi.

Sugrojo savo modulingu 
balsu Calius. Jis kartais pa
sakydavo gyvenimo senten
cijas, tiesa, labai retai. Be
veik niekuomet.

Jis žvalgė iš automobilio 
neišlipantį valdininką. Jam 
atrodė, kad žmonės yra su
skirstyti į dvi rūšis. Tie, ku
rie vagia obuolius, ir tie, ku
rie jų nevagia. Jaunas valdi
ninkas atrodė jam—vagia, 
jis atrodė jam toks iš kaimo, 
kaimu apsinešęs. Kad ir ka
žin kokiu dideliu ponu būtų 
prisidengęs.

Valdininkas nuvažiavo. Jis 
prižadėjo rytoj atvykti.

Rentenyje pasirodė Calie- 
nė—ligonė. Niekas jos ne
laukė- ir-niekas jos nebuvo 
pastebėjęs. Pažiūrėjo Calius 
į ją, tarytum jos nepažinęs. 
Tarytum tai būtų ne jo žmo
na.

Jis jai paaiškino: “Suvaži
nėjo mūsų vištą.”

Žmona labai nusiminė ir 
vėliau, visai susiorientavusi, 
šaukė:

— Reikalauk iš jų atpildo. 
Kaip tu gali taip nusileisti... 
— Ji norėjo pasakyti, tiems 
nevertiems gojams, bet kva
po pritrūko. Ji ilgai bus sto
vėjusi tarpduryje ir pavar
gusi.

Calius ją apglamonėjo ir 
nusivedė rūpestingai į lovą 
karšinti.

Caliaus gyvenamoje trobo
je buvo tuščia komoda. Ir 
jau jokios vištos daugiau. 
Viskas lyg pasunkėjo dabar.

Jis labai abejojo dėl žmo
nos. Jis ją kaip ir permatė 
kiaurai. Ir nedaug ką galėjo 
ja pasitikėti.

— Nueik ir paimk tą vištą, 
negi žmonėms galima palikti 
tokį daiktą.

— Kas užmušta, tai už
mušta.

Jis nenorėjo daugiau apie 
vištą galvoti.

— Eik . . .
Vištos daugiau jų smėlėto

je gatvėje nebuvo. Žmonės 
net pasakė jam, kokie dyka
duoniai vaikai nunešė ir pa
vogė jo vištą. Calius nesijau
dino. Tuščias daiktas.

Šalimais lakstė tas pats 
švelnutis šuo, visų nelaimių 
pradžia, tikros “taksi” veis
lės, taip nepritinkąs šiai gat
vei. Toks judrus. Tas šuniu
kas gyveno geroje šeimyno
je. Viskas jam rūpėjo. Jis bu
vo neramus. Matyti buvo, 
šuo turėjo puikų būdą, šu
nišką. Viską jis norėjo pa
matyti, visur jis buvo, visuo
met jis judėjo. Kur nejudės, 
turėdamas tokią ilgą uodegą, 
vos pakeliamą .Paprastai jis 
turėjo laiko ir mėgo pa
snausti. Padėjęs savo sunkių 
minčių galvą ant kreivų ko
jų,—melancholiškai pažiūrė
ti į gyvenimą ir ilgai liūdno
mis, neužvožtomis akimis 
pasvarstyti pačias sunkias 
problemas.

Jis grauždavo kaulus, ur- 
zėdavo ant vaikų ir baisiai 
puldavo juos, kaip tikras liū
tas, jei jie norėdavo paerzin
ti jį, ir įleisdavo dantis į jų 
kelnaičių drobę. Bet negiliau. 
Jis buvo gudrus šuo.

Viskas būtų gerai, jei ne
būtų jam pasitaikę dabar su
daryti tokią keistą pažintį, 
nulėmusią tiek jo gyvenimą. 
Tiek toli nuo puikaus kvar
talo, kur tokie švarūs žmo
nės gyveno, ir kur jam kar
tais būdavo tiek nuobodu, jis 
buvo dabar nudūlinęs į ne
švaresnį kvartalą, kur var
guomenė gyveno. Ten aptiko 
jis, be daugelio žaliuojančių 
medžių, molio kalną, lietaus 
srovių pragriaužtais griove
liais. Apie molio raudoną 
kalną buvo susimetusios ke
lios trobelės. Tai ir viskas.

Bet tai buvo ir neviskas. 
Dar buvo žmonės, kurie ne
turėjo patalpos. Jie gyveno 
lauke. Šuo pamatė tiesiog 
ant negrįstos gatvės išmėty
tus daiktus. Tai buvo įdo
miau nei jų puošniuose mar-

(Pabaiga 4 pusi.)

Tarp Tremtinių 
Vokietijoje. --- •---

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

Bet viduje mane ir šveicarą užtiko lenkai sargybi
niai vaikščiojant civiliai apsirengusius ir be specialaus 
leidimo. Tuojau mus norėjo jie areštuoti, bet prabilau 
keletą žodžių lenkiškai, ir viskas susitvarkė. Pasirodo, 
kad šie lenkai yra suformuoti į tam tikrą dalinį juo
dose uniformose ir saugoja čia dabar uždarytus gesta
pininkus ir SS vyrus, kurie pirmiau čia kankino lenkus 
ir kitus. Tuose barakuose, kur pirmiau sėdėjo politi
niai kaliniai, dabar sėdi patys naciai.

Apžiūrėjome nuodugniai visas kankinimo priemo
nes: kalinių mušimui tam tikras specialus kalinio kū
nui ir ypač užpakaliui ištempti įtaisymas, nusilpusiems 
nuodyti dujų kambariai, masinio šaudymo vietovė, ma
sinių grabų vietos.

Viskas čia kvėpuoja dar mirtimi, nes vos prieš metus 
dar čia buvo kančios ir dejones, dar čia žmonės nuo li
gų, bado, skurdo krito kaip musės, o jų kūnus degino 
kaip malką specialūs įrengti pečiai ir jų pelenus naciai 
išbarstė vėjuje.

Niekas nežinos, kas žuvo ir kur dingo, nes siela nu
skrido, kūnas sudegė, o pelenus vėjas išnešiojo.

Tuo metu dar čia vyko Amerikos karo teismo sesi
ja. Buvo teisiami 75 SS vyrai, kurie sušaudė ir nukan
kino per Rundstedto ofensyvą 1944 metų gruodžio ir 
1945 metų sausio mėnesį paimtų į nelaisvę daugelį 
amerikiečių kareivių. Byla labai iškilminga: prožekto
rių šviesoje, MP ceremonialinėje,elgsenoje tvarką da
rant ir teismo teisėjų impozantiškume.

Bylos pabaigos, žinoma, laukt buvo neįmanoma. 
Svarbu buvo tik bendrą vaizdą gaut.

Baltijos tautų festivalis
Palikau Muencheną išsiveždamas daug, daug per

gyvenimų. Vieną dieną dar pašvenčiau tuo metu vy
kusios Schongau, Bavarijoje, Baltijos tautų parodai 
aplankyti. Bet čia nebuvo vien tik paroda. Tai buvo iš
tisas įvairių švenčių ciklas. Čia buvo meno, tapybos, 
rankdarbių, mokslo, literatūros parodos. Čia buvo 
sporto olimpiados. Vyko per daugelį savaičių dainų 
šventės. Čia susitelkė visos Baltijos tautos su jų pilnu 
genijum ir kultūros lobiais.

Ne tik baltai čia lankėsi. Čia važiavo įvairių tautų 
žmonės: amerikiečiai kareiviai ir civiliai tarnautojai, 
anglai, prancūzai, belgai ir t.t.

Jau tada šį festivalį buvo aplankę apie 10,000 žmo
nių. Šis didelis festivalis buvo surengtas UNRRA ini
ciatyva ir parama.

Kur Goeringą teisė
Toliau keliaudamas sustojau porai dienų Nuernber- 

ge. Būtinai turėjau gi pamatyti istorinį teismo posėdį, 
kuriame buvo teisiami nacinės Vokietijos vadai su 
Goeringu priešakyje. Reikėjo atlikti labai daug forma
lumų, kad patekus į posėdį ir pamačius nacizmo “die
vukus.” Bet vis dėlto patekau ir pamačiau. Tik tai da
bar nėra mano aprašymo tikslas. Tad apie tai atskirai 
kada parašysiu.

Važiuokime toliau lietuvių aplankyti. Nuemberge 
be vieno kito laisvai gyvenančio lietuvių tremtinių be
veik nėra.

Iš čia nuvykau Frankfurtan. Tai amerikiečių zonos 
administracinis centras. Miestas, kaip ir visi kiti di
dieji miestai, yra beveik sugriautas. Bet jau daug ir 
atstatyta. Frankfurtą pasirinkau sau kaip bazę lanky
ti labai svarbių lietuvių tremtinių gyvenamų vietų,— 
Wiesbadeno ir Hanau.

šiuose dviejuose miestuose tremtinių lageriai yra, 
sakyčiau, šaukiantis teisybės balsas į dangų. Jie pa

vaizduoja visą tremtinių gyvenimo baisumą ir tragiš- 
kumą.

Wiesbadeno stovykloje
Štai atvažiuoju vieną gražų saulėtą sekmadienį gra

žiu amerikonišku autobusu į Wiesbadeną—gerai žino
mą Vokietijos kurortą. Miestas sveikas. Gražios gat
vės ir gražūs namai rodo, kad čia karo ugnis buvo gai
lestinga.

Reikia susirasti tremtinių lagerius. Klausinėju vo
kiečius. Bet jie nieko nežino arba nenori atsakinėti.

Žiūriu, ateina du aukšti blondinai vyrai ir mėlynakė 
šviesi panelė. Iš jų jaunų veidų matyti nuovargis ir nu
skurdimas. Klausau, kalba estiškai.

“Sveiki gyvi, broliai baltiečiai” — prabilau į juos. 
Jie nustebę klausėsi, kad esu atvažiavęs iš Paryžiaus, 
klausinėjo, ar baltai ten taip pat lageriuose gyvena. Jie 
negali suprasti, kaip Baltijos kraštų žmogus,šiais lai
kais dar gali laisvas gyventi. Tuose žmonėse jau susi
dariusi belaisvių ir kalinių psichika. Jiems atrodo, kad 
jei esi nuo bolševikų pabėgęs, tai jau turi būtinai ir va
karų Europoje būti persekiojamas ir nerasti ramios 
vietelės bei prieglaudos.

Aš jiems aiškinau, kad Prancūzijoj, nors nesame 
visiškai saugūs, vis dėlto gyvename laisvi ir neperse
kiojami.

Jie mane nuvedė ir parodė lagerius. Ir vėl kareivi
nės. Ir tai labai didelės kareivinės: apstatytas visas 
miesto kvartalas. Jose telpa keliolika tūkstančių įvai
rių tautų tremtinių.

Tuojau kreipiausi į lietuvių tautinį komitetą. Ko
miteto vicepirmininkas, gimnazijos mokytojas B., la
bai energingas žmogus. Jį pažinojau iš laisvos tėvynės 
laikų. Tuojau jis ėmėsi man aiškinti lagerio santvarką 
ir aprodinėti kaip žmonės gyvena.

Mes perėjome 6 kareivinių pastatus. Tai didžiuliai 
namai. Juose yra apgyvendintų netoli 3,000 lietuvių su 
jų šeimomis ir su jų įvairiomis įstaigomis: komiteto 
patalpomis, mokyklomis, vaikų darželiais, gimnazija, 

gydymo ambulatorija, policijos įstaiga ir t.t.
Perėjome per visas kareivines, per visus kambarius, 

jei juos galima kambariais pavadinti. Kareivinės be
veik be langų. Langai per bombardavimus buvo išdau
žyti ir dabar užkalti lentomis. Tik pro mažus plyšius 
įeina vidun šviesa ir oras. Jau iš oro yra baisus vaiz
das.

Žmonės pastogėje
Lipame pirmiausia apžiūrėti nuo pat viršaus. Jau 

baigėsi laiptai. B. mane vis dar veda aukštyn. Girdi, 
palauk, ir ten žmonės gyvena. Ir tikrai, užlipam į pa
čią pastogę ir, dideliam mano nustebimui, matau pri
statyta lovų, pasieniais ir vidury aslų stovi suolai, bei 
šiokios tokios pačių padarytas kėdės. Didelės aslos per
tvertos plonomis lentelių sienonrs.

B. man paaiškina, kad šios sienos padarytos iš BALF 
atsiųstų dėžių. Salės dar padalintos į mažesnius kam
barius kartonine popiera, palomis ir antklodėmis. Sto
ge padaryti šioki toki langeliai. Bet ir šiuose baisiuose 
kambariuose yra švaru, o ant sienų prikabinta Lietu
vos vaizdelių, paveikslų. Žmonės tvarkosi ir stengia
si padaryti kaip galima gražesnį gyvenimą.

Leidžiamės žemyn, štai didelės kareivinių salės— 
drėgnos ir niūrios—pristatytos pilnos lovų ant dviejų 
aukštų. Vėl atitverdinėta popiera, audeklu: tai vis at
skirų šeimų kambariukai, štai salė šešiolikai žmonių. 
B. man aiškina, kad joje ilgą laiką gyveno 15 vyrų ir 
viena nėščia moteris, kuri buvo netekusi savo vyro ir 
vaikų. Buvo tiek tragiška padėtis, kad ta moteris be 
jokios gimdymo pagelbos čia turėjo pagimdyti kūdikį, 
kurs, žinoma, tokiose sąlygose greit mirė.

Prieiname kitose kareivinėse didelę salę. Ji išdalinta 
mažais kambariukais. Vis tos garsios popieros ir au
deklų sienos. Viduryje salės atitvertas mažas ketur
kampis kambariukas be langų. Jame yra buv. taupo
mųjų kasų direktorius su savo 4 asmenų šeima. Greti
mame kambaryje trys šeimos—12 asmenų; jų tarpe 5 
mokiniai gimnazijoje ir 2 studentės. Įsivaizduokite mo-
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CALIAUS VIŠTA Esam Lyg Sugaudyti 
Žvirbliai

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
mūruose! Ko tik ten nebuvo: 
kibirai, senos, stambios lo
vos, krepšiai. Viskas šiaip 
taip užklota milinėmis užklo- 
dėmis ir marškomis, įmirku
siomis nuo praėjusio lietaus 
ir dabar kiek apibrinkusio- 
mis.

Šuo, beuostinėdamas daik
tus, straktelėjo į šalį. Iš po 
lovos—višta! Toliau jis visai 
nustebo: prie išilgai išvers
tos spintos toks gramėzdiš- 
kas ir išdidus gaidys. Višta 
buvo Caliaus. Gudrusis šuo 
užpyko, jis nenorėjo pasi
duoti, kopdamas į kalną, jis 
vijosi vištą ir gaidį ir užvi
jo į automobilį.

Išmėtytais gatvėje daik
tais žmonės, ir sulicituoti, 
buvo Caliaus kaimynai. Ga
lius nebuvo pavydus, bet 
kaip jis gėrėjosi vidujiniu 
džiaugsmu turįs savo trobą 
ir primusą valgio išsivirt. Jis 
sulygindavo savo gyvenimą 
su sulicituotųjų už skolas 
žmonių gyvenimu, ir be pa
stogės. Koks skirtumas!

Ant rytojaus atsirado val
dininkas. Calius buvo užim
tas ir neturėjo laiko, kaip 
vakar, žiūrinėti į žmones ir 
verstis niekais. Vakar šven
tė, šiandie darbas. Buvo vėl 
iškviestas Caliaus policinin
kas.

Šiandie buvo blogiau. Kvo
tą vedė valdininkas ir daug 
kuo interesavosi, šiandie jis 
išlipo iš automobilio ir ap
žiūrėjo apylinkes.

— Kieno ši troba ?
— Mano.
— Ar turėjai tamsta lei

dimą ją pasistatyti?
— Ne!
— Na, gerai, bet ant kieno 

žemės tamsta čia pasistatei 
šią pašiūrę? Juk miesto že
mė. Ar dokumentus tamsta 
buvai išsiėmęs iš miesto?

— Kam čia reikalingi da- 
kumentai. Aš pasistačiau. 
Mes visą gyvenimą pragyve
nome čia su pačia. Ir troba 
mano.

— Ir tas gerai . . . Saky
sim, kad sutvarkytume for
malumus, bet kaip galima 
mieste laikyti tokią “trobą.” 
Kad diplomatai pamatytų!— 
Nenorėdamas gėdinti savo 
Lietuvos, jis ypatingai bijo
jo tų užsieniečių ir diploma
tų (pats mokslus ėjo užsie
nyje). Jis buvo vienas di
džiausių Lietuvos nušvarini- 
mo ir jos sumūrinimo šali
ninku. Kiek jis pravedė pro
pagandos laikraščiuose ir 
pats parašė straipsnių. Jis

buvo raštingas. Ir gana iš
kalbingas. Daug ką jam pa
vyko įtikinti: Lietuva turi 
būti mūrinė. Kaip užsienyje. 
Šalin šiaudiniai stogai, pu- 
vėsdrai, lūšnos! Kiek tų lūš
nų jis yra nugriovęs. Ypač 
prie plentų. Kad užsienietis 
nesistebėtų. Visi pilkosios 
Lietuvos keliai turėjo būti 
apvalyti.

O šiandien, matote, toks 
padaras pačioje sostinėje. 
Lūšna turėjo būti nugriauta, 
kaip ir kitos, tolygios čia. 
Nežiūrint Caliaus labai rezo- 
ningų įrodymų, kad jis visą 
gyvenimą yra čia išgyvenęs 
(visą gyvenimą: 23 metus) 
ir niekam dar nėra sukliu- 
dęs. Lūšna buvo nugriauta.

Calius atsidūrė gatvėj, 
greta savo kaimyno, neišsi
mokėjusio už skolas. Dabar 
buvo du sulicituoti, vienas— 
už skolas, kitas—gyvenimo. 
Calius niekuomet neturėjo 
skolų, tai jau kitas čia da
lykas. Valdininkas pasiūlė 
kraustytis į fortus, o Calie- 
nę—į ligoninę. Buvo imtasi 
jau ir konkrečių žygių, tik 
Calius nesutiko. Įgimta žy
dui dinamika ir iniciatyva,— 
dėl to jie visuomet tokie stip
rūs,—jis įtikino savo nelai
mės bendrą ant gatvės, abu 
išsinuomojo pas gretimą ūki
ninką miestiškai pastatytą 
daržinę, kitados čigonų tabo
ro žiemai sulįsti naudojamą. 
Nuomotis dar nebuvo meke
no uždrausta. — Jei čigonai 
gali, galime ir mes, — įtikino 
savo draugą Calius. Jie įsi
kūrė dviem šeimynom. Ca
liaus žmonai net buvo links
miau, ji net lyg pasitaisė. 
Nors Calius žinojo, kad tai 
tik laikinas, deja, pagerėji
mas. Jis buvo jai geras vi
suomet. Ore dar nebuvo šal
ta. Buvo patogu gyventi.

Gatvė išlyginta, nėra lūš
nų,.. Gyvenimas verda. Bet 
Calienė neatsikėlė. Priešin
gai, visiškai nustojo valgiu
si ir pasidarė kažkokia per
šviečiama.

— Negerai tau?
— Man gerai.
— Nieko, mes visi ten 

greitai pasimatysime. — Jis 
jokių paslapčių nuo žmonos 
niekuomet neturėjo. Žmona 
turėjo mirti. Žmona visai ty
lutėliai užgeso, iki paskuti
niosios savo vyro suramina
ma.

Į pakasynas neatvyko nei 
sūnus iš Cap Towno, įtakin
gasis žmogus Pietų Afrikos 
Sąjungos vyriausybėje, nei 
be žinios likęs Amerikoje, ki-

(Iš tremtinio laiško)
P. J. Montvila, gyvenąs 

Brooklyne, iš savo giminai
čių Vokietijoje gavo padėkos 
laišką už nusiųstą šalpą.

Tame laiške jautriai ir 
vaizdingai nupiešiami trem
tinio nusiteikmai, jo mintys 
ir didžiausi troškimai.

Ten rašoma taip:
“Mes esame lyg į narvą 

sugaudyti žvirbliai, kuriems 
už narvo sienų niekas nelei
džia išskėsti sparnų. Taip 
skursta ir silpsta laisvėj už
augusio paukštelio sparnai.

Taigi ir mes esame betei
siai žmonės, esame tiktai 
DP, ir daugiau nieko. Ir jau 
įsigriso tas viskas. Žmonės 
neteko nervų, sveikatos. Ir 
kas bus, jei dar teks pagy
venti stovyklose metus ki
tus. Greičiausiai daugeliui 
reiks išvažiuoti į džiovininkų 
sanatorijas (iš studentų 
kiekvieną mėnesį po 2, 3 ten 
išsiunčia) ar nervų ligų ligo
nines.

Atėję iš Lietuvos žinios 
sako, kad iš ten baigia vežti 
žmones į Sibirą. Ten veža 
motinas ir tėvus, brolius, se
seris, kaimynus ir draugus į 
tolimąjį Sibirą, o čia žmogus 
turi sėdėti stovykloje ir 
kraustytis iš proto, nes padė
ti net savo motinai negali.

O dar taip norėtųsi sugrįž
ti į namus, į žaliuojančias 
lankas. Dar norėtųsi pama
tyti gražius sodus ir pajusti 
švelnų pietų vėjelį, girdėti 
sode dūzgenčias bitutes ir 
išbučiuoti palangėj linguo
jančias gėleles.

Norėtųsi dar aplankyti se
no tėvo kapą ir prie jo bery
mantį beržą, brolio partizano 
ranką paspausti ar kryžių 
pastayti jam už drąsias ko
vas, nudžiuginti motiną po 
tiek daug iškentėtų skausmo 
valandų. Išbučiuoti kiekvie
ną kaktos raukšlelę, kurios 
atsirado per tą trumpą, bet 
juodą ir kartų laiką. O kas

MUNCHENE — BALF sandėlyje Vokietijoje, lietuvių komi
sija drabužiams dalinti ruošiasi patikrinti gautą iš Amerikos 
siuntinį. Drabužiai, apavas ir kiti daiktai matyti pasienyje.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

tas. Kas gi juodu ir iškvies
ti galėtų? Pagaliau tai nebu
vo ir svarbu.

Calius buvo vienas.
Calius liko be vištos, be 

trobos. Jis daugiau neturėjo 
ir žmonos.

Bet nuo to jis nepasidarė 
menkesnis. Jis jautėsi stip
rus, teisingai ir ištvermin
gai pragyvenęs savo gyveni
mą ir besiviliąs pasimatyti 
su savo ištikima žmona. Ka
da laikas ateis.
1945-XI-16.

ją užtars senutę ir bejėgę, 
kad jos vaikai išblaškyti po 
visas pasaulio kraštus. Ir ji 
meldžia Aukščiausiąjį, kad 
Jis grąžintų jai vaikus. Ir, 
gal būt, dar kada . . . nors 
kapą norėtųsi aplankyti.”

Drabužių Siuntos 
Lietuviams

New York. — Gruodžio 13 
d. iš BALF sandėlio išgaben
tas dar vienas drabužių, ava
lynės ir kitų daiktų siunti
nys lietuviams tremtiniams 
Europoje sušelpti. Siuntinys 
susideda iš 28 maišų drabu
žių, 10 dėžių avalynės, 3 dė
žių maisto produktų, 1 dėžės 
odos, 1 dėžės mokykloms 
reikmenų ir dviejų dėžių ki
tokių reikmenų.

Siuntinys išėjo laivu SS. 
Cheticamp į La Havre. Siun
tinio svoris — 4,695 svarai, 
$4,000.00 vertės.

Aukos Tremtinių 
Šalpai

Nuo spalių 1 dienos BALF 
centre gautos šibs tiūkos lie
tuviams tremtiniams šelpti:

Dariaus - Girėno Legiono 
postas nr. 271, Chicago, Ill. 
$250.00.

Susivienijimo Liet. Ameri
koje 7 apskr. Wilkes-Barre, 
Pa. $56.00.

J. Andrijauskas, Bronx, N. 
Y. $5.00.

B. Gurinskas, Chicago, Ill. 
$1.00.

H. Bružas, Chicago, Ill. $3.
BALF 109 skyrius, per A. 

Skiriu, San Francisco, Cal. 
$15.00.

Ed. Lomer, No. Easton, 
Mass. $5.00.

BALF 23 skyr., Brooklyn, 
N. Y. $3.00.

BALF 39 skr., Brooklyn, 
N. Y. $50.00.

BALF 20 skyrius, Great 
Neck, L. I., N. Y. $40.00.

M. Jankienė, Philadelphia, 
Pa. $8.00.

Ad. Svabauskas, Mt. Car
mel, Pa. $7.00

M. Crawley, Independence, 
Kentucky $10.00.

W. Lankelis, Burlington, 
N. J. $5.00.

“Reader’s Digest” skaity
tojai $500.00.

SLA 198 kuopa, Akron, O., 
per BALF 34 skyr. $50.00.

A. L.R.C. Women’s Alliance 
200 chap., Chicago, Ill. $22.

L.D.S. Conn, apskr., Wa
terbury, Conn. $10.00.

Liet. Jėzuitai Amer., per 
kun. J. Kidyką, Philadelphia, 
Pa. $100.00.

B. J. Sitko, Seattle, Wash. 
$4.00.

Ursulines of Brown Coun
ty, St. Martin, Ohio $40.00.

S. Markevičius, Elizabeth, 
N. J. $5.00.

Joseph Poliukonis, Methu
en, Mass. $5.00.

Iš viso—$1,194.00.
Į šią sumą neįeina aukos 

gautos BALF Seimo metu, 
kurios buvo paskelbtos BA
LF Biuletenyje nr. 10, sumo
je $1,586.07.

Priskaičius seime gautas 
aukas, iš viso per spalių ir 
lapkričio mėnesius aukų lie
tuviams tremtiniams šelpti 
gauta $2,780.07.

Anglijon Atvyksta 
Lietuvaičiu

Lapkričio 26 d. į Angliją 
atvyko iš britų zonos Vokie
tijoje šešta lietuvių moterų 
grupė.

Anglų valdžia pagal sutar
tį jas atveža darbui ligoninė
se.

Keršulyte, Uršulė, gyv. Chicagoje.
Kiatipa, Kazimieras, sūnus Antano, 

iš Tauragės aps., gyv. Phila., Pa.
Knašas, Jonas, prekybininkas, gyv. 

Brooklyne ar New Yorke.
Krause, Johann, gyv. Pittsburgh.
Kundrotas, iš Vaitekūnu km., Grin

kiškio vai., gyv. Chicagoje.
Kuzas, Vincas ir Zenonas, gyv. Chi

cagoje.
Kvajauskas, Madas, Vincas ir Sta

sys, kil. ar tur. giminių Alytaus aps.
Kvietkus - Kvietkauskas, Jonas, iš 

Veiverių vai., Marijampolės aps., gyv. 
Chicagoje.

Latvinskienė-Gustaitė, Juzefą, gyv. 
Baltimore.

Lesevičius, Karolis, sūnus Juozo, iš 
Šventežerio vai., Seinų aps., gyv. Chi
cagoje.

Lohsen - Bagdonaitė, Marie, iš Tau
ragės aps., gyv. Philadelphijoje.

Lopšaitis, Antanas ir Jeronimas ir 
Ona ar Marijon Lopšaičiai, iš Jurbar
ko vai., Raseinių aps.

Lukincvičius, Stanley, iš Kurpikii 
km., gyv. Scranton.

Marcevyėių šeima, iš Lentvaros k., 
Semeliškių - Kaišiadorių vai.

Markuzas, Jurgis, iš Sakių vai., gyv. 
New Yorke.

Medali (Medzinkevičius), Frank, 
brolis Antano, iš Alytaus aps., archi
tektas gyv. Philadelphijoje.

Mickevičienė - Motiejūnaitė, Julė, 
iš Linkuvos vai., Šiaulių aps., gyv. 
Brooklyne.

Mickutė, Adolfina, duktė Jono, gim. 
Amerikoje.

Mikadanas, Teofilius, iš Seirijų vai., 
Alytaus aps.

Mikašauskas, Juozas, iš Batakių v., 
Tauragės aps.

Milišauskas, Andrius, iš Šilavoto, 
Marijampolės aps., gyv. New Yorke.

Milušauskas, Jurgis ir Kazys.
Motuzaitė, Kotryna, duktė Juozo, iš 

Židikų vai.
Nasutavičius, Adomas, iš Semeliš

kių vai., Trakų aps.
Norkevičius, Simonas, iš Alvito vai., 

Vilkaviškio aps., gyv. New Yorke.
Norkus, Antanas, sūnus Kazimiero, 

iš Utenos aps.
Overlingas, Pranas ir Motiejus, gyv. 

Chicagoje.
Padvolskienė-Markeliūnaitė, Fran

ces, iš Alytaus, gyv. Brooklyn, N. Y.
Parisas (Perey) Adomas ir Cotli- 

bas, iš Vilkaviškio aps.
Paškevičiūtės, Kasė, Emilija ir So

fija, gyv. Chicagoje.
Patkus, Benediktas, gyv. 615 W. 18 

St., Chicago, Ill.
Pautienienė - Kudirkaitė, Ona, duk

tė Motiejaus, iš Marijampolės.
Pažarskas, Jonas ir Adolis, iš Joniš

kio vai., Šiaulių aps.
Pečinis, Vincas, iš Bartininkų vai., 

Vilkaviškio aps., gyv. Brooklyne.
Petkevičius, Antanas ir Stasys, iš 

Šaukėnų vai., Šiaulių aps.
Petkus, Antanas, sūnus Antano, iš 

Kantaučių m., Telšių aps., gyv. Chi
cagoje.

Petrauskienė - Bevičiūtė, Vincenta, 
iš Grinkiškio, Kėdainių aps.

Piesliklenė - Martinelytė, Agota, 
duktė Vincento, iš Širvintų vai., Uk
mergės aps.

Piliponytės, Domicėlė ir Nastė, iš
tek. pav. nežinomos, iš Žiežmarių vai., 
Trakų aps.

Pliuškantis, Karolis, iš Vilkaviškio a.
Puodelienė - Vasiliauskaitė, Julija, 

iš Gruzdžių v., Šiaulių aps., gyv. Bos
tone.

Račkauskas, Adolfas, sūnus Emili
jos Račkauskienės, gyv. Bostone.

Račkauskas, Vladas, sūnus Zigman
to, gyv. Brooklyne.
Ramonas, Jonas, iš šakių vai., gyv. 

Brooklyne.
Rickevičius, Antanas ir Kazys, sū

nūs Stasio, iš Vilkaviškio aps., gyv. 
New Yorke.

Ronkus, Edvardas, iš Palangos.

Amerikos Bazes
Filipinuose

Washingtonas. — Paskelb
ta, kad Jungtinės Valstybės 
Filipinuose nori gauti 12 ba
zių.

Tose bazėse būtų kariuo
menės ir laivyno įrengimai 
su įgulomis.

Per ketverius metus kelių 
tiesimui Filipinuose Ameri
ka ketina išleisti 100 milijo
nų dolerių.

— Šiomis dienomis praneš
ta, kad per karą, 1943 m.. 
Vokiečių žvalgybos lėktuvai 
kartą buvo pasiekę NewYor- 
ką ir Bostoną.

Roschat, Adolfas ir Aleksandras, 
broliai Paulinos, gyv. Brooklyne.

Ruhmke - Hermanaitč, Marie, i- 
šilinės. Tauragės aps.. gyv. N. Y

Rupkelis, Pranas, gyv. Bostone, kil. 
ar turįs giminių. Mažeikių aps.

Sajauskas, Juozas, sūnus Mykolo ir 
Onos, iš Tauragės, gyv. prie Chicago.

Sakalinskas, Jonas, iš Geibonių km., 
Kietaviškio vai.

Savickienė, Morta, gyv. Bostone.
Skardžius, Juozas, sūnus Petro, iš 

Subačiaus vai., Panevėžio aps.
Sparvelis, Feliksas, sūnus Dominin

ko, iš Kuršėnų vai.. Šiaulių aps.
Stampožeskių šeima, iš Lentvaris 

km., Semeliškių - Kaišiadorių vai.
Statkus, Jonas, iš Papilės vai.. Šiau

lių aps.
Striukienė - Dauguvietieiiė iRup- 

kaitė ar Rupkelytė'. iš Viekšnių, gyv. 
Bostone.

Struoginis, Marcelė. gyv. Chicago.!.
Stulpinienė - Sparvelytė. Antanina.
Surdudienė - Mrazauskaitė, Elena, 

iš Liubavo, Marijampolės aps., gjv. 
New Yorke.

Šileris, Jonas, iš Kidulių vai., šakių 
aps.

Tadowsky, Wilhelm ir jo sesuo El- 
wine, gyv. Pittshurghe.

Tarvydas, Antanas, iš Naumiesčio. 
Tauragės aps.. gyv. Philadelphijoje

Taučaitės, Monika ir Valerija, duk
terys Felikso, iš Ylakių vai.. Mažei
kių aps.

Taujenis, kil. ar tur. giminių Tel
šių aps., gyv. Chicagoje.

Tirkšlys (Tirkšlevičius), Boleslovas, 
gyv. Chicagoje.

Uhl - Šilerytė, Marija, iš Kidulių v., 
šakių aps.

Urbonas, Jurgis, gyv. Pittshurghe.
Ūseliai, iš Švėkšnos.
Vaicelevičienė - Verhickaitč, Ona, 

iš Bardiškėlių k., Siesikų vai.
Vaitkus,- Jonas, iš Raseinių aps.
Vaitkuvienė - Pliorinaviūtė, Marce

lė, duktė Jono, kil. iš Jurbarko vai.
Valatkevičius, Antanas, iš Grinkiš

kio vai., Kėdainių aps.
Vencius, Jonas, gyv. Philadelphijoj.
Vilkaviškienė - Vidūnaitė, Julija, 

nuo Leipalingio.
Vorinykaitis, Jurgis, iš Kybartų v .

Vilkaviškio aps., gyv. Detroite.
Wagner - šilerytė, Anė, iš Kidulių 

vai., šakių aps.
Zdančienė, Izabelė, gyv. Shenan

doah, Pa.
Zonaitės, dvi seserys.
želvis, Baltrus, sūnus Juozo, žmo

na Veronika ir duktė Ona. iš Joniš
kio vai., Biržų aps., gyv. Cleveland, O.

Žukauskas, Juozapas ir šeima, iš 
Telšių aps.

Žvirblis, Jonas, iš Joniškėlio vai , 
Biržų.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA 
41. W. 82nd St, New York 24, N. Y.
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Visi esat 
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kymosi sąlygas tokiose aplinkybėse, kur nei žmoniškų 
stalų, nei kėdžių, nei šviesos.

Toliau einame ir vis dar baisiau. Vienas štai mažas 
kambarys su 9 lovomis. Lopšyje klykia mažas kūdikis. 
B. atkreipia mano dėmesį j vieną ypatingą kambarį 
24 kv. metrų, kuriame gyvena. 5 žmonės. Nei kur su
stot, nei kur apsisukt nėra vietos. “Tuojau reikia vir
sti į savo lovą” — man paaiškina ramus ir suvargęs 
vyras.

Ką atsakė ūkininkai
Nuvedė mane ir pas ūkininkus, kuriuos aš ypatingai 

norėjau lankyti ir kurių nuomonė man ypač yra bran
gi.

“Kodėl bėgote? Ar manėte, kad Vakarų Europoje 
geriau bus” — aš juos klausinėjau. Jie man beveik vie
nodai aiškino, kad ne dėl to bėgo, kad ką nors geres
nio Vakarų Europoje rastų, bet kad išsaugotų savo, 
savo vaikų ir artimųjų pirmiausia gyvybę, o paskiau ir 
laisvę. Jie buvo įsitikinę, kad greit vėl grįš prie savo 
numylėtos žemės, prie sodybų. Jie bėgo, jausdami, kad 
kažkur ten Vakaruose,—ten, kur Amerika, Anglija at
žygiuoja ir užima, ten yra laisvė, tiesa ir teisingumas. 
Šio jausmo vedini, jie laikinai paliko savo namus, savo 
turtą ir savo tėvynę. Jie jei būtų bent kiek nujautę, 
kad ir Vakaruose jie neturės laisvės, kad ir čia jų nie
kas nesupras ir jiems netikės, kad plėšikai drasko ir 
plėšia jų namus, ir niekas neateis jiems į pagalbą, tada 
tikrai jie būtų verčiau mirę savo lauke, verčiau būtų 
pražuvę savo sodybų gaisrų ugnyje. Jie tikėjo, kad ras 
pagalbą ir supratimą. Jie tuo dar ir dabar tiki, nors 
tas tikėjimas, bežiūrint iš barakų, bei kareivinių už
kaltų lentomis langų, pamažu blanksta ir nyksta, kaip 
tėvynės pievų migla.

Inteligentų nuomonė
Inteligentai kiek kitaip galvoja, nors pagrinde tas 

pat Štai mokytojas B. man aiškina: “Kokiose sąlygose 
aš ištrėmime bebusiu, vistiek būsiu bent laisvas. Mano

vaikai, kuriuos aš taip myliu,. Vakarų Europoje nebus 
išauklėti bolševizmo bedieviškoje ir nehumaniškoje 
dvasioje, kaip kad būtų sovietų santvarkoje. Būdamas 
užsienyje, kad ir blogiausiose sąlygose, vis galiu būti 
šiuo tuo naudingas savo tėvynei, tuo tarpu Sibire ar 
Kazakstane nieko negalėsiu nei sau, nei savo šeimai, 
nei savo tėvynei padėti.”

Tremtiniai gyvena po žeme
Kalbėdamiesi einame per lagerio kiemą. Žiūriu, kad 

iš žemės išsikišęs kaminas ir iš jo dūmai rūksta. “Kas 
ten? Ar kas mėsą rūkina?” paklausiau. “O ne! Ir ten 
tremtiniai gyvena.”

Karo metu ten buvo rūsiai po žeme nuo bombų ka
reiviams pasislėpti. Dabartiniu gi metu, “taikai” atė
jus ir humaniškiausiems Atlanto ir Jungtinių Tautų 
Čarteriams viešpataujant, tuose rūsiuose žmonės, karo 
tikros aukos, gyvena.

Nusileidome pažiūrėti. Baisus vaizdas. Cementas, 
molis, plytos ir tremtinių šeimos gyvena, šalta, drėgna 
ir nyku. Gėda UNRRA ir gėda šių laikų valdovams.

B. man aiškina, kad jau ne kartą tai rodė lagerio va
dovybei ir UNRRA atstovams, bet viskas be rezultatų. 
Teiravausi, kas sudaro čia lagerio vadovybę. Pasirodo, 
lagerio viršininkas yra kažkoks Čekoslovakijos žydas. 
Aš nustebau, kad žydai, kurie tiek kentėjo patys, netu
ri atjautimo kitiems kenčiantiems. Pasiteiravus arčiau 
sužinojau, kad tam viršininkui kiti daug “svarbesni” 
dalykai rūpi; lagerio ir tremtinių reikalai jam yra tik 
taip kitko. Norėjau pats su juo pasikalbėti, bet deja 
nesuradau.

Būtų buvę įdomu, kaip jis tai aiškina.
Čia aprašiau stovyklą, kaip tada mačiau. Neseniai 

lietuviai iš Wiesbadeno išskirstyti po kitas stovyklas. 
Daugiausia pateko į Kasselį.

šv. Sosto delegatūroj
Palikau Wiesbadeno lagerį pilnas liūdnų ir skau

džių minčių. Turėjau šiame mieste dar aplankyti Apaš-

fališkojo Sosto Delegaciją lietuviams tremtiniams Vo
kietijoje ir Austrijoje. Tuojau pat nuvykau, čia sura
dau nenuilstamą idealistą, vargšų draugą, Štuthofo 
kalinį kun. prof. St. Ylą. Jis yra dešinioji ranka Šv. 
Sosto delegato kanauninko F. Kapočiaus, kurs pasiėmė 
ant savo pečių sunkią, bet dėkingą ir kilnią naštą: 
tremtinių dvasios reikalų aprūpinimą. Kanauninkas su 
prof. Yla mane labai maloniai priėmė, paaiškino apie 
jų veiklą, rūpesčius ir planus.

Visu tempu yra steigiamos visose tremtinių koloni
jose parapijos, registruojami tremtiniai kunigai ir jie 
paskirstomi toms parapijoms aptarnauti. Delegatūra 
leidžia įdomų leidinį “Medžiaga tremtinių pastoracijai,” 
kurs yra skiriamas specialiai kunigams. Delegatūra jau 
išleido daugelį aplinkraščių įvairiais pastoracijos klau
simais.

Nors veikimo tik pradžia, bet rezultatai jau dideli ir 
planed ateičiai labai gražūs.

Kanauninkas Kapočius ir prof. Yla įteikė man ke
liolika maldaknygių parvežti Paryžiaus lietuviams.

Su studentais Frankfurte
Sugrįžus vėl Frankfurtan. Čia norėjau būtinai suei

ti į kontaktą su lietuviais studentais, kurių apie 110 
studijuoja įvairiose Frankfurto aukštosiose mokyklose.

Buvo man pristatytas studentų pirmininkas Pranas 
Grušauskas. Tai tvirtas blondinas dzūkas nuo Seirijų. 
Jis mane smulkiai informavo apie studentų gyvenimą 
Frankfurte. Daugelis studentų gyvena Hanau arba 
Wiesbadeno lageriuose ir važinėja kiekvieną dieną ar
ba per savaitę kelis kartus į Frankfurtą universitetan. 
Daug gyvena taip pat ir Frankfurto mieste, nors yra 
labai sunku gauti butus. Kurie gyvena mieste, tie iš 
savo lagerių atsiveža sausą maisto davinį ir gaminasi 
patys namuose valgyt.

Žinoma, iš koncentruoto konservinio maisto, kada 
nei daržovių nei bulvių nėra, labai sunku prasimai
tinti, ir studentai turi savo davinį išdalinti visai savai
tei į septynias porcijas, kad kiekvieną dieną turėtų

bent po truputį. Daugiau negu porciją jie stengiasi ne
suvalgyti. Kai alkis užeina, tada stengiasi gult į lovą 
ir užmigt. Studentai deda pastangas, kad UNRRA pa
darytų jiems valgyklą. Ir jie tikisi, kad jų pastangos 
nebus veltui.

Ką daugiausia studijuoja
Daugiausia studijuoja praktiškuosius mokslus: me

diciną, ekonomiją, inžineriją.
Moksle neužsileidžia ii- mergaitės. Jos sudaro dau

giau kaip pusę studijuojančių. Jos, mat, žino, kad atei
tis yra neaiški ir reikalaus iš lietuvės moters daug jė
gų, kad susikūrus sau gyvenimą. Praktiškieji mokslai 
kaip tik joms palengvins ateities gyvenimą.

Lietuviai studentai puikiai atstovauja šiame ameri
kiečių zonos centre lietuvių tautą ir jos kultūrą. Ge
gužės 3 dieną Frankfurto vienoje iš gražiausių salių 
lietuviai studentai surengė lietuvių dainų ir šokių va
karą.

Šis gražus subuvimas buvo gerai išreklamuotas, ir 
prikviesta daug garbingų svečių iš universiteto vado
vybės ir iš karo bei civilinės valdžios. Salė buvo pilnu
tėlė žmonių. Programą išpildė Wiesbadeno lietuvių te
atro artistai, Stepo Sodeikos vadovaujamas ansamblis 
ir Frankfurto studentai.

Tiek universiteto vadovybė, tiek amerikiečių karo 
valdžios atstovai turėjo puikios progos pasigėrėti lie
tuvių turtingu menu, šokiais, dainomis ir vaidinimais. 
Programos buvo anglų ir vokiečių kalbomis.

Visų lietuvių viltys dėl ateities studijų galimybių 
krypsta į Amerikos lietuvius ir į jų įkurtą B ALF. Jie 
visi tikisi, kad jie gaus iš BALF stipendijas ir galės sa
vo mokslą baigti.

Vieną lietingą sekmadienį aplankiau ir Heidelbergo 
miestą, kurs jau prieškariniais laikais buvo garsus sa
vo universitetu ir gausumu svetimšalių studentų, ypač 
amerikiečių. Šiame mieste dabar yra įsikūrusi ir tre
čioji Amerikos armija, kuri pirmiau stovėjo Bavarijoje.

(Bus daugiau) (
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žaisti. Jos jau turėjo savo 
praktikos žaidimus, bet dar 
neturi užtenkamo skaičiaus

ŠYPSENOS

AMERIKA 5

į KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI j Dovanos Šalpai Lapkričio Menesį
Lapkričio mėn. šalpos Fondas (BALF) nukentėjusiems lietu

viams šelpti gavo daiktų iš šių vietų:

New Haven, Conn. Į 1947 metų valdybą išrinkti 
šie asmenys: kun. J. J. Valantie-
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rbarko vai.
, iš Grinkiš-

Štai jau ir prisiartino šiu
pinio vakaras, kurį rengia 
“Amerikos” laikraščio prie- 
teliai.

Jau viskas paruošta. Visi 
esate kviečiami kuo gausiau 
susirinkti šį sekmadienį, 
gruodžio 29 d., į šį parengi
mą šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Pradžia 7 vai. vakare.
Tai bus pirmas toks vaka

ras Philadelphijoje. Rengė
jai praneša, kad visi, kurie 
turi bilietus iš kalno, galės 
dalyvauti šio parengimo— 
šiupinio programoj, kuri bus 
labai įvairi ir įdomi, pilna vi
sokių netikėtumų ir labai 
linksma. Dar norim priminti, 
kad visi su tikietais gaus ir 
užkąsti.

Rengėjai nenori pasakyti 
pavardžių, bet gali tiek pra
sitarti, kad programai atlik
ti yra pakviesta ir iš šalies 
svarbių pajėgų.

Šiuo šiupiniu yra susido
mėję ne tik Philadelphijos 
lietuviai, bet atvažiuos ir iš 
toliau. Laukiama net kelių 
automobilių pasirodant iš 
New Yorko.

Tad gruodžio 29 d., sekma
dienį, visi skubėkite į šv. Ka
zimiero parapijos salę.

Kurie iš anksto neturės bi
lietų, galės į valias linksmin
tis apatinėje salėje.

Visi esate kviečiami į sve
čius šiam įdomiam vakare.

žaidėjų, kad sudarytų ko
mandą ir galėtų žaisti lygo
je. Bet jos nenusimena ir ti
kisi artimoj ateity sustiprė
ti.

Mergaičių krepšinio spor
tininkes tvarko E. Šaulytė. 
Ji rūpinasi gauti mokytoją 
ir sudaryti stiprų mergaičių 
sportininkių būrelį.

Mergaitėms reikia dau
giau sveiko sporto, o ne vien 
tuščių dalykų vaikymosi.

Turi paliepti
Vaitas — Ko nori?
Kaimietis — Atėjom pasa

kyti ponui vaitui, kad pas 
mus vanduo tiltą nunešė.

Vaitas — Na, tai reikia 
pataisyti.

Kaimietis — Žinoma, už 
tai mes ir atėjome, kad mums 
ponas vaitas lieptų, nes ki
taip žmogus užmirštumėt

VAIDINS

Jau vyčiai rengia įdomų, 
bet sunkų vaidinimą “Dra
mą Miške.” Jaunieji vaidin
tojai nori veikalą pastatyti 
labai gražiai.

Sibiran Ištrėmė 
Kapicę

Nereikalingai verkė
— Ko verki, Antanai?
— Ak! Mano ponui nuplo

vė šiandien vieną koją.
— Kvaily, turi džiaugtis, 

nes dabar tiktai vieną batą 
valysi.

SPORTUOJA

hiladelphijoj.
laite, Julija,

Kybartų v., 
troite.

■>, iš Kidulių

,’V. Shenan-

Juozo, žmo- 
ta, iš Joniš- 
?leveland, O. 
r šeima, iš

tiškelio vai.,

>s žinantieji 
.1:
ITinA.MA 

rk 24, N. Y.

mgiasi ne- 
^ult į lovą 
4RRA pa- 
pastangos

įsius: me-

iaro dau- 
kad atei-

; daug jė- 
li mokslai

le ameri- 
tūrą. Ge- 
jsių salių . 
šokių va

inotas, ir 
?to vado- 
ivo pilnu- 
įtuvių te- 
msamblis

■čių karo 
ėrėti lie- 
dinimais.

alimybių 
ALF. Jie 
galės sa-

idelbergo 
irsus sa
itų, ypač
si ir tre- 
ivarijoje.

Vyčiai krepšininkai sėk
mingai tęsia savo krepšinio 
rungtynes.

Gruodžio 11 d. jie turėjo 
labai karštas rungtynes su 
šv. Ambrozo parapijos ko
mandomis. Jaunesniųjų ko
manda labai aiškiai laimėjo 
29-26, kai jų žaidėjas F. Bar- 
čius mėtė kampinius kaip 
tikras čempijonas. Geroj for
moj buvo ir kiti žaidėjai.

Vyresniųjų komanda po 
atsilikimo net 10 taškų pra
dėjo atsigauti antroj pusėj ir 
laimėjo 36-35. Tai buvo tik
rai vertos pažiūrėti rungty
nės. Šiuo metu žaidėjai elgė
si labai sportiškai, korektiš
kai. Tai buvo draugiškos jų 
rungtynės.

Šią savaitę sužinosim dau
giau iš jų sporto, nes jie tu
rės bent kelias svarbias 
rungtynes.

Vyresniųjų komanda ką 
tik įsigijo puošnias naujas 
uniformas ir jau tose unifor
mose atrodo, kaip profesio
nalai žaidėjai.

Mergaičių krepšininkų ko
manda tik pradeda mokytis

New Yorkas. — Laikraš
čiai praneša, kad Sibiran 
esąs ištremtas rusų moksli
ninkas Kapica.

Jis yra vienas iš garsiau
sių fizikų Rusijoje ir pasku
tiniu metu dirbo prie atomi
nių tyrinėjimų.

Matyti, Kapicai nepasise
kė išrasti atominės bombos.

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937 

■— ■ 
I ' ■

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas Į
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1
 1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Motina išmokė
Netoli miesto namo sėdi 

mažas vaikas. Eina pro šalį 
kunigas ir klausia:

— Kas tu per vienas, vai
keli?

— Velnytis, — nedrąsiai 
atsakė vaikas.

— Tai kodėl gi ?
— Mano tėvas “velniu” va

dinasi.
— Ar gali būti?
— Mamytė jį visados taip 

vadina.

Gudrus pirklys
Vienas pirklys, įsitaisęs 

mieste visokių pirkinių krau
tuvę, paleido kalbą, esą, tą 
merginą jis vesiąs, kuri per 
visą pusę metų pas jį viską 
pirksianti.

Kiekviena miesto mergina, 
niekam nieko nesakydama, 
skubindavosi pas jį ir pirk
davo be jokių derybų, kad 
tiktai įtikus gudriam pirk
liui.

Pirklys gerokai pralobo, o 
vesti visai nė nemanė.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vemon St, 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

VISI Į ŠIUPINIO |VAKARA
i i

Kuris Įvyks ®

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

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

DIDŽIAUSIA DAUGYBE
; Linksmybių! Margumynų! Siurprizų! |
; VISOS VIETOS REZERVUOTOS! |

Bilietų reikia gauti iš anksto pas P. Breslauskus, 2246 | 
; W. Allegheny Ave., šv. Kazimiero, Šv. Andriejaus ir Šv. | 
Į Jurgio par. klebonijose ir pas platintojus. BILIETO KAI- 1 

j NA—$2.00. |
Pelnas skiriamas “Philadelphijos Žinių” Amerikoje nau- ® 

i dai. ®
Tai pirmas tos rūšies vakaras! Kas ateis, niekuomet ne- | 

> pamirš! |
Kviečia—RENGĖJAI. I

Įdomus Keliauninkas
Būrys keliauninkų stovėjo 

prie verdančio vandens 
krioklio Yellowstono parke. 
Vienas žmogus, matydamas 
šį įspūdingą gamtos reiškinį, 
prakalbėjo savo draugui:

— Išrodo kaip verdantis 
pragaras.

Moteris, atvykus iš Angli
jos, smalsiai klausėsi pasta
bos ir greitai savo draugei 
tarė:

— Laimingi šie amerikie
čiai. Jie visur važinėja.

Pranas Bekampis.

Mokyklos Pamiršta 
Leniną

Maskva. — Laikraštis 
“Pravda” užsipuolė Rusijos 
mokyklas, kad jose Markso 
ir Lenino teorijos nėra kaip 
reikiant išeinamos.

Gimnazijose ir universite
tuose visi dėstomieji dalykai 
turį būti paremti marksiz
mo-leninizmo metodologija.

“Pravda” skundžiasi, kad 
ideologiniai dalykai univer
sitetuose esą gerokai apleis
ti.

gražus būrelis pasauliečių ir dvi 
seselės. Nors tą dieną ir šv. 
Onos draugija turėjo savo me
tinį parengimą, bet narės vis 
tiek atsilankė ir prisirašė dar 
septynios naujos.

Naujos narės visos jaunos, 
energingos, iš kurių ir nauja 
valdyba buvo išrinkta.

Nauja valdyba išrinkta iš šių 
narių: pirm. H. Kviderienė, vice- 
pirm. B. Miciūnienė, rast. O. Tu
rnikas ir iždo glob. G. R. Spudu- 
lis.

Valdyba ir seselė padėkojo už 
ilgų metų darbutę senai valdy
bai, O. Radzevičienei, kuri dėl 
nesveikatos atsisakė iš pareigų.

Seselei prašant, visos narės 
sutiko ir prižadėjo paaukoti ke
lių dienų maldas už kleb. kun. 
M. Pankų, kuris yra New Britai- 
no ligoninėj.

Rėmėja.

Marianapolis
Svečiai pas lietuvių našlaičius
Gruodžio 15 d. Marianapolio 

lietuvius našlaičius aplankė sve
čiai iš New Yorko ir Bostono.

Čia buvo atvykę Jakaičiai ir 
Lielius iš Brooklyno, N. Y., taip 
pat Kriaučiūnas iš Bronxo.

Iš Bostono buvo Gučai ir 
Martinas. Pastarasis surado ir 
savo giminių.

Svečiai gražioje nuotaikoje 
praleido našlaičių tarpe pusdienį 
ir, apdovanoję, išvyko namo.

Mes, lietuviai našlaičiai, už 
mūsų aplankymą ir nuoširdžią 
paramą visiems atsilankiusiems 
svečiams nuoširdžiai dėkojame.

J. Martinkus, St. Siutilas,
A. Šimonis, J. Kružinauskas.

Binghamton, N. Y.
Gruodžio 1 Lietuvių Tary

bos skyrius buvo surengęs pra
kalbas ryšium su Lietuvai Gel
bėti Vajum.

Kalbėjo adv. R. Skipitis.
Jo kalbą plačiai aprašė vieti

niai amerikiečių laikraščiai.
Aukų buvo surinkta 167 do

leriai su centais.
Mūsų kolonijai kvota Lietuvai 

Gelbėti Vajuje yra nustatyta 4,- 
000 dolerių. P.

Waterbury, Conn.
Lietuvių Tarybos vajaus prakal

bų eiga ir nauja valdyba
Gruodžio 8 ir 15 d.d. Lietuvių 

Politinio klubo patalpose įvyko 
Waterburio Lietuvių Tarybos į- 
domūs susirinkimai, kuriuose 
nustatyta ALT vajaus sekanti 
prakalbų programa. Sekmadie
nį, sausio 5 d., kalbės Dr. Pr. 
Padalskis ir Dr. Ant. Gerdvilas. 
Sausio 26 d. kalbės Br. Budgi- 
nas, o vasario 16 d. kalbės kun. 
Jonas Balkūnas iš New Yorko ir 
kiti.

Pirmieji trys kalbėtojai yra 
neseniai atvykę iš Europos ir 
yra gerai susipažinę su lietuvių 
tremtinių vargais.

Prakalbos įvyks šv. Juozapo 
“parapijos auditorijoje. Pradžia 7 
vai. vakare. Nuoširdžiai kvie
čiame gausiai dalyvauti ir kiek 
tik galima dosniai aukoti. Aukų 
rinkėjai pasieks kiekvieną Wa
terburio lietuvių šeimą nuo da
bar iki vasario 16 d., kada minė
sime Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį.

Tad gelbėkime Lietuvą—Da
bar!

I
Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERSSavininkai Lietuviai Staponavičiai.

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. i

jus—garbės pirm.; komp. A. J. 
Aleksis—pirm.; J. Trečiokas ir 
Elena Devenienė — vicepirm.; 
Morta Zalickienė — prot. rast.; 
Stefanija Sapranienė ir T. Ma
tas—ižd.; A. Grantas—fin. rast.; 
P. Jokubauskas, J. Bernotas ir 
J. Kairys—ižd. glob.; A. šamba- 
ris ir P. Motiečius—maršalkos; 
M. Andrikytė—spaudos sekr.

Taip pat į veiklos komisiją iš
rinkta M. Kašėtaitė, N. Jenu- 
šaitienė, M. Stankevičienė, Ona 
Šmotienė, Matilda Bekerienė, B. 
Petrauskas, J. Jakštas, J. Vil- 
čiauskas, J. žemaitis.

Kitas tarybos susirinkimas į- 
vyks sausio 12 d., 3 vai. popiet 
“Nemuno” svetainėje, 48 Green 
St. Į šį susirinkimą yra kviečia
mi atsilankyti visų draugijų at
stovai, nes tada galutinai bus 
nustatytos gairės 1947 m. dar
buotei.

Waterburio Lietuvių Tarybos 
vardu linkime visiems lietuviš
kos veiklos bendradarbiams lai
mingų Naujų 1947 Metų!

M. A.

Brockton, Mass.
Lietuvai Gelbėti Vajus mūsų 

kolonijoje eina gyvai.
Sekmadienį, gruodžio 15 d., 

praėjus prakalboms, su anks
tesnėmis sumomis čia jau su
rinkta per 800 dolerių Lietuvos 
gelbėjimui.

Sandaros kuopa yra pasižadė
jusi šiam vajuj sukelti 1,000 dol.

Kaip atrodo, Brocktono lietu
viai šiuo tarpu pralenkia aplin
kines kolonijas šiam garbingam 
žygyje. D.

MALDŲ VAJUS 
UŽ LIETUVĄ

(1946 m. vasario 16 d. iki 1947 
m. vasario 16 d.)

Kovokime daugiau dvasiniais 
ginklais, kuriais Kristus kovojo 
ir nugalėjo pasaulį! Su jais ir 
mes eisime į laimėjimą—į laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Būki
me šiuose dalykuose didžiadva
siai! Dievas nesileidžia aplenkia
mas dosnume!
Maldos Apaštalavimo Centras 

St. Robert’s Hall 
Pomfret Centre, Conn.

Visų Šventų parap., Roseland, 
Chicago—Šis veiklus M. Apašt. 
skyrius daug meldžiasi už pa
vergtą Lietuvą ir už visus lietu
vius nukentėjusius nuo karo. 
Daug mišių jau užsakyta. Yra 
prižadėta: mišių—500; komuni
jų—500; rožančių 1,000; stacijų 
—300; trumpų maldų, pasiauko
jimų ir šv. Sak. aplankymų—8,- 
000.

Šv. Kazimiero par., Westfield, 
Mass—A. K. Masaitis kas mė
nuo per Maldos vajų užsakė mi
šias už Lietuvos išvadavimą iš 
komunistų vergijos.

Šv. Jurgio par., Chicago—Gy
vojo Rožančiaus dr-ja aukoja už 
Lietuvą: užsakė 10 mišių; iš
klausys mišių—395; komunijų— 
579; rožančių — 445; stacijų — 
240; dvasiškų komunijų — 200. 
Kitos taip pat karštai meldžiasi 
ir aukojasi kasdien už Lietuvą.

Šv. Jurgio par., Shenandoah, 
Pa.—Tarp kitų maldų šie para
pijiečiai prižadėjo: mišių—200; 
komunijų—200; rožančių—200; 
stacijų—200; įvairių maldų—1,- 
000. Kiekvieną sekmadienį lai
komos mišios už Lietuvą, ir visa 
bažnyčia kalba rožančių.

Šv. Kryžiaus par., Mt. Car
mel, Pa.—Seserų kazimieriečių 
mokyklos vaikučiai: mišių—1,- 
037; komunijų—855; rožančių— 
562; litanijų—550; kitų malde
lių—33,248.

Šv. Petro parap., So. Boston, 
Mass. — Maldos Apašt. skyrius 
tarp kitų maldų ir pasiaukojimų 
sudarė atlyginimo švč. Jėzaus 
Širdžiai komunijų ratelį iš 30 
narių. Vadinasi, kasdien per 
Maldos vajų komunija bus pri
imama, kad Dievas pasigailėtų 
Lietuvos. '

Šv. Juozapo par., Waterbury, 
Conn.—šis veiklusis M. Apašt 
skyrius, neskaitant kitų maldų 
už Lietuvą sąrašų, yra sudaręs 
ratelį iš 30 narių, kurios kas
dien priima komuniją, atkalba 
rožančių, apeina stacijas ir at
lieka daug kitų gerų darbų.

Aliquippa, Pa.—J. Plečkaitis ............................................... 3 sv.
Baltimore, Md.—K. Matuliauskas .......................................  60 sv.
Bayonne, N. J.—Joseph Jodzevich....................................... 3 sv.
Brockton, Mass.—Kasetta Dry Goods Store ...................... 17 sv.
Chester, Pa.—P. Tvarionienė ............................................... 14 sv.
Chicago, DI.—S. A. Pocius (gaidų) 9 sv.; Anna Svilon, 41 sv.; S. 

M. Šaltenis, 14 sv.
Cleveland, Ohio—M. C. Mischik...........................................  38 sv.
Dorothy, N. J.—BALF 21 skyrius........................................130 sv.
Great Neck, N. Y.—Kriaučiūnienė, 45 sv.; Juškienė, 48 sv.; S. La- 

žauninkienė, 147 sv.; Blažonis, 7 sv.; Aleksevičienė, 18 
sv.; Gutauskienė, 28 sv.

Haverhill, Mass.—BALF 59 skyrius .................................... 125 sv.
Kearny, N. J.—M. Baltrukonienė......................................... 7 sv.
Kingston, Pa.—Pan. Marijos par...........................................390 sv.
Lakewood, Ohio—F. G. Zuris............................................... 35 sv.
Lawrence, Mass.—Kun. P. M. Juras...................................  51 sv.
Madeira, Ohio—N. N.............................................................. 41 sv.
Millinocket, Me.—V. Čepaitienė ........................................... 40 sv.
Milwaukee, Wise.—šv. Gabrieliaus par.................................361 sv.
Owensboro, Ky.—Stella Cirul (maisto) .............................. 22 sv.
Paterson, N. J.—BALF 86 skyrius ......................................461 sv.
Philadelphia, Pa.—šv. Kazimiero par. (rūbų) 347 sv.; (maisto)

154 sv.; Ona Valavičienė (siūlai) 7 sv.; D. Poškaitė, 16 
sv.; Šv. Jurgio par., 18 sv.; St. Raphael’s Rectory, 45 sv.; 
O. Ungurienė, 4 sv.

Shenandoah, Pa.—šv. Jurgio par.......................................... 550 sv.
Wilkes-Barre, Pa.—Fr. Oberaitis ......................................... 7 sv.
Worcester, Mass.—šv. Kazmiero par.................................... 700 sv.
West Roxbury, Mass.—BALF 17 skyrius .......................... 15 sv.
Glen Dale, W. Va.—A. Kutienė............................................. 35 sv.
New York City—Mrs. H. Ogar............................................. 15 sv.
East Hampton, L. I.—J. Doba ............................................. 14 sv.
Jamaica, N. Y.—P. Dabužinskas, 15 sv.; Iz. Laučkienė, 12 sv.
Maspeth, N. Y.—Jonas Raudonaitis......................................208 sv.
Ozone Park, L. I.—Ona Palubienė ...........................  14 sv.
Yonkers, N. Y.—Kašėta......................................................... 20 sv.
Brooklyn, N. Y.—Subatienė, 10 sv.; A. Barkienė, 23 sv.; A. Ja

kaitis, 12 sv.; Mary Bursaitis, 2 sv.; Kašėtienė, 48 sv.; J. 
Mackevičius, 135 sv.; B. Gerulskis, 2 sv.; Misevičienė 16 
sv.; J. Strogis, 10 sv.; Nursing Sisters, 180 sv.; A. Lau
kaitienė, 5 sv.; R.Gillen, 14 sv.; Ona Mackevičienė, 10 sv.; 
S. Mikoliūnas, 19 sv.; V. McKloskey, 12 sv.; J. Ginkus, 40 
sv.; P. Puzinienė, 54 sv.; Anelė Tvaškas, 63 sv.; Mrs. J. 
Boutelier, 10 sv.; J. Smelskis, 6 sv.; Agnes Balčiūnas, 12 
sv.; Veronika Žaliauskas, 8 sv.; K. Maldaikis, 6 sv.; Mrs. 
A. Sullivan, 7 sv.; J. Unguraitis, 5 sv.; Ona Baltauskienė, 
12 sv.; Mrs. Gardner, 35 sv.

žiemą šalpa tremtiniams lietuviams yra ypač reikalinga.
Laikraščiai ir laiškai nuolat praneša apie sunkėjančias mūsų 

brolių ir seserų tremtinių sąlygas.
Todėl ir toliau siųskite konservuotą maistą, drabužius, mo

kyklos reikmenis, avalynę, knygas, vaistus ir kitus būtinus daly
kus į:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8 - 6203

Šv. Mykolo par., Bayonne, N. 
J. — šešiolika M. Apašt. narių 
prižadėjo už Lietuvą: keis mė
nuo išklausyti vienas mišias; 
priimti komuniją; atkalbėti ro
žančių; apeiti stacijas. O kiti tą 
patį žadėjo atlikti kas savaitę.

Chicagoje “Laikinas Maldos 
Vajaus Komitetas” jau seniai 
uoliai dirba išjudinti čikagiečius, 
kad pagyvintų, išplėstų Maldos 
Vajų už Lietuvą ir tuo padėtų 
M. Apašt. Centrui. Jų troškimas 
yra pamatyti viešas pamaldas 
už Lietuvos laisvę visose Chica- 
gos bažnyčiose! Be to, įvairiose 
vietose įvyksta dideli susirinki
mai Maldos už Lietuvą ir nelai
mingųjų sušelpimo reikalais.

Malonu patirti tokį nepapras
tą uolumą gelbėti Lietuvai dva
siniais ginklais. Telaimina jųjų 
pastangas Dievas!

Sopulingos Motinos par., Har
rison, N. J.—Juozapata Bubnie- 
nė atsiuntė šios par. M. Apašt. 
skyriaus maldų už Lietuvą sąra
šą. Tarp kitų maldų pirmiau at
siųstų: komunijų—50; rožančių 
—8; stacijų—35; litanijų ir įvai
rių novenų—36.

Šv. Petro par., Kenosha, Wis. 
—Kun. J. Savukynas rašo: “Mū
sų par. Maldos Apašt. dr. ir Gy
vojo Rožančiaus dr. nuoširdžiai 
prisideda melstis už mūsų varg
stančius brolius lietuvius: mišių 
užsakytų—3; mišių išklausytų— 
153; komunijų—111; rožančių— 
173; litanijų—20; įvairių novenų 
—25; atsidūsėjimų—300 ir kitų 
maldų.

Šv. Roko parapija, Brockton, 
Mass.—A. šarkienė: raišių—25; 
komunijų—25; įvairių litanijų; 
rožančių—50; stacijų—25.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

►

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Gralio rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Lalsniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
■' ' • 1 .......... ..... .
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KATALIKŲ SEIMELIS GRUODŽIO 29 D. VERTINGOS KALĖDŲ 
DOVANOS JULIAUS BANIULIO RAŠTAI

Gruodžio 29 d. šv. Jurgio, 
parapijos salėje Brooklyne 
šaukiamas Katalikų Seime
lis yra įdomus ir svarbus sa
vo programa.

Jame kalbės neseniai iš 
Europos atvažiavęs Dr. B. 
Kazlauskas, aplankęs trem
tinius lietuvius Vokietijoje. 
Jo įdomūs aprašymai dabar 
eina “Amerikoje.”

Apie draugijas ir spaudą 
kalbės kun. N. Pakalnis, o 
jėzuitas kun. J. Borevičius, 
taip pat neseniai atvažiavęs, 
papasakos apie katalikų lie
tuvių gyvenimą Vokietijoje.

J. B. Laučka praneš apie 
tremtinių šalpą ir adv. K. 
Jurgėla apie politinę veiklą.

Visi esate kviečiami daly
vauti Katalikų Seimelyje 
gruodžio 29 dieną šv. Jurgio 
parapijos salėje, 207 York 
St., Brooklyn.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Draugijos prašomos pri

minti savo rinktiems į sei

RENGIASI VASARIO 16 D. MINĖJIMUI
New Yorko Lietuvių Tary

bos valdyba paskutiniam po
sėdy svarstė Vasario 16 d. 
minėjimo programą, kuri nu
matyta su svarbiais kalbėto
jais, su chorais ir dainomis.

Kaip seniau, taip ir šiemet 
minėjimas įvyksta New Yor
ke Webster Hall.

Minėjimas prasidės 5 vai. 
po pietų, ir visa programa 
sustatyta taip, kad neužimtų 
daugiau kaip 3 valandas.

Šiemet Vasario 16 d. minė
jimas tuo svarbus, kad su 
juo yra surištas Lietuvai 
Gelbėti Vajus.

Šio vajaus svarba yra be 
galo didelė šiuo laiku, kada 
artėja Lietuvos ateities 
sprendimas.

Iš Europos vyriausia lietu
vių vadovybė, į kurią įeina 
katalikų, tautininkų, liaudi
ninkų, socialistų ir kitų at
stovai, prašė Amerikos lietu
vius per Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kad jie kuo skubiau
siai atsiųstų lėšų sustiprinti 
kovai visose srityse dėl Lie
tuvos laisvės.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, vajų paskelbusi, prašo vi
sus tikrus lietuvius kuo dos
niau prisidėti prie to Lietu
vai Gelbėti Vajaus.

New Yorko Lietuvių Tary
ba yra jau sukėlusi arti 2,- 
000 dolerių tame vajuje ir 
rūpinasi, kad visi susipratę 
lietuviai paremtų šį žygį, ku
rio tikslas — Lietuvos gelbė
jimas.

ŠALPOS VAJAUS KOMI
TETO VEIKLA

Gruodžio 20 d. Apreiškimo 
parapijos salėje įvyko BALF 
vajaus New Yorko komiteto 
susirinkimas, pirmininkau
jant Dr. B. K. Venciui.

Buvo padaryti pranešimai 
ir apsvarstyta eilė klausimų.

Kitas komiteto susirinki
mas šaukiamas Apreiškimo 
parapijos salėje sausio 3 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vaka
re.

Sausio 26 d. ruošiamas di
delis parengimas Labor Ly
ceum salėje Brooklyne šio 
vajaus proga. 

Lietuvių Radijo Vakarinės

7:30
WWEL 1600 kc.KETVIRTADIENIAIS 7:30

Programos Dir.

AD. JEZAVITAS
Muziko* Dir.

V. UBARAVICIUS 
Pranešima Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y. 
EV. 4-7142

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

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

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

melį atstovams, kad jie ne
pamirštų savo pareigų ir da
lyvautų seimely. Svarbu, kad 
kuo daugiausia dalyvių būtų.

Seimely dalyvaus ir atvy
kę iš Europos lietuviai. Iš
girsite daug naujo, o gal net 
ir apie savo gimines ir pa
žįstamus.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

Penktadienį, gruodžio 27 
d., įvyks New Yorko Federa
cijos apskrities susirinkimas 
Apreiškimo parapijos žemu
tinėje salėje. Prasidės 7:30 
vai. vakare.

Svarbu visiems draugijų 
atstovams dalyvauti šiame 
susirinkime, nes sekmadienį, 
gruodžio 29 d., įvyks Katali
kų Seimelis. Reikės pasitar
ti ir seimelio reikalais.

Dalyvaukite visi.
Apskr. Sekr.

BENDRADARBIAMS

Naujiems Metams esant 
trečiadienį, kitas “Ameri
kos” numeris išeis antradie
nį, gruodžio 31 d.

Bendradarbiai prašomi 
medžiagą atsiųsti taip, kad 
visi raštai redakciją vėliau
sia pasiektų pirmadienį, 
gruodžio 30 d.

Red.

ATPLAUKĖ DR. J. PAJAU
JIS IR NEMAŽA KITŲ 

LIETUVIŲ
Penktadienį, gruodžio 20 

d., į New Yorko uostą at
plaukė būrys lietuvių iš Eu
ropos.

Tarp atvykusiųjų yra Dr. 
J. Pajaujis, buvęs Steigia
mojo Seimo narys, su žmo
na ir dviem dukterims.

Taip pat atplaukė kun. 
Alb. Bielskus, P. A. Kubilius, 
Alb. Šukys su žmona, J. Mar
tišauskienė su sūnum, E. 
Barčiauskienė, Al. Koverie- 
nė, Br. Vigelio šeima iš ketu
rių asmenų, Br. Stulgienė, 
Alg. Januškevičius su žmo
na, J. Raštutis, Am. Makaus
kaitė ir Dr. J. Jusionis su 
žmona ir sūnum.

“MOTERIMS NEIŠSIME- 
LUOSI”

Vyčiai uoliai rengiasi įdo
miam vaidinimui. Tai gyva 
ir linksma komedija “Mote
rims Neišsimeluosi."

Šis veikalas bus suvaidin
tas sausio 12 d., sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos salėje.

Visi renkitės tą dieną pa
matyti “Moterims Neišsime
luosi.”

PRAŠOME PAKEISTI 
ANTRAŠĄ

Kadangi daugelis organi
zacijų, draugų bei pažįstamų 
siųsdavo man pranešimus 
arba laiškus 222 So. 9th St., 
Brooklyn 11, N. Y., tad da
bar prašau visą susirašinėji
mą arba pranešimus siųsti 
sekančiu antrašu:

Danielius J. Averka, 
339 Wilson Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

Daug kas pagaliau įsitiki
no, jog tinkamiausia ir ilgai 
atmintina švenčių dovana — 
tai geras laikraštis. Todėl šią 
savaitę prasidėjo užrašinėji- 
mas “Amerikos” savo gimi
nėms bei draugams.

Tą sąrašą pradėjo EI. Ja
kaitienė iš Brooklyno, užra
šydama “Ameriką” vienam 
tremtiniui Vokietijoje. Gi J. 
A. Pranauskas iš Newarko 
užprenumeravo “Ameriką” 
Sofijai Krilavičienei Newar- 
ke.

Be to, švenčių proga į 
tremtinių fondą paaukojo: 
E. Jakaitienė, J. Vaiciekaus- 
kienė ir S. Gudaitienė iš 
Brooklyno.

Tamstai irgi gali ne vie
nam padaryti visiems me
tams džiaugsmo, užrašyda
mas jam “Ameriką.” Tuojau 
prisiųsk mums $3 ir savo bi
čiulio adresą, ir mes jam 
siuntinėsime “Ameriką,” 
pradedant kalėdiniu nume
riu. Rašyk:

“A M E R I K A”
222 South 9th Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

LANKĖSI “AMERIKOS”
ĮSTAIGOJE

Pereitą savaitę “Ameri
kos” įstaigą aplankė nese
niai šią šalį pasiekęs kun. P. 
Bastakys, palydėtas inž. J. 
Pranausko.

Kun. P. Bastakys Lietuvo
je buvo istorinių Kražių kle
bonas. Tiek prie rusų, tiek 
prie vokiečių jis buvo suim
tas ir kalinamas.

Dabar jis apsistojo Ne- 
warke.

Taip pat buvo apsilankęs 
Neris Šimkus, įžymaus lietu
vių muziko St. Šimkaus sū
nus. Ir jis Lietuvoj nacių bu
vo laikomas kalėjime už po
žeminę veiklą.

Netrukus Jungtines Val
stybes tikisi pasiekti ir jo 
vyresnis brolis.

N. Šimkus yra sustojęs 
Brooklyne pas savo tetą, In
tienę, garsaus kompozito
riaus seserį.

KUN. DR. K. GEČIO 
“KATALIKIŠKOJI 

LIETUVA”

Šiomis dienomis “Draugo” 
spaustuvėje Chicago j e išėjo 
kun. Dr. K. Gėčio veikalas 
“Katalikiškoji Lietuva.”

Knyga turi arti 600 pusi. 
Tai rimtas istorinis veikalas, 
kurį patartina kiekvienam 
šviesuoliui katalikui įsigyti.

Galima gauti “Amerikoje” 
ir “Darbininke.”

PARDAVIMAI

Woodhaven
2 šeimų, mūrinis, kampinis 

namas su 11 kambarių ir 2 
maudynėmis. Tuščias vienas 
aukštas, garu apšildomas. 
Kaina $7,950.

3 šeimų mūrinis namas su 
17 kambarių, 3 maudynėmis, 
šiluma ir 2 automobiliams 
garažas.

B. A. Z I N I S
499 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. REpublic 9-1506

L 
j ŠVENČIŲ PROGA
t Sveikiname Biznierius, Kostumerius ir Visus 
f , Lietuvius, Linkėdami Visiems ž

< LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
. i

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS

I
 Ir Šeimininkas i

Juozas Zakarauskas
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y. |

Tel. EVergreen 4-9672

AMERIKĄ

Brooklyne ruošiamasi iš
leisti Juliaus Baniulio poezi
ja.

1943 metais miręs, Julius 
Baniulis paliko nemažą 
pluoštą knygoje dar nespaus
dintų eilių.

Jų tarpe esama originalių 
ir vertimų.

Iš originalių didžiausias 
dalykas yra “Nuotaikos,” 
kurias autorius baigė prieš 
pat mirtį.

Tarp vertimų esama nema
ža orientalinės poezijos — 
kinų, japonų, persų, egiptie
čių.

Iš viso gali susidaryti per 
200 pusi.

Tokios knygos išleidimas 
nemažai kaštuoja.

Todėl būtų gera, kad Ju
liaus Baniulio draugai ir pa
žįstami padėtų jo raštus iš
leisti.

Daugiausia velionies poeto 
raštų išleidimu rūpinasi naš
lė Ona Baniulienė.

NAUJŲ METŲ 
NUTARIMAS

Jono Navicko orkestro na
riai, kurių yra apie 14, pasi
rinko Naujų Metų nutarimą 
—duoti daugiau ir geresnės 
muzikos parengimuose, ku
riuose jie dalyvauja.

Šis orkestras kas savaitė 
praktikuoja. Jų orkestras 
gerai groja įvairiems šo
kiams ir žmonės juos mėgs
ta.

Reikale galima kreiptis 
tiesiog pas J. Navicką tele
fonu MI 2-2634.

CHORO KONCERTAS

# Brooklyno Lietuvių Opere
tės choro koncertas įvyks 
vasario 2 d., 5 vai. po pietų 
Piliečių klubo salėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Bus vaidinimas, šokiai, 
koncertas. įžanga 90 centų.

PASKAITA APIE 
MAŽUMAS

Gruodžio 18 d. Columbijos 
universitete J. Robinsonas, 
buvęs Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerijos tarėjas, 
skaitė paskaitą tema “Jung
tinės Tautos ir mažumų 
problema.”

Be kitų sričių, J. Robinso
nas dirba ir prie Jungtinių 
Tautų.

DARIAUS GIRĖNO PA
MINKLUI STATYTI 

AUKOS

Teikiame sąrašą aukų nuo 
gegužės mėn.

Aukojo šie brooklyniečiai: 
F. Šimaitis $5.00; jo dirbtu
vės darbininkai suaukojo 
$30.20. Mičiulis ir Kairis au
kojo $22.80; jų siuvėjai su
dėjo aukų $27.20. J. Šimėnas 
aukojo $10.00. Jo' įstaigos 
darbininkai davė aukų $30. 
J. Kaspersko siuvėjai pri
siuntė aukų $11.00. Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubas iš
mokėjo seniau paskirtą auką 
$100.00. Lietuvių Siuvėjų 
Kontraktorių Asociacija už 
pikniko bilietus prisiuntė $5. 
J. Kazlauskas ir M. Stakovas 
aukojo po $1. Nuošimtis už 
dalį sumos iki liepos 1 dienai 
$8.30. Pikniko uždarbio liko 
$188.64.

Aukos iš kolonijų: LDS 74 
kp. parengime Bridgeporte, 
Conn., per D. Pelecką surink
ta aukų $24.00. J. M. Šalte
nis, Chicago, UI. prisiuntė 
aukų $5.00. A. Gazlauskas iš 
Pittsburgho, Pa. aukojo $2. 
J. Guzevičius ir J. Steponai
tis iš Lynbrook, N. Y., pri
siuntė aukų po $1.00.

Aukščiau pažymėtų aukų 
buvo $473.14. Iš pirmiau bu
vo skelbta $3,962.92. Pa
minklo Fondo ižde yra kapi
talo $4,436.06.

Už šias gražias aukas rin
kėjams ir aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame ir prašome 
visų lietuvių remti šį kilnų 
visuomenišką reikalą iki ga
lutinio tikslo. Aukos priima
mos čekiu ar Money Orderiu, 
vardu Darius Girėnas Monu
ment Fund, ir pasiųsti komi
teto iždininkui P. J. Montvi
lai 251 Etna St., Brooklyn, 
N. Y.

Kom. pirm. J. Šaltis, 
Fin. sekr. Adv. S. Briedis, Jr.

PAKVIETIMAS

Amerikos Lietuvių Pilie
čių klubas praneša Brookly
no ir apylinkės lietuvių vi
suomenei, kad rengia Naujų 
Metų sutiktuvių vakarienę 
antradienio vakare, gruodžio 
31 d., 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare.

Jau tikietų yra mažai teli
kusių. Kaina tikietų asme
niui $4.00 su gėrimu ir val
giais. Vien šokimui 60 centų. 
Gros Joe Thomas (Tama
šausko) orkestras ameriko
niškus ir lietuviškus šokius.

Tikietų dar galima gauti 
pas klubo šeimininką J. Za
karauską, klubo darbininkus 
ir komisijos narius.

Rengimo komisijos vardu 
kviečia—

Pirm. K. Kreivėnas, 
Sekr. J. Steponaitis.

— Robert J. Smith, 21 me
tų aklas ir kurčias šv. Jono 
kolegijos mokinys Brooklyne, 
pasirodė esąs vienas iš 650 
mokinių su geriausiais pažy
mėjimais.

"MEMORIES of LITHUANIA" Ž
RADIOHOUR Ž

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

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

z TeL MArket 2-5360 Ž
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Sveikiname Savo Kostumerius, Draugus 
ir "Amerikos" Skaitytojus Su

NAUJAIS METAIS!
SHIMANSKAS & MITCHELL

į MĖSOS KRAUTUVE
F 378 Grand Street Brooklyn, N. Y.
? Tel. EVergreen 8-4608 į

F 
■

NAUJŲ METŲ PROGA
Butelis Geros Degtinės ar Vyno Buvo 

Ir Bus Tinkamiausia Dovana
Tarp 1,000 įvairiausių rūšių, pas mus galima gauti 

sekančias žinomas markes:

SEAGRAM
LORD CALVERT 
SCHENLEY

Wine & Liquor Store
322 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

EVergreen 7-2089

Gruodžio-December 27, 1946

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

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

Maspetho Žinios

— Šv. Vardo draugija ragina 
narius ir visus vyrus įsigyti 
dabar tikietus dėl metinių 
pusryčių, kurie įvyks sausio 
12 d. tuoj po metinių mišių. 
Kalbės teisėjas p. Herbert 
O’Brien ir kun. W. Masiulis.

— Sausio 18 d. susituoks 
du choristai: Marijona Au- 
gustinaitė ir Charles Kūlis.

— Sunkiau susirgusi buvo 
Blissvillietė Elžbieta Dau- 
čianskienė.

— Naujuose Metuose mi
šios lietuvių bažnyčioje bus 
sekmadienio tvarka.

— Susirinkimai bus: Ro
žančiaus sausio 5 d., Moterų 
Sąjungos sausio 7 d., Šv. 
Vardo sausio 10 d., BALF 16 
skyriaus sausio 12, Altoriaus 
draugijos sausio 13 d. Kata
likų Veteranų susirinkimas 
bus sausio 9 d.

Rusai Atkeliami Į 
Rytprūsius

Danų spaudos žiniomis, 
Prūsų Lietuvą ir Karaliaučių 
rusai jau baigia apgyvendin
ti burliokais.

Prūsų Lietuvą bolševikai 
dabar vadina Kalinino apy
garda.

Tuo būdu Lietuva iš visų 
pusių bus apsupta burlio
kais.

I

I 
I 
i

HUNTER
THREE FEATHERS
CALVERT RESERVE

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

TeL Virginia 7-1896

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 (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTKAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu (ienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
viu cementavima ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y. «

Clement A. Voket
(VOKETATHS)

Advokatas

47-40—-74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE

JUOZAS ZEIDAT 
4J1 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIU GĖRIMU

Čia Galima Gauti Kanados 
“Black Home“ Ale

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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