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Pats prezidentas Truma
nas atkreipė dėmesį, kad 
tremtinių iš Europos į Jung
tines Valstybes atvežta labai 

; mažai.
Prieš metus buvo duoti 

gražūs pažadai, bet tik men
ka dalis jų ištesėta.

Toki reiškiniai tikrai nuo
stabūs atsimenant, kad tie 
patys amerikiečiai iš savo 
zonos sugebėjo išgabenti mi
lijonus rusų Maskvos link, 
kad Azijoje jie šimtais tūks
tančių padeda grąžinti japo
nus.

Ten jie randa priemonių 
perkelti milijonams, o trem
tinių vos kelis tūkstančius 
teatvežė savo šalin. Jei tik
rai norėtų, rastų būdų šimtus 
tūkstančių jų čion persikelti.

Amerikos užsienių politi
koje dažnai užmirštamas vie
nas svarbus dalykas: šio 
krašto tarptautinis įsiparei
gojimus turi patvirtinti Se
natas, norint, kad jie taptų 
oficialūs.

Naujas Senatas, kaip spė
ja politinio gyvenimo stebė
tojai, rengiasi patyrinėti 
Jungtinių Valstybių užsienio 
politiką ir daugelį ankstes
nių pasižadėjimų.

Kalbama, kad tiek respub
likonas senatorius Vanden
bergas, tiek demokratas 
Connally ketina pasitraukti 
iš delegacijų tarptautinėms 
konferencijoms ir nevažiuos 
į Maskvą.

Jie tuo būdu turės laisves
nes rankas tarti savo žodį 
apie kai kuriuos tiek Roose- 
velto laikų, tiek dabartinės 
administracijos darbus už
sienio politikoje.
. Niekam, . aepaslajft^ kad 
nemažas senatorių skaičius 
laukia tų pasižadėjimų iške
liant Senate.

Kremlius ilgą laiką savo 
pastogėje penėjo ir rengė 
naujuosius pasaulio valdo
vus.

Dabar vieni jų komunisti
nę diktatūrą vykdo Lenkijo
je, Bulgarijoje, Jugoslavijo
je ir kitur, o dar kiti tyko 
pirmos progos valdžią paim
ti Prancūzijoje ir Italijoje.

Bet neseniai vienas tų 
Maskvos išperų grįžo atgal į 
matušką Rusiją.

Tai Azerbaidžano buvęs 
valdytojas, Maskvos pasta
tytasis Piševaris, kuris, Ira
no kariuomenei įžengus į 
Azerbaidžano provinciją, 
spruko per sieną į ten, iš kur 
Kremlius jį buvo atsiuntęs.

Tai pirmas paukštukas, 
grįžęs atgal į Maskvos lizdą.

Reikia tikėtis, kad ateis 
valanda, kai ten savo kailį 
nuneš ir visi kiti raudonosios 
diktatūros vykdytojai: bul
garų Dimitrovas, jugoslavų 
Tito, čekų Gottwaldas, lenkų 
Bierutas ir dar eilė kitų.

Piševario pavyzdys rodo, 
kad raudonosios vergijos ne
šėjų ateitis nevisados taip 
gražiai baigiasi, kaip Mask
va tai išsapnavo.

“Time” savaitraštis rašo, 
kad paskutinėmis dienomis 
Stalinas sušaukė Politbiuro 
posėdį ir pasiūlė tokius sa
vo įpėdinius, kai jis pats pa
sitrauks : ministeris pirmi
ninkas—Molotovas; pirma
sis vicepremjeras — Beria; 
užsienių reikalų ministeris— 
Mikojanas; pirmasis parti
jos sekretorius—ždano vas; 
antrasis sekretorius—Malen
kovas; krašto apsaugos mi
nisteris — Vorošilovas; pir
masis krašto apsaugos vice- 
ministeris—Budiony; Sąjun
gos Tarybos pirmininkas — 
Andriejevas; Tautybių Tary
bos pirmininkas — Bulgani
nas; Aukščiausios Sovietų

NEVEIKIA LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
ARGENTINOJE

Buenos Aires. — Lietuvos 
pasiuntinybės veikimas Ar
gentinoje buvo sustabdytas 
Perono valdžios reikalavimu.

Lietuvos pasiuntiniu ten 
buvo Dr. K. Graužinis.

Šis Argentinos vyriausy
bės žygis yra susijęs su tos 
šalies susitarimu su Sovietų 
Rusija.

Kaip seniau Molotovas ir 
Ribbentropas, kuris jau pa
kartas, buvo susitarę užimti 
Lenkiją ir Baltijos valstybes, 
taip dabar diktatūrinei 
Maskvai susiuosčius su ne
mažiau diktatūrines manie
ras mėgstančiu Argentinos 
naujuoju prezidentu Peronu 
buvo įsakyta sustabdyti dar
bą gražiai veikusiai Lietuvos 
pasiuntinybei Buenos Aires 
mieste.

Tai charakteringas reiški-

Pamines Lietuviškos 
Knygos Sukaktį

Vokietijoje sudarytas ko
mitetas paminėti pirmos lie
tuviškos knygos 400 metų 
sukakčiai.

Prof. V. Biržiška ir prof. 
P. Skardžius pasižadėjo pa
ruošti toms sukaktuvėms 
minėti reikalingas medžia
gas.

Rašytojai savo metraštį 
“Ištrėmimo Metai” taip pat 
skiria šiam reikšmingam į- 
vykiui paminėti.

Komitetas skelbia, kad 
ateinantieji 1947 m. bus— 
Lietuviškos KnygosLmetai.

Ragina lietuviškos knygos 
minėjimą pradėti su 1947 m. 
sausio 8 d. ;

Pirmoji lietuviška knyga 
buvo išspausdinta 1547 m. 
Tai buvo Martyno Mažvydo 
protestantiškas katekizmas 
su kai kuriais priedais.

Nauja Kinijos 
Konstitucija

Nankingas. — Kinijos par
lamentas paruošė naują kon
stituciją, paremtą demokra
tiniais principais.

Čiangkaišekas pakvietė ir 
kitas partijas, kurios dabar 
neįeina į valdžią, kad įstotų 
į vyriausybę pereinamajam 
laikotarpiui, kol po metų įsi
galios naujoji konstitucija.

VĖL PABĖGO SOVIETŲ PAREIGŪNAS
New Yorkas. — Paskuti

niais metais keletas žymes
nių sovietų pareigūnų yra 
metę tarnybą raudonajai 
diktatūrai.

Iš jų žinomesni yra Barmi
nas, Kravčenko, Gusenko ir 
dar keletas.

Šiomis dienomis prie jų 
prisidėjo dar vienas pabėgė
lis iš sovietinės tarnybos.

Tarybos pirmininkas—Šver- 
nikas.

Politbiuro nariai Stalino 
pasiūlymą visais balsais pri
ėmė.

Lietuviams tie numatytie
ji valdovai nieko gero neža
da: Ždanovas dar toli prieš 
karą pasiūlė užimti Baltijos 
kraštus, Molotovas tai pra
vedė diplomatinėj plotmėj, 
Beria vykdė lietuvių žudymą 
ir trėmimą, būdamas NKVD 
viršininkas. Jam, kaip prity
rusiam kraugeriui, numaty
ta antra savo svarbumu vie
ta. Tai ženklas, kad Maskva 
ir toliau tikisi lieti tautų ir 
žmonių kraują.

nys, kad laisvoji Lietuva ir 
jos institucijos po šiai dienai 
tebėra diktatūrinių — komu
nistinių ir fašistinių—režimų 
auka.

Argentinoje ir kitose Pie
tų Amerikos šalyse yra ke
liasdešimt tūkstančių lietu
vių, kuriems bus didelis nuo
stolis Lietuvos pasiuntinybės 
veikimo sustabdymas, lygiai 
kaip tai yra nedėkinga 
skriauda ir laisvos Lietuvos 
reikalui.

— Kongreso atstovas H. 
Knudson siūlo mokesčius su
mažinti 20 procentų.

Veža medžius Lietuvoje.

DABARTINE ŽEMES ŪKIO PADĖTIS LIETUVOJE e . I __ J_ _ _ _ _
(PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS)

Žemės reforma ir naujakurių 
šelpimas

Tik bolševikams antrą 
kartą sugrįžus į Lietuvą, bu
vo išleistas patvarkymas, 
kad grąžinama visa sovieti
nė padėtis, kokia ji buvo iki 
1941 metų birželio mėnesio.

Ūkininkams tada buvo pa
čios sunkiausios dienos. Visi 
“nuskriaustieji” tuoj griebė
si dalintis ūkininkų turtų, 
paaiškindami komunistinės 
tvarkos atstovams, kad jie 
tų buožių buvo skriaudžiami 
vokiečių okupacijos metais. 
Visi, kurie pirmojoj okupaci
joj buvo gavę žemės, gi vė
liau ūkininkams ji buvo grį
žusi, dabar turėjo teisę me
keno neklausiami tą žemę 
pasiimti.

Tai rusų ambasados Meksi
koje tarnautojas K. Aleksie- 
jevas, kuris paliko savo vie
tą ir apsigyveno Jungtinėse 
Valstybėse.

K. Aleksiejevas pareiškė, 
kad jis atsisako grįžti į Ru
siją. Jis pažymėjo, kad So
vietų Sąjungoje nėra jokios 
laisvės, kad didelė Rusijos 
gyventojų dalis yra nusista
tę prieš Kremliaus diktatūrą 
ir kad net pačioje komunistų 
partijoje esama nepatenkin
tų Stalinu, tik visi ten bijo 
burną praverti. Net Stalino 
artimiausi bendradarbiai ne
sijaučia saugūs.

Rusijos vidaus politika 
yra pagrįsta visišku žmonių 
atskyrimu nuo likusio pasau
lio, nuo demokratinių šalių, 
ypač nuo Jungtinių Ameri
kos Valstybių.

Tuo tarpu nežinia, kur 
Aleksiejevas yra apsigyve
nęs. Jo gyvenamoji vieta lai
koma paslaptyje dėl to, kad 
rusų agentai savo atsimetė
lius stengiasi sučiupti ir lik
viduoti. - -

Tai buvo ypač skaudžiai 
išgyventa vietovėse, kur iš 
seno laiko buvo kolonistų ru
sų. Jie tuoj griebė smaugti 
lietuvį ūkininką. Vietovėse, 
kurios buvo grynai lietuviš
kos, tie nauji patvarkymai 
praėjo kaip ir nepastebėti. 
Norinčiuosius pasiplėšti bau
gino tada dar pusiau viešai 
veikiantieji partizanai lietu
viai. Ir jei ne partizanai, tai 
tas pereinamasis periodas 
būtų kur kas sunkiau išgy
ventas. Ir taip tada, apskai
čiuojama, buvo išžudyta virš 
4,000 ūkininkų.

Praėjus pirmam, savaran
kiškam žemės dalijimosi pe
riodui, stambesnių ir tvar
kingesnių ūkininkų sąskai- 
ton, buvo išleistas naujas pa
tvarkymas, kuris kalbėjo 
apie nustatymą žemės nor
mos iki 30 hektarų, apie kon
fiskavimą žemių visų “liau
dies priešų,” pabėgusiųjų ir 
pasislėpusiųjų.

Taip susidarė naujas, ne
mažas, žemės fondas, kurį 
reikėjo padalinti ar perdalin
ti. Pasirodė, kad žemės gauti 
norinčiųjų kai kuriose aps
krityse beveik neatsirado. 
Tas ypač ryšku buvo Mari
jampolės, Vilkaviškio, Šakių, 
Šiaulių, Joniškio, Raseinių ir 
Panevėžio apskričių kai ku
riuose valsčiuose.

Tariamoji žemės reforma 
ir dabar dar tebeveikia. Že
mės fonde visai yra nepaim
tos žemės ir vietos vykdo
mieji komitetai turi su tokia 
žeme vargo, nes jos nenori 
niekas imti. Pabėgusiųjų 
smulkieji ūkiai visi padalin
ti, ypač Klaipėdos krašte, bet 
su didesniais ūkiais tebesi- 
stumdoma.

Suvalkijoje, Vokietijos pa
sienio rajone, visai neduoda
ma nė pradėti atsistatyti bu
vusiems didesniems ūkiams, 
kurie per karą buvo sudegę. 
Ir čia yra ištisi plotai žemės, 
kur tik tematyti krūvos bu
vusių degėsių. Vaizdas šiur-

Kiek Jungtinės 
Valstybės Atgavo
Washingtonas. — Prez. H.

Popiežiaus Pijaus XII Kalba
Trumanas pranešė, kad pa
gal lend-lease programą bu
vo išleista per 50 bilijonų do
lerių kitiems kraštams, bet 
jau 70 nuošimčių iš tos su
mos yra atsiteista.

Ligi 1946 m. rugsėjo mėn. 
30 dienos Jungtinės Valsty
bės yra atgavusios 10 bilijo
nų dolerių, ne tiek pinigais, 
kiek įvairiais kitais atsiskai
tymo būdais.

Iš viso tėra likę 30 procen
tų neatsiteistų iš tos milži
niškos sumos, kurią Amerika 
skyrė savo sąjungininkams 
per karą.

Roma. — Kalėdų išvakarė
se popiežius Pijus XII pasa
kė svarbią kalbą kardinolų 
kolegijai, apžvelgdamas ne
ramią pasaulio padėtį.

Nors jau karas pasibaigęs, 
bet kelias į taiką sunkus. Tas 
tikros taikos nebuvimas yra 
aiškus mūsų amžiaus nege
rovių ženklas.

Šv. Tėvas pabrėžė: “Kai 
pirmą kartą buvo paskelbtas 
Atlanto Čarteris, visas pa
saulis klausėsi; pagaliau bu
vo galima žmogui laisvai at
sikvėpti. Bet kas bepasilieka 

pus atsimenant, kad čia bu
vo patys geriausi Lietuvos 
ūkiai.

Tuose rajonuose išlikusie
ji ūkininkai gyvena lyg urvi
niai žmonės, išsikasę landy
nes žemėje. Vienu tik jie su
lyginti su kitais ūkininkais, 
tai prievolių atidavimu. Ir 
jiems pyliavos tos pačios. Sa
vaime aišku, kad tokie ūkiai 
pyliavų negali atiduoti ir to
dėl turi savo žemes perleisti 
į valstybinį žemės fondą. Bu
vęs Lietuvos-Vokietijos pa
sienis nuo ūkininkų praktiš
kai jau “išvaduotas.”

Panašus ūkininkų išjungi
mas iš nuosavybės eina ir ki
tose Lietuvos vietose, bet žy
miai lėčiau.

Naujakuriai, gavę žemės, 
gavo ir pažadų viskuo aprū
pinti. Tiesa, pradžioje daug 
kas gavo po 1,000 ir daugiau 
rublių. Bet kas iš to, kad už 
tokią sumą nieko negalima 
nusipirkti. Pav., karvė kaš
tuoja apie 10,000 rublių. Tad 
ir biednieji, po tariamos že
mės reformos, pradėjo vyk
domųjų komitetų duris vars
tyti, kad negali gyventi.

Tada buvo duotas vykdo
miesiems komitetams slap
tas įsakymas, dalį gyvojo ir 
negyvojo inventoriaus, pagal 
vietos komitetų nuožiūrą, 
atimti iš turtingesniųjų ir 
padalinti tarp naujakurių. 
Tai buvo naujas turtinges
niųjų apiplėšimas. Jis tebe
vyksta ir dabar. Tai ūkinin
kui atima bet kokį akstiną 
taip tvarkytis, kad ką nors 
užgyventų, nes gerai žino, 
kad kiekvieną dieną gali 
ateiti komisija ir atimti be 
jokio užmokesnio.

Vasarą buvo apiplėšti ir 
smulkieji ūkininkai. Vietovė
se, kur yra mašinų naudoji
mo ir arklių stotys, ūkinin
kams buvo palikta tik po vie
ną arklį, aiškinant, kad galės 
pasinaudoti esama stotimi. 
Tai pakirto ir smulkiuosius, 
kurie manė, kad galės ilgiau 
laikytis.

(Tąsa 2-me pusi.) 

iš ano paskelbimo ir jo nuo
statų?

“Net kai kuriose iš tų val
stybių, kurios laisvu pasirin
kimu ar kitų didžiųjų valsty
bių įtakoje mėgsta šiandie
niam pasauliui rodytis naujo 
ir tikro progreso nešėjos,— 
Keturios Laisvės, kurias dar 
taip neseniai su tokiu entu
ziazmu daugelis sveikino, da
bar šmėkšo tik kaip koks še
šėlis arba padirbinys to, apie 
ką galvojo ir ko siekė ištiki
miausi tų laisvių skatinto
jai.”

Užuot ėję prie tikros tai
kos, daugelis kraštų, ypač 
Europoje, išgyvena nuolati
nius neramumus, iš kurių 
anksčiau ar vėliau gali įsi
liepsnoti naujo konflikto 
gaisras.

Turėdamas tai mintyje, 
Pijus XII kreipėsi į pasau
lio valdovus, kad jie atsi
žvelgtų į tris punktus: baigti 
dabartinį netikrumą ir kaip 
galima greičiau prieiti prie

SEN. TAFTO IR T. DEWEY VARŽYBOS
Washingtonas. — Ameri

kos politikos vyrai šiemet 
dirbs, atsižvelgdami į prezi
dento rinkimus ateinančiais 
metais.

Nors sakoma, kad kiekvie
nas senatorius yra galimas 
kandidatas j prezidentus, bet 
iš respuh’^onu . senatorių 
pirmon vieton iškyla Taftas, 
kaip stipriausias kandidatas. 
Naujajame Senate jis yra 
gal įtakingiausias asmuo.

Po jo daugiausia galimy
bių patekti į Baltuosius Rū
mus turi sen. A. Vandenber- 
gas. Bet tuo tarpu jis viešai 
neprisipažino sieksiąs aukš
čiausios vietos šioje šalyje.

Niekas neabejoja, kad an
tras tvirtas kandidatas bus 
New Yorko gubernatorius 
Thomas Dewey.

Tuo būdu respublikonų ei
lėse svarbiausios varžybos 
jau dabar eina tarp sen. Taf- 
to ir gub. T. Dewey dėl no
minacijos kandidatu į prezi
dentus 1948 m.

Ligi to laiko vienas ir ki
tas išnaudos visas progas su
stiprinti savo padėčiai.

Jiems susikirtus konvenci
joje, gali atsirasti kompro

PRIĖMĖ AMERIKOS ATOMINĮ PLAVV
New Yorkas.—Po ilgų dis

kusijų, Jungt. Tautų Saugu
mo Taryba priėmė Amerikos 
pasiūlytą planą tarptautinei 
atominės energijos kontro
lei.

Už šį planą nebalsavo Ru
sija ir Lenkija.

Tarptaut. kontrolės atomi
nei energijai planas atmeta 
veto teisę šioje srityje.

Tuo planu numatoma tarp
tautinė inspekcija, susitari
mai ir kiti dalykai, susiję su 
atominės energijos kontrole. 
Taip pat bus įsteigta tarp
tautinė žinyba, kurios tiks
las bus panaikinti atominių 
ginklų gamybą ir vartojimą, 
be jokios veto teisės tiems, 
kurie būtų nusižengę.

Minėtoji žinyba turėtų vi
są monopolį atominiams ty
rinėjimams, susijusiems su 
naikinamąja galia. Visos val
stybės, pasirašiusios atomi
nį susitarimą, privalės tos ži
nybos atstovus įsileisti nesu
varžytai inspekcijai.

Šį atominės energijos kon
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tikros taikos tarp visų val
stybių,—tegul naujieji me
tai būna tikros taikos metai; 
antroje vietoje pabrėžtina, 
kad toji taika būtų teisinga, 
patarnaujanti visai žmoni
jai; pagaliau tegul būna pa
likta taikos sutartyse vietos 
pakeitimams, kai žmonių 
dauguma, išminties balsas ar 
teisingumas atras esant rei
kalingus tuos pakeitimus.

Norint grįžti prie didžiųjų 
taikos principų, reikia atsi
minti ir vykdyti pasaulyje 
Dieviškąjį Įstatymą.

Šv. Tėvas ragino krikščio
nis kovoti prieš ateizmo ant
plūdžius ir tvirtiems stovėti 
savo įsitikinimuose bei dar
buose.

Baigdamas, popiežius lin
kėjo, kad “ant griuvėsių civi
lizacijos, kuri užmiršo Evan
gelijos mokslą, vėl iškiltų 
krikščionių bendruomenė, 
kurioje vyrautų meilės įsta
tymas.” 

misinis kandidatas, pav.,sen. 
Vandenbergas, kuris politi
nių stebėtojų nuomone, galė
tų būti pats gabiausias iš pa
skutinių respublikonų prezi
dentų. Tuo tarpu Vandenber
gas bus laikinuoju Senato 
pirmininku ir greičiausia už
sienių komisijos pirmininku. 
' Sėfc^^hSt^fiuįf respubliko
nų daugumos vadas, o sen. 
Taftas vadovaus komisijai, 
kuri nustatys respublikonų 
politiką. Jis pasiims pirmi
ninko pareigas dar poroje į- 
takingų Senato komisijų.

De Gaulle Nebus 
Kandidatas

Paryžius.—De Gaulle pra
nešė, kad jis nebus kandida
tas į Prancūzijos preziden
tus, kadangi naujoje konsti
tucijoje prezidento valdžia 
yra gana susiaurinta.

Respublikos Tarybos pir
mininku Prancūzijoje buvo 
išrinktas liaudies respubliko
nas Champetier de Ribes 
prieš komunistų ir socialistų 
kandidatą.

trolės planą paruošė Jungti
nių Valstybių atstovas B. 
Baruchas.

Nori Pusantro 
Bilijono

Washingtonas. — Darbi
ninkų unijos pateikė savinin
kams reikalavimus, kad būtų 
apmokėtas laikas, kurį dar
bininkai, įėję į fabriką, pra
leidžia pasiruošdami darbui: 
pav., ligi nuo vartų nueina 
prie darbo vietos, kol apsi
rengia darbiniais drabužiais 
ir t.t.

Iš viso tokių reikalavimų 
darbdaviams jau įteikta už 
pusantro bilijono dolerių. 
Kasdien toji suma vis didėja.

Naujasis Kongresas susi
rūpinęs, kaip šį naują unijų 
sąjūdį būtų galima sutvarky
ti.

— Prezidentas Trumanas 
finansų pasekretoriu pasky
rė Wiggins.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SVARBIAUSI ŠIŲ METŲ DARBAI
Įžengęs į naujus metus, žmogus susimąsto ir savęs 

klausiasi: kurie darbai jo laukia, kas pirmoje vietoje reikia 
atlikti ?

Vieni pasvarstę nieko nenutaria ir tęsia savo amželį 
sena vaga metai po metų. Kiti pasiryžta, valandėlę įsilieps
noja naujais siekimais ir net dideliais žygiais, bet greitai 
vėl nutilsta, užgęsta ir nieko naujo nelaimi. Tretieji gi pa
siryžta ir laimi.

Mums, lietuviams, reikia būti tokiems pasiryžėliams, 
kurie laimi, nes mūsų laukia ne vieno asmens, ne vienos šei
mos ar apylinkės, bet visos tautos reikalai.

Kaip pernai, taip ir šiemet prieš mūsų akis stovi tasai 
dar nepasiektas tikslas, didžiausias ir gražiausias tautų ir 
žmonių švyturys—laisvė. Senoji mūsų tėvynė tebėra pa
vergta, niekinama, persekiojama, naikinama. Bet jos sūnūs 
ir dukros pačioje šalyje nenuleidžia rankų, kovoja dėl lais
vės ir savo širdyse saugo neužgesintą nepriklausomybės ži
burį.

Kur jis bebūtų, kiekvienas lietuvis turi ne tik šį žiburį 
saugoti savo širdies giliausiuose troškimuose, bet ir dirbti 
bei aukotis, kad toji laisvės kibirkštėlė išaugtų liepsna, ku
ri iš mūsų senosios tėvynės išdegintų visus okupacijos ir 
vergijos ženklus, ir kad vėl lietuvis galėtų gyventi savo iš
laisvintoje tėvų žemėje.

Lygia greta stovi ir antrasis didysis uždavinys prieš 
mus. Tai išblaškytųjų lietuvių likimas, kol jie negali grįžti 
į savo gimtą kraštą.

Netekę savo tėvynės, jie šiandien yra varinėjami po 
svetimas žemes, širdyse nešiodami didelę, jokių vargų ir 
priespaudų neišnaikinamą meilę—meilę savo šaliai, savo 
žmonėms, savo laukams ir girioms, kurios per metų metus 
jiems šlamėjo senolių žilą pasaką,—ir meilę laisvam, nepa
vergtam žmogui bei laisvai, nepriklausomai tautai.

Kasdien tų tremtinių lietuvių dalia sunkėja. Kurie pa
teko į Sibirą, tie neturi jokio užtarimo, jokios globos, jo
kios teisybės. Jie yra kaip nekaltos avys plėšrių vilkų nas
ruose, ir veltui jie kreipia savo išvargusias akis į demokra
tijas, kad juos gelbėtų, kad jų vergijos jungą palengvintų 
ir grąžintų prie^s^vp žemės upių, ežerų ir kryaię. Bet jie 
negirdi užtariančio balso, nesulaukia demokratijų gelbstin- 
čios rankos.

Laisvėje esantiems lietuviams tenka pareiga belsti į 
pasaulio galingųjų duris, kad jie atsižvelgtų į tas kruvino 
teroro ir žiaurios priespaudos aukas, kad palengvintų jų 
beteisę dalią.

Bet rūpestis reikalingas ir tiems tremtiniams, kurie at
sidūrė Europoje ir šiandien skursta stovyklose. Jų vargas 
didelis, ir ypač paskutiniu metu demokratijų pareigūnai su 
jais elgiasi kaip su kriminalistais, nors tie tremtiniai yra 
laisvės ir demokratijos idėjų kankiniai: juos mėto iš sto
vyklų, varinėja iš vietos į vietą, mažina maistą, daro jų gy
venimą kaskart skurdesni ir sunkesnį.

Ir toliau turi būti ginamos tų tremtinių teisės, rūpinama
si jų gyvenimo pagerinimu, teikiama jiems šalpa. To niekas 
kitas už mus nepadarys: čia yra kiekvieno lietuvio pareiga, 
nuo kurios atsisakyti būtų nusižengimas prieš Dievą ir 
prieš Tėvynę. R.

DABARTINE ŽEMES ŪKIO PADĖTIS 
LIETUVOJE

(Pradžia 1-mam pusi.)
Sovchozai ir kolchozai 

Lietuvoje
Valstybiniai ūkiai (sov

chozai) nebuvo panaikinti ir 
vokiečių okupacijos metu. 
Tai buvo savotiškas rusų pa
veldėjimo tęsinys. Dabarti
nėj bolševikų okupacijoj val
stybiniai ūkiai ypatingu uo
lumu didinami.

Grįždamas iš pabėgimo 
agr. V. Vazalinskas iš Rusi
jos parsivežė ir naujus, ten 
paruoštus valstybiniams 
ūkiams kadrus. Tuos kadrus 
papildęs vietiniu aktyvu, 
pradėjo valstybinius ūkius 
didinti iš žemės fondo pa
imama žeme.

Sovchozų (valstybinių 
ūkių) plotas dabar jau skai
tomas dešimt kartų didesnis, 
negu jis buvo 1941 m. pra
džioje. Vadinasi, tiek žemės 
buvo išplėšta iš ūkininkų.

Sovchozų kūrimas eina pa
gal paruoštą planą, kurį yra 
išdirbęs žemės ūkio mi
nisterijos, valdomos ruso, 
planavimo skyrius. Tie pla
nai laikomi paslaptyje. Net 
artimiausi bendradarbiai ne
informuojami. Reikia tik

riems būti, kad tie planai 
kvepia mirtimi dar daugeliui 
tūkstančių ūkininkų, kurie 
už vienus ar kitus tariamus 
nusikaltimus bus iš ūkių pa
šalinti.

Sovchozų kūrimas, kaip 
dabar galima pastebėti, vyk
domas ten, kur sunkiau 
“laisvu noru” gali susidaryti 
kolchozai (kolektyvūs ūkiai Į. 
Gi vietovėse, kaip Salakas, 
Zarasai, Jonava, Vievis ir 
kt., jau organizuojami kol
chozai.

Specialūs agitatoriai, at
siųsti komunistų partijos 
centro, iš anksto paruošus 
dirvą vietiniams komunis
tams, veda aktyvią propa
gandą apie “linksmą ir lai
mingą gyvenimą kolchozuo
se.”

Apytikriais duomenimis, 
Lietuvoje jau veikia apie 200 
kolchozų. Daugiausia jie yra 
rusų apgyventose vietose. 
Kolchozui steigti užtenka 
vykdomojo komiteto noro. 
Vykdomasis komitetas su
šaukia susirinkimą ir, paaiš
kinęs reikalą, susirinkusiųjų 
paklausia:—Kas prieš? To
kių negali atsirasti, nes tada 
kelias į Sibirą daugiau negu

tikras. Tad ir čia partizanai 
ilgą laiką gelbėjo. Gal tik to
dėl su kolchozų steigimu, ar
ba teisingiau pasakius, su 
nesteigimu geriau yra gry
nai lietuviškose vietovėse.

Kolchozų steigime nemažą 
vaidmenį suvaidino ir vokie
čių okupacijos metu, per į- 
vairias evakuacijas, į Lietu
vą atvežti rusai. Pasirodo, jų 
didelė dauguma buvo užver
buoti agentais. Ypač jų “nuo
pelnai” dideli, kai frontas 
priartėjo prie Lietuvos. Už 
tuos “nuopelnus” jų dalis ir 
pasiliko Lietuvoje toliau “pa
reigų eiti.”

Ta pačia proga reikia ke
liais žodžiais užsiminti ir 
apie žemės ūkio kolonizaciją. 
Jei kai kurie miestai, kaip 
Vilnius, Kaunas ir Klaipėda 
ir iš dalies Šiauliai, stipriai 
rusais kolonizuoti, tai kai
mas dar žymiai mažiau pa
liestas.

Pagal surinktus duomenis, 
pirmoj eilėj eina kolonizavi
mas tos Rytprūsių dalies, 
kuri pačių sovietų priskirta 
prie Rusijos. Čia gyventojai 
vokiečiai pagrindinai išvalo
mi. Net ir tie vokiečiai, kurie 
sovietų okupacijos pradžioje 
griebėsi komunistinio arkliu
ko, neišsigelbėjo.

Po Rytprūsių toliau eina 
Klaipėdos kraštas, čia atga
bentų rusų į žemės ūkį taip 
pat didelis skaičius. Trečioj 
eilėj rusai atgabenami į Lie
tuvos pajūrį tarp Palangos 
ir šventosios. Ketvirtoj eilėj 
rusai gabenami į Lietuvos- 
Lenkijos ir Lietuvos-Latvi
jos pasienius. Aiškinama, 
kad tie rusai kolonizuojami 
sekimo reikalams, nes pasie
nio kariuomenė viena tų pa
reigų nepajėgia atlikti.

žodžiu, stengiamasi apsta
tyti Lietuvos sienas patiki
mais agentais, nuolatiniais 
gyventojais. O rusai tas pa
reigas gerai atlieka. Kur tik 
atsiranda tokių kolonizato
rių, tuoj vietiniai lietuviai 
pradeda tirpti. Bet ir tų rusų 
padėtis nelengva. Daug iš jų 
buvo likviduota, nemažai ir 
dabar tebelikviduojama. Ži
noma, bendrai imant, daug 
daugiau patys lietuviai nu
kenčia, nes po tokių likivida- 
vimų, ištisi lietuvių kaimai 
iškeliami. Tokių atsitikimų 
yra buvę Merkinės, Varėnos, 
Eišiškių, Joniškio ir kituose 
valsčiuose.

Kiek rusų kolonistų yra 
atgabenta, laikoma didžiau
sioje paslaptyje. Pats kolo
nizacijos faktas slepiamas 
nuo bet kokio pranešimo vie
šumai. Planai kolonizuoja
muosius įgyvendinti ateina 
iš Maskvos. Kolonistus įgy
vendinti žemės ūkyje, kaip ir 
miestuose, imasi vykdyti Vi
daus Reikalų Ministerija. Bi
jomasi, kad gali prasidėti di
desnio masto lietuvių ūkinin
kų iškėlimas iš Lietuvos. Yra 
gauta tikrų žinių, kad tokie 
planai stropiai ruošiami.

Ar užtenka duonos?
Sovietams įsiveržus antrą 

kartą į Lietuvą, derlius tais 
metais Lietuvoje buvo geras.

Išskyrus Suvalkiją ir Že
maitiją, javų nuvalymo dar
bai, kad ir su nuostoliais, bet 
buvo atlikti. Tiesa, tais me
tais ir pavieniai apiplėšimai 
buvo labai dideli. Bet duonai 
žmonės išsisaugojo. 1944 m. 
žiemkenčių ir 1945 m. pava
sarinė sėja buvo labai blogai 
atlikta. Stigo visko: sėklų, į- 
rankių, arklių ir pagaliau 
žmonių. Manoma, kad ben
drai buvo apsėta jtnažiau ne
gu 50% ariamos žemės ploto. 
Derlius, nors ir tiek teapsėto 
ploto, ir dar netręšto, buvo 
geras. Jį, kaip sako ūkinin
kai, davė pati gamta.

1945 m. žieminių ir 1946 
m. vasarinių javų sėja buvo 
jau kiek geresnė. Manoma, 
kad buvo apsėta apie 70% 
ariamos žemės ploto. 1946 m. 
žieminių javų derlius buvo 
geras. Vasarojai buvo pras
tesni. Neblogai užderėjo ir 
bulvės. Vidurio Lietuva nu-

ŠI^NAKT
Šiąnakt liūdi kanklės mano,
Ryt gal vėl sudžiugs širdis, 
Kai po audrų siūčio tvano

Aušrą skelbs gaidys . . .
Kol nenyks vargai ir skriaudos
Iš tamsios žmogaus dalies,
Daug ir mano kanklių raudos

Ašarų pralies ...
Verk ir verk ir striūbauk, styga— 
Šiąnakt sopes tu matai, 
Bet nustos, kas žmogų myga, 

Ir liepsnos rytai . . .
O kad grįš, ko žemei stinga, 
Teigia rašmenys žvaigždžių— 
Aš jų įžado mįslingą 

Varpą jau girdžiu . . .
Jurgis Baltrušaitis.

TAVO SIELA
Tavo siela tartum begalinė 
Amžino pavasario versmė, 
Kaip jaunų dienų žiedai šilkiniai, 
Kaip šviesi gyvenimo giesmė.
Tavo siela, nakčiai žemę siaučiant,
Kaip aukštų padangių žiburys, 
Nevilties šešėlyje juodžiausiam 
Deimantas vilties ugnim žėrįs.
Ir tada, kai laimė, tartum indas, 
Sutrupės be ženklo palengva— 
Tavo siela šukėse suspindus 
Ir be žemės kūno bus gyva.
Ir tada, kai švies dangus sužibęs 
Amžių saulės spindulių tvanu— 
Tavo siela soduos amžinybės 
Kraus sau kraitį Viešpaties dienų.

Bernardas Brazdžionis.

kentėjo kiek vasaros metu 
iškritusių ledų ir buvusios 
audros.

Bendrai suėmus, kaimas 
duonos dar turi, bet jau stip
riai turi taupyti. Mėsos jau 
žymiai sumažėjo, nes ir ben
dras galvijų ir kiaulių skai
čius nepaprastai nukritęs. 
Kritimas eina ir toliau. Ypa
tingai blogai gali būti su 
arkliais. Prieauglio beveik 
nematyti. Didesnieji ūkiai 
daug ką turi, parduoti, kad 
sumokėjus didelius mokes
čius ir įvairias pabaudas.

Nors buvo pravestas že
mės ūkio surašymas, bet da
vinių niekur neskelbia. 
Sprendžiant iš kelių vietovių, 
galima teigti, kad gyvulių 
skaičius lyginant su pasku
tiniaisiais normaliais metais, 
tėra tik 50%. Vienų paukščių 
padėtis yra geresnė. Bet pa
pildomas paukščių laikytojų 
apdėjimas visokiomis prievo
lėmis, kaip kiaušiniais, 
plunksnomis, mėsa ir net pi
nigais, prives taip pat prie 
blogos padėties.

Blogiausia su apsirengi
mu, ypač su avalyne. Odos 
trūkumas nepaprastai dide
lis. Rūbų dar šiaip taip pasi
gaminama namuose, bet ap
siauti nėra kuo. Šventadie
niais bažnyčiose matyti la
bai daug moterų ir vyrų ap
siavusių klumpėmis, ko 
anksčiau Lietuvoje jau nebe
buvo. Į gyvenimą vėl grįžta 
senosios vyžos. Tai keista, 
bet taip yra. Žmogus gi turi 
kaip nors verstis.

Ūkininkams uždedamos 
prievolės

Ūkiams nestatytos prievo
lės beveik tokios pat, kaip ir 
pirmojoj okupacijoj. Pir
miausia, suskirstyta į gerą
sias ir blogąsias apskritis.

Nors nuo karo ypatingai 
yra nukentėjusi Suvalkija, 
bet Vilkaviškis, Marijampo
lė ir Šakiai, o taip pat Klai
pėdos kraštas priskirti prie 
pirmosios grupės, kuri prie
molių grūdais, mėsa ir pini
gais turi daug daugiau duo
ti.

Ūkiai, imant pagal dydį, 
taip pat nelygiai apdedami 
prievolėmis. Kuo didesnis 
ūkis, tuo daugiau turi duoti 
nuo 1 hektaro ploto. Pav., 
pirmos eilės apskrityje ūkis 
susidedąs iš 10 hektarų dy
džio, nuo 1 hektaro turi duo
ti pustrečio centnerio duoni
nių ir 3 centnerius pašarinių 
javų.

Ūkis iš 30 hektarų dydžio

nuo 1 hektaro jau turi duoti 
4 centnerius duoninių ir 5 
centnerius pašarinių javų. 
Mėsos nuo 10 hektarų ūkio 
reikia duoti apie 200 kilogra
mų, o nuo 30 hektarų—800 
kilogramų. Už pristatytus 
prievolėn javus ir mėsą ap
mokama beveik kapeikomis, 
už kurias ūkininkas nieko 
nusipirkti negali. Jei ūkyje 
kas lieka po prievolių atida
vimo, tai gavus atitinkamą 
pažymėjimą galima laisvai 
parduoti juodojoj rinkoj.

Kada ūkininkui reikia ati
duoti prievoles, sumokėti 
mokesčius, kada nėra trąšų 
ir reikiamos darbo jėgos, tai 
tos prievolės jau daugelį ūki
ninkų papiovė, ypač karo nu- 
teriotose vietose. Pasigailėji
mo jokio: — neturi, tai eik 
lauk iš savo ūkio!—būna vie
nintelis atsakymas teisybės 
ieškantiems.

Tie, kurie prievolių neturi 
atiduoti, baudžiami įvairiai. 
Labai daug priklauso, ar esi 
vykdomojo komiteto sąra
šuose pažymėtas baltajame 
ar raudonajame lape.

Tie, kurie pakliuvę į rau
donuosius lapus, už prievolių 
neatidavimą tuoj iš ūkių nu
šalinami ir baudžiami kalėji
mu priverstiniams darbams į 
Rusiją. Baltuose lapuose su
rašytieji apdedami piniginė
mis baudomis, iš kurių, jei 
dar turi ką likviduoti iš 
ankstesnio turto, gali pajėg
ti išsipirkti ligi kitų metų.

Be minėtų duoklių natūrą, 
ūkininkai visose Lietuvos 
vietose nepaprastai plauna
mi pastočių prievolėmis. Rei
kia žinoti, kad visose Lietu
vos pasienio vietose, kur pir
mojoj okupacijoj buvo stato
mi bunkeriai, ta statyba da
bar tęsiama, taip pat visame 
krašte statoma daug aero
dromų, vykdomas pajūrio su
stiprinimas. Stropiai kerta
mi miškai ir taisomi keliai 
kariniams tikslams į Rytprū
sius.

Visi tų statybų juodieji 
darbai suversti ant ūkininkų 
pečių. Tai žemės ūkį nepa
prastai piauna. Nei žmonės, 
nei gyvuliai neturi poilsio.

Žemės ūkio specialistų 
valymai

Antrojoj bolševikų okupa
cijoj žemės ūkio specialistų 
valymai jau buvo du kartu.

Pirmą kartą toks valymas 
buvo pravestas 1944 ir 1945 
m. pradžioje. Tada buvo at
leisti visi tie, kurie vokiečių 
okupacijos metu jų agentų

buvo įtraukti į juoduosius 
sąrašus. Bet palyginus, tada 
nukentėjo apie 60 asmenų— 
agronomų, matininkų, kul- 
tūrtechnikų ir miškininkų.

Antrasis valymas buvo 
kruopščiai ruoštas, veik me
tus. žemės ūkio specialistai 
buvo įtariami aktingai talki
ną partizanams. Tas valymas 
buvo partijos gerai supla
nuotas. Kai kurių žemės ūkio 
specialistų įstaigose buvo į- 
rengti net mikrofonai (šis 
sekimo būdas dabar Lietuvo
je ypatingai madoje), seka
ma agentūriniu sekimu, pro
vokacijomis ir t.t.

Pats valymas ėjo nuo 1946 
m. balandžio ligi rugsėjo m. 
Per tą laiką buvo suimta 
daug žemės ūkio specialistų. 
Tačiau įtarti buvo iškelti 
darbams į kitas respublikas 
specializavimosi sąskaita. 
Dar kiti buvo perkelti į to
kius darbus, kur pavedami 
tik apskaičiavimai, išjun
giant iš tiesioginių santykių 
su ūkininkais. Į visuomeni
nio darbo vietas susodinti 
dvarų kumečiai, komunis
tams pataikaujantieji.

Iš agronomų dabar komu
nistiniu smuiku visiškai gro
ja: Jonas Kriščiūnas—Ž. Ū. 
Akademijos rektorius; Vy
tautas Vazalinskas—valsty
binių ūkių viršininkas, M. 
Brašiškis—žemės ūkio švie
timo viršininkas, Zebenka— 
gyvulininkystės valdybos 
viršininkas, A. Andrašiūnas 
—žemės ūkio planavimo vir
šininkas, P. Petryla, M. Mic
kis, J. Petraitis ir kiti.

Apskritai ir šiuos šokdina 
iš Rusijos atsiųsti šokdinto- 
jai. Iniciatyvos jiems pa
tiems neduodama jokios. Vis
ką turi daryti, kas įsakoma.

Žemės ūkio švietimas
Žemės ūkio švietimas, pra

dedant žemės ūkio akademi
ja ir baigiant žemės ūkio mo
kyklomis, iš naujo pertvar
kytas. Dabar žemės ūkio 
švietimo pagrindan padėti 
žemės ūkio technikumai ir ž. 
Ūkio Akademija. Ž. ūkio 
technikumai dabar yra be
veik tas pat, kas anksčiau 
žemesnėsės ir vidurinės že
mės ūkio mokyklos. Ypatin
gos reformos yra palietusios 
Ž. Ūkio Akademiją.

Kaip žinome, ligi okupaci
jų pradžios Ž. Ūkio Akade
mijoje buvo du skyriai: ag
ronomijos ir namų ūkio.

Normaliais metais ž. Ūkio 
Akademijoje bendras stu
dentų skaičius sukdavosi 
apie 400. Norinčių studijuo
ti žemės ūkio mokslus visa
da būdavo žymiai daugiau. 
Stojantieji būdavo priimami 
iš brandos atestatų konkur
so.

Nuo šių metų pradžios ž. 
Ūkio Akademijoje veikia še
ši fakultetai: melioracijos, 
žemės ūkio mechanizacijos, 
žemėtvarkos, sodininkystės 
—daržininkystės, namų ūkio 
ir agronomijos. Į visus minė
tus fakultetus, be namų ūkio, 
priimami vyrai ir moterys. Į 
namų ūkio fakultetą priima
mos tik moterys.

Norintieji įstoti į ž. Ūkio 
Akademiją turi prie prašy
mo pridėti: 1. gimnazijos ar
ba tolygios mokyklos baigi
mo atestatą, 2. gyvenimo ap
rašymą, 3. gyvenamosios 
vietos vykdomojo komiteto 
charakteristiką, 4. užpildyti 
labai kombinuotą anketą, 5. 
turėti pasą ir 6. pridėti tris 
fotografijas. Be to, visi sto
jantieji turi laikyti lietuvių 
ir rusų kalbų, chemijos ir fi
zikos egzaminus.

Kaip matyti iš nustatytos 
tvarkos, ypatingas dėmesys 
kreipiamas į politinį ištiki
mumą. Todėl 1946 m. į Aka
demiją nemaža buvo nepri
imta. Tie trūkumai: buožinė 
kilmė, pasyvus laikymasis 
gimnazijoje komjaunimo at
žvilgiu, turėjimas giminių 
užsienyje ir t.t.

1945 m. priimta į Akade
miją nemaža nelietuviškos 
kilmės studentų, kurie lietu-

Bažnytinęs Muzikos 
Studijų Dienos

Šv. Sosto Delegatūrai pri
tariant, lietuvių religinės— 
bažnytinės muzikos reika
lams aptarti lapkričio 20-22 
d. sušauktas Regensburge 
lietuvių muzikų suvažiavi
mas.

Į suvažiavimą buvo kvie
čiami visi muzikai ir muzi
kos mėgėjai.

Programoje daugiausia 
svarstyti praktiniai giedoji
mo dalykai: chorai ir gaidų 
klausimas, giedojimas baž
nyčiose ir t.t.

Regensburgo bažnytinės 
muzikos mokykla ir kated
ros berniukų choras sutiko 
savo muzikos meną parodyti 
praktiškai.

Regensburgas yra laiko
mas Vokietijos bažnytinės 
muzikos centru.

NAUJAS MUZIKOS 
KŪRINYS

Išleistas tremtyje sukur
tas komp. Zdanavičiaus mu
zikos kūrinys “De profun- 
dis” mišriam chorui su var
gonais.

Žodžiai poeto B. Brazdžio
nio. Kūrinys gilaus religinio 
pobūdžio.

“SPINDULIAI”

Tokiu pavadinimu Švedijo
je gyveną lietuviai išleido 
spaustuvėj spausdinamą lie
tuvišką religinės kultūros ir 
visuomeninį laikraštį.

Atsakomasis redaktorius 
yra švedas Georg Lander. 
To, matyti, reikalauja Šve
dijos spaudos įstatymas.

AUDIMO KURSAI

Scheinfeldo lietuvių kolo
nijoje, atsiradus specialybei, 
organizuojami audimo kur
sai. Bus»nąokoma austi tau
tiški rūbai, tautiškos juos
tos, staltiesės, paltams me
džiaga ir kt.

viškai tik susikalba. Taip pat 
į akademiją priimta nema
ža komjaunuolių, kurie gim
nazijos kurso visiškai nėra 
išėję.

Tie už ypatingus nuopel
nus priimtieji yra visos stu
dentijos ir net nuosaikiosios 
profesūros terorizuotojai.

Akademija padalinta į dvi 
dalis. Dalis studentų mokosi 
Kaune, dalis Dotnuvoje. Kau
ne yra du pirmieji kursai, ki
ti—Dotnuvoje. Bendras stu
dentų skaičius per visus 6 
fakultetus nustatytas 600.

Bet tiek nėra, nors buvo 
atvaryta dalis komjaunuolių 
studentų skaičiui pakelti ir 
studentų aplinkai suorgani
zuoti. Kad ir kaip stropiai at
renkant, į akademiją atėjo 
jiems nepageidaujamo ele
mento, kurį jau keliais atve
jais turėjo šalinti.

Pagal nustatytą regulia- 
miną studentai, baigę melio
racijos, žemėtvarkos ir me
chanizacijos fakultetus, gaus 
diplomuoto inžinieriaus var
dą. Sodininkystės—daržinin
kystės fakultetas specialiai 
kreips dėmesį į sodų ir daržų 
ūkį ir paruoš diplomuotus 
sodininkus— daržininkus. Gi 
agronomijos ir namų ūkio 
fakultetai lieka tos pačios 
apimties, tik tų fakultetų 
studentams reikės laikyti 
daug mažiau specialių egza
minų, bet daug daugiau poli
tinių.

Visas žemės ūkio švieti
mas taip suorganizuotas, kad 
jis tarnautų naujai planuo
jamai Lietuvoje komunisti
nei žemės ūkio santvarkai— 
sovchozams ir kolchozams. 
Šalia specialybės paruošimo 
stengiamasi paruošti ir gerų 
agitatorių. Todėl žemės ūkio 
švietime mestas šūkis, kad 
nė vienas “liaudies priešas” 
Lietuvoje nepatektų į žemės 
ūkio mokyklas.
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Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

Rašo A. Gervydas ——————

(Tęsinys)
Išrinktoji Kūčioms ruošti 

ir kleckeliams kepti komisi
ja vis nesiryžo pradėti darbo 
ir nesiėmė organizuoti miltų. 
Menininkai nepuošė eglaitės 
ir nerengė šventei progra
mos, nes vis tiek tuojau va
žiuojame . . .

Džiaugėmės, kad būsime 
laisvi, nors gerai žinojome, 
kad mūsų laukia bombų lie
tus ir sunkios darbo sąlygos 
karo pramonėje. Bet laisvė 
už viską brangesnė, ir ne
kantriai jos laukėme. Lage
rio vadovybė taip pat tikėjo 
žiniomis iš Berlyno ir į mus 
žiūrėjo, kaip į laikinus savo 
gyventojus.

Kalėdos čia pat, o rašto iš 
Berlyno nėra. Iš lagerio ad
ministracijos SS vyrų, kurie 
yra būtinai reikalingi palei
džiant kalinius, vienas kitas 
jau išvažiavo atostogų. Vadi
nasi, prieš šventes jau mes 
neišvažiuosime. Reikia kepti 
kleckelius ir nenoroms puoš
ti eglutę.

Kūčios šiemet buvo labai 
liūdnos. Toji didžiausioji lie
tuvių šeimos šventė mums 
atnešė tik kartų skausmą, 
nes daugelis mūsiškių neži
nojo, ar jo šeima sėdasi prie 
bendro stalo, ar žuvo karo 
viesule, ar šąla tolimo Sibiro 
taigose. O ir tie negausūs, 
kurių šeimos buvo pasitrau
kusios į vakarus, buvo nusi
minę, negalėdami Kūčias 
praleisti drauge.

Ir tos kalbos ir tie žodžiai, 
kurie skambėjo iš mūsų ben
dro likimo brolių lūpų, nega
lėjo išblaškyti didžiojo siel
varto, nė sustabdyti ašarų, 
kurios susitelkė mūsų „akyse 
ar širdyse.

Graudžios ir kuklios Kū
čios baigėsi. Kalėdinės gies
mės ir lietuviškos dainos pa
mažu išblaškė liūdesį, ir visi 
iš širdies traukė vieno iš mū
sų pačių tarpo poetų para
šytą ir pačių sukomponuotą 
giesmę:

“Paliaukit trenkę, tankai 
[ir patrankos,

Skurdžiai—išminčiai, 
[prakartėlėn renkas.

Klausykit balso 
[dangiškųjų galių—

Ramybę neša Dievas
[gerai valiai.”

Pirmąją Kalėdų dieną vi
siems savo tautiečiams lie
tuviams įteikėme po dovanė
lę—šiek tiek maisto ir rūka
lų, nes į Kūčias jų pasikvies
ti mes negalėjome. Tai mums 
uždrausta. Pagaliau ir vietos 
turim labai nedaug.

Kalinių gyvenimas šian
dien judrus. Sveikina vieni 
kitus. Akių blizgesyje žai
džia tvirto įsitikinimo ugne
lė, kad už spygliuotų užtva
rų Kalėdų švęsti daugiau ne
teks. Blokai siuntinėjo vieni 
kitiems gražiai išpieštus ir 
parašytus sveikinimus ir. lin
kėjimus, pas save ruošė me
no ir muzikos pramogėles ir 
kvietėsi savo bičiulius.

Vidury lagerio, prie di
džiojo kelio, buvo pastatyta 
didžiulė eglė. Jos šakos buvo 
apkabinėtos įvairiaspalvėmis 
elektros lempomis kurių ži
bėjimas vakaro sutemose 
priminė taiką ir ramybę. Jei
gu ne mušimas ir stumdy- 
mas (šitiems dalykams čia 
nėra švenčių nė atostogų), 
kaliniai tikrai būtų galėję, 
užmiršti! kad jie yra kali
niai.

Amžinai žaliuojantis eg
lės medis žmogui primena jo 
sielos nemarumą. Išpuoštas 
blizgučiais, jis sužadina kū
dikio džiaugsmą ir širdį pri
pildo saldžios palaimos jaus
mu. Betgi vyrai neužmiršo, 
kad kalinys nėra žmogus. 
Jau trečią Kalėdų dieną gre
ta tos eglės jie pastatė kar
tuves ir visų išrikiuotų kali
nių akivaizdoje jas padabino 
jaunų vyrų kūnais . . .

Prieš audrą
Po ilgesnės pertraukos, 

Kalėdų pirmąją dieną, rusai 
pradėjo smarkų puolimą. 
Frontas vėl ėmė stumtis į va
karus. Pasimokę karo takti
kos iš vokiečių, rusai kyliais 
veržėsi pirmyn, palikdami 
nuošaliai tvirtesnes ir labiau 
ginamas vietas. Tokiu būdu, 
aplenkę Karaliaučių, jie atsi
dūrė netoli Elbingo ir Danci
go, taigi, arti mūsų lagerio.

Kaliniai pajuto, kad arti
nasi audra. Koki griausmai 
kris ant jų galvų,—nė vienas 
tikrai nežinojo. Dėl to būria
vosi artimesnieji, kurie vieni 
kitais labiau pasitikėjo, ir 
tarėsi, kaip pasitikti naujus 
įvykius. Vieni planavo kaip 

pabėgti, kiti manė, kad rei
kia pasilikti vietoje ir ramiai 
laukti, o treti būkštavo, kad 
vokiečiai prieš pasitraukda
mi nepradėtų naikinti kali
nius.

Visiems buvo aišku, kad, 
užeinant rusams, lageryje 
gali kilti visokių neramumų. 
Pavojus grėsė iš visur. Bijo
ta vidaus piovynių ir keršto 
vienų prieš kitus. Pagaliau 
tie, kurie galvojo ne vien 
apie save, rūpinosi, kaip ap
saugoti maišto sandėlius, 
kad neįvyktų apiplėšimas ir 
likusiems kaliniams negrės
tų badas. Tvarkos išlaiky
mas taip pat turėjo būti nu
matytas.

Lagerio vadovybė kali
niams nudavė esanti rami ir 
slėpė bet kokius savo suma
nymus.

Jau įpusėjo 1945 metų sau
sis. Pažadėto mūsų paleidi
mo nesulaukėm. Vadinasi, ir 
toliau mes paliekam lietuvių 
tautos įkaitais, kurių gyvy
bės kaina dar nori paspeku- 
liuoti gestapas. Ir vokiečiai 
vis nesiliovė kalbinę mūsų vi
suomenės vadus, kurie nuo 
bolševikų pasitraukė toliau į 
vakarus, kad paragintų lie
tuvių vyrus stoti į vokiečių 
kariuomenę.

Artėjančios audros grės
mę svarstėme ir mes, nes 
mūsų, kaip įkaitų, padėtis 
buvo skirtinga. Galėjo mus 
vokiečiai likviduoti, galėjo iš 
kitataučių kilti koks pasikė
sinimas, galėjo net mūsų blo
ką užpulti pavieniai kaliniai. 
Tad ryžomės gintis ir plana
vome, kaip gelbėtis pavojaus 
valandoje.

Stovime kryžkelėje. Bai
sioje kryžkelėje, bet kelio pa
sirinkti negalime. Kas įvyks 
ateinančią naktį, kas bus ry
toj,—tai ne mūsų valioje, ži
nios iš fronto ėjo neramios, 
sklido šimtai visokių gandų, 
kurie dar labiau maišė ne
rimstančius protus.

Laukėme lagerio evakua
cijos, kad ištruktume iš to 
baisaus užrišto maišo. Tiek 
iškentėję, norėjome išgelbėti 
savo gyvybę ir savo jėgas, 
kurios bus reikalingos auš
tančiam naujam rytui.

Ruošėmės žygiui, nors nie
kas to neliepė. Kiekvienas 
susiorganizavo kuprinę ar 
pasisiūdino kokį maišą, kad 
būtų patogiau neštis ant pe
čių. Duoną džiovinomės jau

AMERIKA

iš anksto. Taupėme taip pat 
ir maisto likučius, kad turė
tume kelionėje. Apsirūpino
me baltiniais, kojinėmis ir 
kitomis reikalingomis smulk
menomis. Nors kalinio tur
tas nedidelis, bet vis šį tą 
sveria, ypač kad buvo žiema 
ir teko sunkiau apsirengti.

Neramu. Naktinis bloke 
vienas vis pasilieka budėti. 
Kiekvieną minutę gali kilti 
aliarmas. Dienos prailgo ir 
tarsi virto jos savaitėmis.

Važiuojam . . . pėsti
Vieną naktį, apie trečią 

valandą ryto, į mūsų bloką 
atėjo forarbeiteris (lagerio 
darbų viršininkas). Jis ne
žiebė elektros ir įslinko į mū
sų miegamąjį kambarį tik 
pasišviesdamas kišenine lem
pute.

— Kelkitės. Priešas arti, 
lageris evakuojamas, jūs ke
liausite su pirmąją grupe, — 
tyliai slapčiomis jis aiškino 
prieidamas prie lovų.

— Kur mus evakuoja? — 
klausėme.

— Tikrai nežinau. Jūs va
žiuosite traukiniu į Dancigą, 
o paskui laivais į vakarus.

Greitai sukilome. Prausia
mos, velkamės rūbais. Kaž
kaip nesiseka: vienam pra
plyšta rankovė, kitas neran
da antro bato, trečiam kaž
koks nudžiovęs diržą — ne
silaiko kelnės.

Nors susiruošėm greitai, 
bet įsakymo žygiuoti dar nė
ra. Teko palaukti pusryčių ir 
rytinio apelio. Paskui dar iš
dalino maisto davinį ketu
rioms dienoms. Kiekvienas 
gavo trijų svarų kepalėlį 
duonos, truputį margarino ir 
gabalėlį liesojo sūrio.

Apie aštuntą valandą pra
dėjo rikiuoti. Vis naujas ir 
naujas grupes statė į priekį, 
o mus stūmė atgal. Pasiliko
me pačiame ilgos kolonos ga
le. Išsitiesė virš aštuonių 
šimtų virtinė, kuri slinko pro 
vartus link siaurojo trauki
nio. fui. J.<- .

Pagaliau. Pragaro vartai 
prasivėrė ir vėl užsidarė, bet 
jau užpakaly mūsų. Keliau
jam į nežinią. Paliekam dau
gelį kartų mums mindžiotą 
ir krauju laistytą lagerio ke
lią. Išeinam į plentą, nuo ku
rio prasideda laisvosios erd
vės.

Čia stovi siaurasis trauki- 
niukas su dengtais ir atvi
rais vagonais. Kaliniai lipa 
iš eilės. Kai priėjome trauki- 
niuką, visur tiek buvo pri
grūsta, kad nebuvo jokios 
vilties įsisprausti. Dairomės, 
kas bus toliau. Tačiau SS vy

rų pyktis ir koliojimas ne
davė laiko dairytis. Kabino- 
mės į bet kurį atvirą vagoną. 
Pavyko ne’visiems.

Patys SS vyrai jau matė, 
kad daugiau netelpa. Daliai 
mūsiškių, jų buvo penkioli
ka, liepė pasilikti sekančiam 
traukiniukui. Taip mūsų gru
pė suskilo, ir jau niekur dau
giau nesusitiko.

Diena saulėta. Gražiai šą
la. Visur blizga sniegas. Tai 
buvo 1945 m. sausio 25 die
na, ketvirtadienis. Gana keis
tas sutapimas: į lagerį mus 
atvežė taip pat dvidešimt 
penktą (kovo) dieną ir ket
virtadienį, lygiai prieš 22 
mėnesius.

Traukinys švilpdamas pūš- 
kauja paplentėmis. Plentas 
pilnas pabėgėlių. Vieni va
žiuoja automobiliais (kariš
kais), kiti arkliais, o treti 
patys per išklampotą sniegą 
velka visokių daiktų pri
krautus ratelius ar rogutes. 
Kai kur žmonėms važius pa
deda traukti įkinkyti šunes. 
Žmonės išvargę, o jų veiduo
se—rūpestis. Ne vienas jų, 
gal būt, mums pavydėjo, kad 
važiuojame traukiniu . . .

Vagone kaliniai visą laiką 
koliojasi ir ginčijasi: vieną 
spaudžia, kitam koją numy
nė, trečiam duona prapuolė, 
ketvirtas pradėjęs nešvan
kiai dvokti . .

Apie valandą sunkiai dū
savęs, traukiniukas sustojo 
vidury laukų. Visiems liepė 
išlipti. Kaliniai vertėsi tie
siog į pusnynus. Sausas snie
gas buvo minkštas ir malo
nus klampoti. Berankiodami 
skubiai sumestus į vagoną 
daiktus, mudu su draugu pa
sigedome dėžės, kurioje bu
vo sukrautas mudviejų ketu
rių dienų maisto davinys. 
Veltui klausinėjome, ar kas 
nepaėmė. Iš vagono išmetė 
mūsų dėžes skiutelius, o 
maistas dingo svetimuose 
pilvuose.

Per laukus nusidriekė ilga 
kalinių virtinė, šonais klam
pojo ginkluoti SS vyrai ir bė
giojo jų šunes. Saulės spin
duliai, atsimušę nuo sniego, 
spigino mūsų akis. Į krūtinę 
traukiam laisvą orą ir gėri
mės žiemos burtais. Esti dar 
lengva ir net malonu.

Žygiuojam plentais ir ma
žesniais keliais. Pakeliui vis 
klausiam žmonių, ar toli 
Dancigas. Mums atrodė, kad 
apie pusę kelio mus atvežė, 
tad beliko žygiuti apie 15-20 
kilometrų. Bet kiek mes ėjom 
ir kiek klausėm,—nuotolis 
vis tas pats.
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KUN. DR. K. GĖČIO VEIKALAS 
“KATALIKIŠKOJI UETUVA”

Galima pasidžiaugti, pasi
rodžius dideliam ir rimtam 
mokslo veikalui—kun. Dr. K. 
Gėčio knygai “Katalikiškoji 
Lietuva.”

Knyga turi iš viso šešias 
dideles dalis.

Pinūoje dalyje, pavadinto
je, “Krikščionybės keliai į 
Lietuvą,” duodama istorinė 
apžvalga ligi reformacijos. 
Antroje dalyje svarstomas 
reformacijos sąjūdis Lietu
voje ir trečioje—caristinės 
Rusijos okupacijos laikai 
Lietuvoje.

Ketvirtoje dalyje, pava
dintoje “Šventoji Lietuva,” 
nagrinėjamas lietuvių būdas, 
religingumas ir religiniai pa
pročiai, giesmės, religinis 
liaudies menas, stebuklingos 
vietos Lietuvoje, katalikai 
lietuvių literatūroje ir 1.1.

Penktoji dalis yra pašvęs
ta katalikų veiklai Nepri
klausomoje Lietuvoje. Tai 
paliečia bažnytinę Lietuvos 
provinciją, konkordatą, Ka
talikų Akciją, organizacijas, 
spaudą, žymiuosius žmones 
ir kitas sritis.

Pagaliau paskutinė dalis 
nušviečia Lietuvos Golgotą 
rusų ir vokiečių okupacijose.

Gale yra priedas su svar
besniais paskesnių laikų do
kumentais.

Toks yra “Katalikiškosios 
Lietuvos” turinys.

Kas čia užkerėjo? Negi 
mes sukam apie tą miestą 
ratu? Po penkių valandų ke
lio įsitikinom, kad mes į 
Dancigą neartėjam, bet nuo 
jo tolstam. Vadinasi, kryp- 
stam kitur.

Prieš saulės nusileidimą 
trumpas poilsis. Susėdam 
ant sniego ir užkandžiauja
me. Šilto vandens atsigerti 
nėra. Valgome sniegą.

Po valandos—vėl pirmyn. 
Visai sutemo. Einam pro 
kažkokias tuščias vietas, ne
matyti jokių trobesių. Kojos 
jau norėtų poilsio. Prieinam 
kažkokį miestelį ir geležinke
lio stotį. Gal mus veš?—Va
ro tolyn. Pikta. Išvarginti, 
padarę nemažiau 30 kilomet
rų kelio, apie 9 vai. vakaro 
sustojame mažame Prausto 
lageryje, kuris priklauso 
Stutthofui.

Nakvynei čia susigrūdome 
taip, kad ne visiems užteko 
vietos po stogu.

(Bus daugiau)
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Tai nuodugnus, mokslinis 
veikalas, paremtas didele 
medžiaga, ilgais tyrinėji
mais. Pats būdamas istori
kas, autorius rašo griežtai 
moksliškai, yra surinkęs 
daug įdomių ir vertingų fak
tų ir duoda platų bei įvairų 
tiek praeities, tiek dabarti
nių laikų vaizdą.

Veikalas gal stipresnis sa
vo istorine dalimi, nes tai au
toriaus tiesioginė specialybė. 
Bet jis padaro įdomių ir ver
tingų išvadų iš savo bendres
nio pobūdžio apibūdinimuo
se. K

Kun. Dr. K. Gečys rašo gy
vai ir drąsiai, nors tarpais 
mėgsta perdaug susuktus 
sakinius. Bet apskritai jo ra
šymo būdas yra vaizdingas, 
sykiu ir mokslinis.

Kai kas gal mėgins prieš
tarauti vienai kitai auto
riaus išvadai, bet tokį stam
bų veikalą rašant negi sutar
si su visų nuomonėmis. Au
torius turi savo išvadas, jas 
remia gausiais šaltiniais ir 
aiškiai pasako pasiektus re
zultatus.

Nors tai mokslo knyga, 
bet iš jos lapų dvelkia didelė 
meilė mūsų tautos praeičiai 
ir žmonėms, gilus lietuvio 
sielos ir jo papročių pažini
mas ir pamilimas. Yra tai ne 
tik mokslininko, bet ir nuo
širdaus lietuvio kūrinys.

Iš pradžių, kai šioji kny
ga buvo sumanyta rašyti, 
buvo galvota ją išleisti ir 
anglų kalba, kad amerikie
čiai patirtų, kokią gražią, di
delę ir įvairią praeitį turi 
lietuvių tauta.

Būtų gražu ir naudinga, 
kad tas pirmykštis pasiryži
mas būtv įvykdytas.

Aug. Raginis.

“TĖVYNĖN”

Tai Austrijos lietuvių ne
periodinis kultūros, meno ir 
literatūros žurnalas.

Jis yra pradėjęs eiti dar 
karui tebesiautėjant. Su
prantama, tada jis ėjo tik ke
liais egzemplioriais, mašinė
le rašytas. Gestapas jį su
uodė ir redaktorius buvo 
areštuotas ir ilgai tardomas.

Dabar žurnalas spausdina
mas spaustuvėje, gražiame 
popieriuje. Žurnalas išeina 
Salzburgo lietuvių kolonijo
je.

Tarp Tremtinių 
Vokietijoje. --- •---

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

Miestas labai gyvas automobiliais ir kariuomene. 
Universitetinis gyvenimas taip pat yra labai aktyvus. 
Čia studijuoja nemažas būrys estų, latvių ir lietuvių. 
Pragyvenimo sąlygos yra sunkios. Visa laimė, kad 
UNRRA yra įtaisiusi studentams valgyklą, kurioje 
studentai tremtiniai gauna pietus ir vakarienę.

Tremtinių stovykloj Hanau
Iš Frankfurto aplankiau, kaip minėjau, dar labai 

svarbų lietuvių tremtinių centrą Hanau mieste.
Jie yra apgyvendinti, kaip daugumoje miestų, karei

vinėse. Viso lietuvių tremtinių šiame lageryje yra virš 
3,000. Daugumą jų sudaro inteligentija, ūkininkai iš 
Suvalkijos ir darbininkai.

Tremtinių tarpe yra labai įdomių asmenybių, šiame 
lageryje yra Lietuvos komunistų partijos vado Snieč
kaus motina. Taip pat yra ir Sniečkaus brolis ir sesuo. 
Čia yra taip pat žinomo Amerikos lietuvių komunisto 
Prūseikos-Vabalo sesuo Vabalaitė. Netoliese, Wuerz- 
burge, Lietuvių Komiteto pirmininku yra buv. Švieti
mo Komisaro rašytojo Venclovos brolis, buvęs pra
džios mokyklos mokytojas.

Kaip matome, nuo sovietinio režimo pabėgo ir ko
munistų vadų tėvai, broliai ir seserys. Jie visi savo iš
davikais giminėmis piktinasi ir mano, kad ir jie, gal 
būt, gailisi įklimpę į balą, bet iš jos jau išeiti negali.

Šiame lageryje yra charakteringa tai, kad jame yra 
labai daug šeimų su mažais vaikais. Gyvenimo ir buto 

sąlygos ir čia tokios pat baisios, kaip Wiesbadene. Ka
reivinės nejaukios, išdaužytais langais. O kambariai, 
kambariai! Susikimšimas yra baisus. Viens kitam ant 
galvų gyvena. Kareivinių palėpiai, rūsys ir visi kampai 
ir net koridoriai yra apgyvendinti.

Rašytojas M-lis mane perveda per visas kareivines 
ir apžiūrime gyvenamuosius butus, mokyklas, kursų 
patalpas ir kitas įstaigas. Nenoriu čia vėl kartoti, kad 
tie butai yra baisūs. Didžiausios salės atitvertos po- 
piera, audeklu ir tarp tų užtvarų gyvena lietuviai trem
tiniai. Lankant šias kareivines tikrai manai, kad čia 
uždaryti yra kažkokį nusikaltėliai, vergai ar nenor
malūs žmonės. Bet tikrumoje tai žmonės, kurie be galo 
myli savo tėvynę, tik nenori sutikti, kad ten viešpa
tautų svetimas diktatūrinis režimas. Ir tik dėl to jie 
turėjo palikti savo kraštą ir sutikti jau antri metai 
vargti didžiausią vargą.

Gyveno ir ant laiptų
Štai priėjome prie vienų laiptų, žiūriu, kad jie už

tverti lentomis ir tose lentose yra durys. M-lis man pa
aiškina, kad čia taip pat tremtiniai yra įsirengę sau gy
venamą patalpą.

Staiga mano palydovas atidarė duris, ir tikrai pa
mačiau, kad kažkas panašaus į gyvenamą patalpą čia 
tikrai įrengta. Ant laiptų sustatyta puodų, pastatytas 
primusas, guli pora apiplyšusių batų ir dviem ilgom ir 
dviem trumpom kojom lova. Ilgosios lovos kojos stovi 
ant žemutinių laiptų, kad lova būtų tiesi.

Štai ir buto šeimininkas ateina. “Kaip čia patekai į 
šį ‘modemišką’ butą?”—paklausiau. Jis man aiškino 
šypsodamasis, kad ne gera valia čia atėjo, bet buvo pri
verstas kur nors lageryje rasti sau kampelį. Taigi jis 
ir sumanė pasidaryti sau butą ant laiptų. Vasarą, sako, 
dar pakenčiama, bet žiemą tai baisus šaltis ir vėjas 
traukia per visus plyšius. Be to, laiptai yra akmeniniai 
ir labai šalti net ir vasarą. Bet ką padarysi, sako, rei
kia kentėti, kol sugrįš į savo Aukštuosius Šančius, į sa
vo namelį, kurį savo rankomis pasistatė.

Rūsyje
Einame toliau. Lipame žemyn laiptais ir nusileidžia- 

me į kareivinių rūsį. Ko ten mes einame—paklausiau 
savo vadovą, ar bulvių ar anglių pažiūrėti. Nei bulvių, 
nei anglių pažiūrėti, o tremtinių buto rūsyje aplankyti.

Ir iš tikrųjų, nusileidome visai giliai. Pabaladojame, 
ir iš vidaus mums atsako moteriškas silpnas balsas: 
“Prašau.” Kambaryje dvi lovos ir senutė. Iš akių ir 
veido bruožų matyti, kad ji yra daug pergyvenusi ir 
daug sielvarto ir kančių iškentėjusi. Pasiteiravau ją, 
iš kur ir kuo Lietuvoje užsiėmė. Jos vyras buvo Uk
mergės pašto viršininkas. Paštų tarnyboje išdirbo 38 
metus. Išauginę 4 vaikus ir išleido į aukštą mokslą. 
Vienas sūnus buvo diplomatas vienoje Europos valsty
bėje, viena duktė dantų gydytoja, viena baigusi uni
versitete istorijos mokslus ir trečioji duktė ištekėjusi 
už valdininko. Kokia tėvų tragedija: kada jie senatvėje 
tikėjosi susilaukę jau geresnio gyvenimo, kada vaikai 
jau suaugo ir susikūrė sau padėtį ir gedėjo tėvams pa
lengvinti jų senatvę, plėšikams užpuolus tėvynę, reikė
jo bėgti kur akys nešė ir pagaliau vieniems, visų ap
leistiems teko apsigyventi vokiškų kareivinių rūsyje, 
kur pirmiau tik anglys buvo pilami, kur tik žiurkės ir 
pelės sau lizdus suko. O tame rūsyje ir drėgmė ir blo
gas oras baigia šių vargšų senelių sveikatą ir artina 
paskutines jų gyvenimo dienas liūdesyje be savo vai
kų, be užuojautos.

Tokių atsitikimo lietuvių tautoje yra tūkstančiai, ir 
jų visų nieks, gal būt, niekuomet neatpasakos ir nieks, 
gal būt, nežinos. Kokia tragedija, ir koks žiaurus ne
kaltos tautos likimas ...

Gyvena vežime
Liūdnai linguodami galvas, paguodę seniukus Z-kus 

apleidome rūsį ir pakilome į orą. Štai kieme kažkokia 
būda—vežimas stovi. “Ar ir čigonų pas jus esama”— 
pasiteiravau vadovą. Ne čigonai, bet lietuviai ūkinin
kai nuo Vilkaviškio su šiuo vežimu atvažiavo jau'prieš 
pusantrų metų ir, negavę niekur prieglaudos, nuo ta
da šioje būdoje—vežime gyvena, man paaiškino vado
vas M-lis.

Reikia pažiūrėti. Prisiartiname ir matau: aplink bū
dą bėgioja višta su 10 viščiukų, pievelėje netoliese ož
ka mikinėja, apie būdą mažytis gėlių darželis žydi . . . 
Tikra lietuviška mažytė sodyba—pamaniau.

Prieinu visai arti ir žiūriu, kad vežimo-būdos ratai 
jau iki ašų į žemę įsirėžę. Žinoma, per pusantrų metų 
tas galėjo įvykti. Pabaladoju į duris ir įeinu. Sėdi su 
skarele ūkininkė ir man pradeda aiškinti, kad rusams 
priėjus arti jų, pasikinkė arklius ir išvažiavo.

Vaikai jau buvo anksčiau išvykę. Taip savo arkliais 
pamažu atsiyrė net iki Hanau. Negavę kareivinėse 
kambario, nutarė apsigyventi savo būdoje nuo niekeno 
nepriklausomai. Būdoje, kuri yra gan graži, yra pa
statyta lova ir mažas staliukas. Dvieje jie sakosi čia 
gerai sutelpą.

Su savo arkliais
Kad pradėjom lankyti ūkininkus, tai reikia ir tęs

ti. Einame į arklides, kur ūkininkai laiko savo arklius, 
su kuriais atvažiavo iš Lietuvos, štai viens ūkininkas 
nuo Tauragės atvykęs su savo keturiais arkliais iki 
Hanau. Jam pervažiuojant karo metu per visą Vokie
tiją, vokiečių policija arklius norėjo atimti. Bet jis 
jėga pasipriešino ir arklių nedavė. Tada jis su arkliais 
buvo pristatytas dirbti į darbo įstaigą. Ten padirbęs, 
frontui artinantis, jis su savo arkliais ir vežimu trau
kėsi vis tolyn į vakarus.

Kitas ūkininkas nuo Marijampolės su keturiais ark
liais. Jų tarpe puikus veislinis eržilas. Du jauni kume
liukai yra šeimyną papildę prieaugliu, štai ūkininkas 
nuo Zarasų atvažiavęs arkliais kartu su savo 2 dukte
rim ir dviem sūnum. Jis be galo myli savo arklius ir vi
sas jo rūpestis, kad kaip nors jus iššerti žiemą. Jis vis
ką daro, kad gautų šieno. O arklių jau jis turi nema
žai. Per visokias kombinacijas per pusantrų metų jis 

, jau prisiaugino iki 9 arklių. Dalį, žinoma, nusipirko.
Visų ūkininkų čia neįmanoma aprašyti, nes jų yra 

gana daug. Visų jų tikslas yra greit su savo arkliais 
grįžti į savo kraštą ir toliau purenti tėvynės varpu
čiais per okupaciją apžėlusius dirvonus.

(Bus daugiau)
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PRAĖJUS ŠIUPINIO
VAKARUI

Štai 
karo.
29 d., 
rys svečių ir viešnių šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

Jie turėjo progos pamatyti 
ir išklausyti įvairios ir mar
gos programos: šokių, dainų, 
monologų, kalbų, net poezi
jos skaitymo ir kitų pramo
gų-

Orkestrui griežiant, sve
čiai ir viešnios sukosi val
sais, polkomis, suktiniais, o 
prie stalų dažnai pasigirsda
vo atskirų būrelių dainos.

Linksminosi ne tik Phila
delphijos ir apylinkės lietu
viai. Buvo atvykusių net iš 
New Yorko, kurių vienas ki
tas ir programoje dalyvavo.

Pačiai programai vadova
vo ponia Daugnorienė, o kaip 
iš šalies buvo matyti, viso
kiais reikalais labai daug rū
pinosi kun. S. Raila, kurio 
visur buvo pilna.

Pastebėtina, kad nemaža 
buvo susirinkusio lietuviško 
jaunimo. Tai rodo, kad Phi
ladelphijos jaunajai lietuviš
kai kartai yra artimi lietu
viškieji reikalai.

Parapijos salė buvo gra
žiai ir skoningai išpuošta. 
Ypač buvo pasigėrėtinos de
koracijos lietuviškais moty
vais.

Padėka tenka gausiai at
silankiusiems kunigams ir 
pasauliečiams lietuviams, sa
vo dalyvavimu suteikusiems 
paramą lietuviškajai spau
dai, kurios reikalui šis vaka
ras buvo ruoštas.

Apie patį šiupinio vakarą 
plačiau bus parašyta kitą sa
vaitę, kadangi šis numeris 
išeina anksčiau, ir jam nebu
vo galima gauti pilno apra
šymo.

Šiuo tarpu tik reikia pasi
džiaugti šio gražaus suma
nymo sėkmingumu ir padė
koti visiems jo ruošėjams ir 
rėmėjams. K.

jau ir po šiupinio va- 
Sekmadienį, gruodžio 
susirinko gražus bū-

gas vakaras pasisektų. Ir 
joms pavyko. Jos pririnko 
daug ir gražių dovanų, išpla
tino laimėjimų bilietus ir su
traukė apie 300 dalyvių.

Šis parengimas buvo pats 
sėkmingiausias iš visų lig 
šiol turėtų. Viskas buvo gra
žiai sutvarkyta, visi paten
kinti, nes visi gavo dovanų, 
laimėjo ir smagiai praleido 
vakarą. Ir pelno parapijai 
padarė $900.00.

Štai rengėjų eilė: Alb.Bar- 
čienė, visuomet linksma, O. 
Jurgaitienė niekuomet nepa
vargstanti, Vikt. Jurgaitie- 
nė gyva ir greita, J. Gilienė 
su gėlėmis, EI. Krupskienė— 
rimta ir patenkinta, St. Ka
valiauskienė—didžiai rūpes
tinga, Em. Knesser—viską 
atsimenanti, F. Navickaitė— 
besišypsanti, Pr. Navickaitė 
—jauniausia ir greičiausia, 
Agnė Paliukynienė — šeimi
ninkiška ir rūpestinga, V. 
Oželienė — giedrios nuotai
kos, Agnė Timinskienė—jud
ri, P. Urbienė—rami darbi
ninkė, Matilda Wittkampuo- 
li, Pranciška White—susirū
pinusi.

Be to, prie parengimo dir
bo Br. Areškevičiūtė, O. Jur
gaitienė, A. Mažeikaitė, iš 
Pt. Breeze Mrs. E. Lepo, De- 
lonienė, Mrs. Gavula, Gru- 
belskis. Padirbėjo per paren
gimą keli vyrai ir Mrs. A. 
Ushka ir kiti bei kitos. Visų 
bendravimas ir davė tokių 
gražių vaisių.

Visos rengėjos ir darbinin
kai susilaukė padėkos ir pa
garbos už taip gražų paren
gimą.

LAIMĖJO

PASISEKĖ VAKARAS
Gruodžio 15 d. šv. Kazi

miero parapijos salėje buvo 
parapijos naudai rengtas 
žaidimų vakaras.

Jaunųjų moterų grupė gra
žiai dirbo, kad taip sėkmin-

Per parapijos parengimą 
gruodžio 15 d. pirmąją dova
ną $25.00 laimėjo V. Vyš
niauskienė. Antrą dovaną — 
anglių toną, jaunas berniu
kas Wallace, trečią $10.00— 
Januškevičienė, ketvirtą $5 
N. N. nuo Aramingo, penktą 
Gillis. Įžangos dovanas lai
mėjo Mrs. E. Verpečinskas ir 
kitos. Dovanomis ir laimėji
mais visi buvo patenkinti.

JAUNUOLIS SVEIKINOSI 
SU MIRTIMI

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

Visiems pietinės Philadel
phijos lietuviams ir nemažai 
kitų yra gerai pažįstamas 
vytis Edvardas Balčaitis, 218 
Tasker St.

Jis prieš kelius mėne
sius įstojo į U.S. kariuome
nę savanoriu. Jis vos tik 18 
metų sulaukęs. Pasižymėjęs 
sportininkas, dailininkas, uo
lus veikėjas.

Išeidamas į kariuomenę jis 
paliko atminimą šv. Kazi
miero parapijai, nes dau
giausiai prisidėjo prie salės 
atnaujinimo ir jos pagražini
mo.

Energingas ir smarkus 
jaunuolis įstojo į parašiuti
ninkų eiles. Jis suprato ir ži
nojo, kad ten tarnauti yra 
sunkiau, bet kai jaunas ir 
energingas, jis panorėjo būti 
ten, kur pilna pergyvenimų 
ir sukrėtimų.

Keli mėnesiai moksle pra
ėjo lavinantis ir laukiant pir
mos valandos, kai turės šok
ti iš lėktuvo su parašiutu. 
Tai buvo jaudinanti ir nepa
prasta proga.

Šiomis dienomis, jis buvo 
parvykęs švenčių, ir teko 
kalbėti su juo. Tikrai nuosta
bių dalykų jis papasakojo iš 
savo trumpo, bet pilno įvai
renybių gyvenimo. Labiau
siai jaudinantis buvo tas, kai 
jis buvo arti mirties, kaip jis 
pareiškė, kad jau buvo pasi
sveikinęs su mirtimi. Jau bu
vo padavęs ranką mirčiai. O 
kokia ji keista, štai kaip tai 
atsitiko.

Jis jau buvo išmokęs šok
ti su parašiutu. Jau turėjo 
pilno parašiutininko laipsnį. 
Vieną gražią dieną jis vėl iš
kilo į padanges—apie 18-27 
šimtų pėdų. Iš ten vėl šoko 
laukan. Bet štai nelaimė. Pa
rašiutas neatsidaro. Kokia 
valanda. Mirtis jau čia. Dar 
kelios sekundės . . . Viskas 
praėjo jam galvoje. Nuo pat 
kūdikystės prabėgo visos 
nuodėmės ir visi nuopelnai. 
O kaip jaučiausi—kalbėjo jis, 
—niekam negalėčiau pasaky
ti. Tikrai pasisveikinau su 
mirtimi . . . Bet iš mirties iš
sigelbėjau su antru parašiu
tu, kurs atsidarė ir paskutinį 
momentą sugrąžino man vil
tį gyventi. Bet dabar jau ne
bebijau ir su mirtimi pasi
sveikinti, nes prieš kiekvieną 
šokimą prieinu išpažinties, 
priimu komuniją, gaunu ku
nigo palaiminimą ir sustipri
nimą. Ir per visą laiką dažnai 
einu prie komunijos. Todėl 
nebijau šokti su parašiutu ir 
nebijau sutikti mirtį, nes 
mano siela visuomet gryna ir 
šventa—baigė jaunuolis tik
rai įdomų ir įspūdingą pasa
kojimą.

Jis jau 27 sykius šoko 
patenkintas savo tarnyba.

Pastaruoju metu Vokieti-1 
joj Ravensburgo lietuvių 
jaunimas rodo nemažą susi
domėjimą šachmatais. Šach
matininkų sekcija, kuriai 
priklauso apie 50 asmenų, 
Aleksandro Zujaus vadovy
bėje iki šiolei pasiekė gražių 
rezultatų.

Ne per seniai Ravensbur
go lietuviai šachmatininkai 
pravedė vieną šachmatų tur
nyrą su tos pat vietos latvių 
šachmatininkų komanda. Lo
šimas baigėsi 11:5 mūsų 
šachmatininkų naudai. Greit 
po to įvykusiose revanšinėse 
šachmatų varžybose lietu
viai šachmatininkai išėjo su 
dar didesniu laimėjimu 13V2: 
2% lietuvių naudai.

Ravensburgo 
šachmatininkai 
šachmatų turnyrą
tautų šachmatininkais. At
kaklioj kovoj pirmenybę iš
sikovojo A. Zujus.

Ravensburgo lietuvių 
šachmatininkų “kovingumo 
garsas” pasiekė gyvenantį 
Švarcvalde pasaulinio garso 
šachmatininką, didmeisterį 
Bogoliubovą, kuris mūsų 
šachmatininkų kviečiamas, 
mielai sutiko sulošti pora si- 
multaninių lošimų. Pirmasis 
simultaninis lošimas įvyko 
spalių 24 dieną. Bogoliubo
vas lošė su šešiais šachma
tininkais nežiūrėdamas į 
lentas. Įdomus lošimas bai-

lietuviai 
suruošė 
su kitų

gėsi tokiu santykiu: 5:1 did- 
meisterio Bogoliubovo nau
dai.

Antrasis, didysis simulta- 
ninis lošimas įvyko spalių 25 
d. šį kartą prieš didmeisterį 
lošė UNRRA šachmatininkų 
komanda, susidedanti iš 41 
asmens, kurios didesnę pusę 
sudarė lietuviai. Bogoliubo- 
vas laimėjo apie 80% visų lo
šimų.

Lietuviai šachmatininkai 
šiam susitikimui prisiminti, 
Bogoliubovui įteikė mūsų 
dailininko Valiaus raižinių 
leidinį su atitinkamu įrašu.

Didmeisteris Bogoliubovas 
savo viešėjimo Ravensburge 
proga skaitė įdomią paskai
tą apie šachmatų meną. Jis 
šiltais žodžiais prisiminė 
Baltijos kraštų šachmatinin
kus, su kuriais jam tekę su
sitikti prie šachmatų lentos 
1939 metais Rygoje. Did
meisteris ypač aukštai verti
na lietuvį šachmatininką 
Vladą Mikėną. Bogoliubovas 
pareiškė, kad Baltijos tautos 
turinčios daug gabių jaunų 
šachmatininkų.

Ravensburgo lietuviai 
šachmatininkai, savo jėgas 
išbandę su Bogoliubovu ir iš 
jo daug ko pasimokę, apie 
Kalėdas numatė sulošti re- 
vanšinį lošimą su neseniai 
čia viešėjusiu didmeisteriu.

Gedim. Ramūnas.

ir

Šv. Jurgio Parapija
Gruodžio 22 d. šv. Jurgio 

parapijos salėje įvyko B ALF 
atstovų bei vietos delegatų 
pasitarimas. Buvo svarstyta 
būdai, kaip sustiprinti BALF 
veiklą visoje Philadelphijoje.

Nutarta tam reikalui su
šaukti platesnį lietuvių šal
pos delegatų susirinkimą 
sausio 6 d. Po to šaukti ma
sinį mitingą ir rinkti aukas, 
kad ir Philadelphijos lietu
viai savo auka prisidėtų prie 
Lietuvos vaikų šelpimo.

Delegatai patys nustatys 
Philadelphijai piniginę kvo
tą.

ŠYPSENOS
Pasiliko Ramus

Vienas vaikinas ėjo vely
kinės išpažinties. Išpažinęs 
visus savo nusidėjimus, pa
baigoj pridūrė:

— Mušiau sermėgą su ran
komis ir kojomis.

— Čia nieko pikto, — at
sakė kunigas.

— Taip, — tarė vaikinas, 
— bet sermėgoje buvo tėvas, 
ir mirė dėl to į antrą dieną.

Su Kalėdų šventėmis pasi
baigė “Amerikos” vajus. Jis 
buvo surengtas tikslu para
ginti skaitytojus, užsiliku
sius su prenumeratos mokė
jimu, atsiteisti su laikraščio 
administracija ir, be to, nau
jų skaitytojų “Amerikai” 
surasti.

Vajus, kiek leido dabarti
nės aplinkybės, pilnai pavy
ko, nes gerbiami skaitytojai, 
įskiriant mažą nuošimtį, sa
vo pareigas pilnai atliko. Bet 
ir ta maža skaitytojų dalelė, 
sprendžiant iš jos prisirišimo 
prie “Amerikos”, savo duok
lės neįnešė dėl susidėjusių 
aplinkybių ir tai padarys ar
timiausiu laiku.

Visiems, vienu ar kitu bū
du prie šio vajaus prisidėju- 
siems, “Amerikos” adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja.

Tremtiniai įvertina 
“Ameriką”

Mary Sakaitienė iš Bay 
City, Mich., gavo iš savo gi
minaitės—tremtinės Vokieti
joje sekantį laišką: 
“Brangioji Tetule:

Aš seniai turėjau į Jus vie
ną didelį prašymą, bet tik da
bar išdrįstu apie tai Jums 
parašyti.

Kaip žinote, per karą bom
bos skeveldros smarkiai su
žeidė man koją, kuri ir dabar 
negija. Taigi esu priversta 
vaikščioti ant ramsčių ir to
liau nuo namų negaliu išeiti. 
Kuomet visi su reikalais iš 
namų išvaikščioja, aš pasi
lieku viena ir nuobodžiauju. 
Tuomet vienatinis mano su
raminimas palieka “Ameri
ka,” kurią gaunu pasiskolin
ti iš tolimų kaimynų. Bet 
kuomet jos niekas neparne
ša, man taip ilgu, ilgu . . .

Todėl, Tetule, labai prašau 
išrašyti man “Ameriką” bent 
keliems mėnesiams, kad tu
rėčiau ką skaityti. Už tai Te
tulei aš būsiu labai dėkinga.”

Geroji tetulė savo giminai
tės prašymą patenkino ir už-

sakė jai “Ameriką” visam 
metui.

Parėmė Tremtinių Fondą
Mes nuolatos gauname au

kų Tremtinių fondui, iš kurio 
užsakoma “Amerika” mūsų 
tremtiniams Vokietijoje.

Katalikų Seimelyje, gruo
džio 29 d., tam fondui paau
kojo:

Vaitkevičienė—5 dol., M. 
Adomienė—3 dol.

Po 2 dol.: S. Cerebiejus, N. 
N., Kaz. Leiba, K. Slevinskie- 
nė, K. Mickevičienė, M. Bran- 
gaitienė ir K. Balsys.

Po $1.50: Stella Miltenis, 
N. N., Ieva Užčinienė, K. 
Krušinskas, J.
M. Kučinskas, 
Staskas.

Po 1 dol.: J.
Eidukaitis ir Adomaitis.

Už aukas nuoširdžiai dėko
jame.

Įupčionienė,
Gražienė ir

Žemaitis, K.

NAUJAS KRYŽIUS

Tolko lietuviai britų zono
je Tautos šventės dieną, rug
sėjo 8 d., savo kolonijoje pa
statė lietuvišką kryžių.

VAIKŲ PARALIŽO LIGA

Kempteno mieste ir lietu
vių kolonijoje pasirodė vai
kų paraližo liga.

UNRRA vadovybė ėmėsi 
visų saugumo priemonių li
gai plėstis užkirsti kelią.

Visur padaryta reikalinga 
dezinfekcija.

Amerika.—Dabartiniu lai
ku Amerikoje išeina 367 ka
talikiškų dienraščiai ir peri- 
jodiniai leidiniai. Jų tiražas 
siekia 11,000,000. Žymiausi 
katalikų laikraščiai yra sa
vaitraščiai. Beveik kiekviena 
diocezija jų turi po vieną.

Katalikiškų dienraščių sa
vo kalba“ turi lietuviai — 1 
(Draugas), lenkai — 2 ir če- 
koslovakai—1.

l KOI
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Valdyba pa 
mininku A. f 
K. J. Nakroš: 
trukonis ir iž

Šv. Andriejaus 
Parapija

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GBOCEBS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

Didžioji šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčia padarė di
delę pažangą.

Perimant lietuviams šią 
bažnyčią, jos išorinė išvaizda 
buvo labai prasta. Dabar 
bažnyčios sienas iš lauko pu
sės numazgotos ir daro ma
lonų įspūdį.

Prie bokšto uždėtas nau
jas kryžius, šiuo metu para
pija rūpinasi atnaujinti savo 
bažnyčią ir iš vidaus. Tam 
reikalui yra sudarytas para
pijos fondas.

Bažnyčios reikalus parapi
jiečiai uoliai remia, vadovau
jant parapijos kunigams.

Šiuo metu stengiamasi, 
kad ir pamaldas šioje baž
nyčioje būtų jaukesnės ir iš
kilmingesnės. čia daug pade
da parapijos vargonininkas 
Petras Staniškis. Jis daug, 
darbo ir sielos įdėjo, bedirb
damas šioje parapijoje per 
22 metus. Jis ir dabar dirba.

Kalėdų šventėse jo veda
mas choras pagiedojo kalė
dines giesmes bažnyčioje. Jis 
dirba taip pat ir lietuvių mo
kyklos vaikų chorui. Mokyk
los vaikai du kartus jau ir 
viešai pasirodė su savo cho
ru. Ir vaikų chorelis sugie
dojo darniai.

Šv. Jurgio parapijos gy
ventoja Magdalena Grikiety- 
tė, gyv. 3580 Salmon St., 
1946 m. gegužės mėn. išsiun
tė į Lietuvą savo giminėms 
keletą siuntinėlių: į Šiaulius 
vieną, į Kauną du ir į Griška
būdį šešis.

Po šešių mėnesių visi jos 
siuntiniai iš Lietuvos sugrį
žo.

Kad siuntiniai buvo pasie
kę Lietuvą, matyti iš ant
spaudų, bet adresatų jau te
nai nerado. Teko dar primo
kėti iš anujo, kad prisiuntė 
jai atgal siuntinėlius. Patys 
siuntinėliai buvo Lietuvoje 
apvogti. Nauji ir geresni 
daiktai (rūbai, baltiniai) iš
vogti. Likusieji daiktai taip 
sujaukti ir suvartyti, kad at
rodo tik kratinys.

Pasikalbėjimai
Jauna panelė, baigus mo

kytojų akademiją, neišlaikė 
valstijos egzaminų. Kaimy
nei paklausus jos motinos 
apie dukters egzaminus, sena 
mama atsakė:

— Ne, Birutė neišlaikė. 
Gal netikėsi manimi, bet tie 
profesoriai klausė jos tokių 
dalykų, kurie įvyko šimtus 
metų prieš jos užgimimą.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

$3.50 
$ .50 
$2.00

MIRĖ

Gruodžio 3 d. mirė Stefa
nija Vaivadienė, sulaukusi 
60 m. amžiaus. Palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse po pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčioje.

Gruodžio 13 d. mirė Bal
tramiejus Ališauskas, sulau
kęs 58 metų.

Gruodžio 15 dieną mirė 
Florence Schaffer, 41 m. am
žiaus.

Gruodžio 17 d. mirė Jurgis 
Burza, 23 metų amžiaus. Pa
laidotas šv. Kryžiaus kapinė
se.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

Tikrumas
Moteris atėjo į taksider- 

misto dirbtuvę (kuris kemša 
paukščius), laikydama ran
koje prikimštą pelėdą.

— Pereitais metais po Ka
lėdų prikimšai man šią pelė
dą, — tarė ji rūsčiai, — ir 
dabar, žiūrėk, kaip visos 
plunksnos krinta.

—A, moteriške, — atsakė 
gudrus žmogelis, — tai pa
vyzdys tikro mūsų darbo. 
Mes prikimšame savo paukš
čius, kad jie išrėdytų natūra
lūs kaip gyvi. Bet dabar pa
vasaris . .. visi paukščiai me
ta plunksnas.

Pranas Bekampis.

KARD. GRIFFIN APIE 
LIETUVĄ

AUKŠTIEJI PREKYBOS 
KURSAI

Kemptene suorganizuoti ir 
pradėjo veikti aukštieji pre
kybos kursai.

Jų vedėjas yra žinomas 
ekonomistas Dr. Micuta.

D. Britanijos lietuvių kon
gresas pasiuntė kard. Grif
fin, Westminsterio arkivys
kupui, sveikinimą, į kurį jis 
atsakė tokia padėka: “Aš 
esu nepaprastai dėkingas už 
jūsų labai malonią žinią, pri
siųstą man D. Britanijos lie
tuvių kongreso vardu. Galiu 
jus užtikrinti, kad aš ir to
liau ginsiu mažųjų tautų tei
ses ir visuomet stengsiuosi 
padėti Lietuvai. Aš tikrai ti
kiu, kad bendromis mūsų pa
stangomis ir maldomis Lie
tuva atgaus savo laisvę, už 
kurią mirė tiek daug drąsių 
vyrų ir už kurią sąjunginin
kai kariavo šiame kare.”

.75

.25

.10

.50

.50

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

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

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

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

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

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

“AMERIKA”
222 South 9th Street

$1.00

Brooklyn 11, N. Y.

Nauja Lietuvos Istorija 
Jau Išleido Stratford House, Inc. 

THE STORY OF LITHUANIA
parašė kun. Tomas Chase (Čižauskas); 

žemėlapiai, kronologija, 390 pp. 
Kaina: $3.50

AMERIKA
222 South 9th Street 

Brooklyn, N. Y.

Užsakymus priima:
Rev. C. PAULONIS 

207 York Street 
Brooklyn, N. Y.

STRATFORD HOUSE 
52 Vanderbilt Avenue 

New York, N. Y.

Please send me postpaid copies of THE STORY OF

LITHUANIA. Enclosed find $.

Name
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Harrison-Kearny, 
New Jersey

Beatrice ir Juozas Mašinaus- 
kai susilaukė sūnaus gruodžio 
13 d.

Elizabeth ir Gregory Smith 
susilaukė dukrelės gruodžio 16 
d.

Aldona ir Vincas Grinevičius 
susilaukė sūnaus gruodžio 18 d.

Gruodžio 22 d. Moterų sodali- 
cija turėjo visų parapijos soda- 
liečių ir vaikučių kalėdinį pa
rengimą.

Buvo kalėdų senelis, kuris ap
dovanojo visus atsilankiusius.

Šio parengimo komitete buvo 
H. Jankauskienė, M. Birkienė, 
Ad. Serafinienė, A. šaukonienė 
ir M. Pieterienė.

Mūsų pranciškietės seselės 
ruošia įdomią Naujų Metų pro
gramą, kurią atliks vaikučiai, 
sodalicija, taip pat moterų ir vy
rų skyriai, su vaidinimu ir dai
nomis.

Parengimas įvyks sekmadienį, 
sausio 5 d., 6 vai. vakare L.A.P. 
C. salėje, 134 Schuyler Avenue, 
Kearny, N. J. įžanga suaugu
siems 50c., vaikams 25c.

Visas pelnas bus seselėms vie
nuolėms, tai visi atsilankykim ir 
paremkim jų metinę programą.

A. E. S.

Lietuvių Taupymo ir Paskolos 
draugija

Gruodžio 12 d. įvyko vietinės 
Lietuvių “Schuyler Savings and 
Loan Draugijos” šėrininkų me
tinis susirinkimas. Buvo pateik
ta metinė apyskaita. Pasirodė, 
kad pelno 1946 m. buvo pada
ryta 4.% kiekvienam serui.

Valdyba pasiliko ta pati: pir
mininku A. P. Miller, vicepirm.
K. J. Nakrošis, rast. J. V. Bal- 
trukonis ir ižd. P. W. Velevas.

L. P. klubo choras
Pas mus yra gražaus lietuviš

ko jaunimo, ir tas jaunimas už
ima gana atsakingas vietas, o 
laisvu laiku mokosi dainų Lietu
vių Politikos klubo chore, ku
riam vadovauja muzikas Jonas 
Čižauskas.

Šitas choras sausio 5 d. daly
vauja vietinių seselių pranciš- 
kiečių ruošiamoje programoje, o 
vasario 9 d. choras ruošia savo 
koncertą.

Vadovaujant J. Čižauskui, 
choras žengia pirmyn su naujo
mis dainomis ir puikiu išlavini
mu.

Pageidaujama, kad visi lietu
viai vyrai, galintys dainuoti, pri
sirašytų prie minėto choro. Pa
mokos būna kiekvieną antradie
nį L .P. klubo svetainėje 7:30 
vai. vakare.

J. V. Baltrukonis.

Newark, N. J.
Amerikos Lietuvių Veteranų 

postas sausio 11 d., šeštadienį, 
rengia metinį šokių vakarą šv. 
Jurgio salėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

Gros šaunus orkestras. Tiki
masi susilaukti visų lietuvių ve
teranų.

Mūsų postas vienbalsiai nuta
rė dirbti su kitais komitetais, 
renkant lėšų lietuviams tremti
niams sušelpti.

Buvo priimta rezoliucija vi
siems lietuviams veteranams da
lyvauti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjime vasario 
16 d. F. V.

Bridgeport, Conn.
Kalėdų šventės praėjo gra

žiai. Bernelių mišios buvo 6 vai. 
ryto; jas atnašavo klebonas kun. 
J. V. Kazlauskas. Choras, vado
vaujamas A. Stanišausko, pasi
rodė gražiai. Solo giedojo A. 
Radvilaitė, A. Dulbytė, Cl. šu- 
linskaitė, duetą—M. Šulinskaitė 
ir A. Radvilaitė. Iš vyrų giedo
jo J. Barnotas, Al. Zikaras ir 
Fr. česikas. Choras sugiedojo 
kelis naujus lietuviškus veika
lus.

Prieš Kalėdas parapijos jau
nimas turėjo savo gražų kalėdi
nį vakarėlį, kuriame gražiai lai
ką praleido. Jaunimo ir vedu
siųjų buvo gražus būrys.

Kalėdų šventėmis choras įtei
kė gražią dovanėlę varg. A. Sta- 
nišauskui, už kurią jis chorui 
dėkingas. Jis choristams taip 
pat dėkoja už gražų lankymąsi į 
pamokas, už visų metų giedoji
mą bažnyčioj ir dainavimą kon
certuose.

Gražiai pavyko R. Skipičio 
prakalbos mūsų kolonijoj. Jis 
atpasakojo laisvos Lietuvos pa
kilimą ir tremtųjų gyvenimą. 
Svečią pristatė publikai klebo
nas kun. J. V. Kazlauskas. Taip
gi buvo atsilankęs K. Vilniškis, 
kuris buvo paprašytas kelis žo
džius pratarti vietinei publikai.

Buvo aukų rinkimas. Aukojo: 
$3.00 Skirkai, W. ir P. Po $2.00 
Raišeliai, šilinskienė, J. Barno
tas, A. Klimaitis, Podžiunas, 
Stirna. Kiti aukojo po dolerį. P. 
Juškevičius—$5.00. Viso surink
ta $69.00 Lietuvos reikalams. 
Pinigai bus persiųsti Tarybos 
centran.

Dabar bus rengiamasi Vasa
rio 16 d. minėjimui ir bus ren
kamos aukos—Tarybos skirtam 
vajui, kuris baigsis vasario 16 d.

O.

Waterbury, Conn.
Liūdnos Kalėdos Waterburio 

lietuviams
Prieš pat Kalėdų šventes Wa

terburio lietuvius ištiko skaudi 
nelaimė.

Per nelaimingą atsitikimą iš 
trečio Baltimorės kunigų semi
narijos rūmų aukšto iškrito ir 
mirtinai susižalojo Waterburio 
lietuvis klierikas Juozas šūkis. 
Vieną dieną be sąmonės pagu
lėjęs Beltimorės ligoninėje, at
siskyrė su šiuo pasauliu, palik
damas Waterbury giliai liūdin
čius savo tėvelius, sesutes ir sa
vo seminarijos draugus.

Tragiškai žuvusio klieriko J. 
Šukio kūnas buvo atgabentas 
Waterburin ir kūčių dieną buvo 
pašarvotas Stokes laidotuvių na
muose, kur Waterburio lietuviai 
per Kalėdų šventes turėjo pro
gos jį aplankyti ir atiduoti pa
skutinę pagarbą.

Antrą Kalėdų dieną mirusiojo 
aplankyti buvo atvykęs Hart
fordo vyskupas Henry O’Brien.

Laidotuvės įvyko gruodžio 27 
d., penktadienį. Į šias liūdnas 
iškilmes atvyko keturių kaimy
ninių Baltimorės seminarijų de
legacijos ir virš 30 kunigų. Iš
kilmingas gedulo pamaldas Wa
terburio lietuvių šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje atlaikė Bal
timorės seminarijos prof. kun. 
Walter McCarthy.

Šaliniuose altoriuose mišias 
laikė kun. Zankowskis ir kun. 
Gauronskas.

Per pamaldas giedojo jungti
nis Baltimorės, Rochesterio, 
Bloomfieldo ir Montrealio kuni
gų seminarijų choras.

A.a. klieriko Šukio kūnas bu
vo palaidotas Naugatucko ka
puose, kur ilsisi jau anksčiau pa
laidoti jo giminės. Čia už miru
sio sielą maldas kalbėjo Water
burio parapijos klebonas kun. J. 
Valantiejus.

Laidotuvių iškilmėse dalyva
vo ir velionies klieriko Šukio tė
vams užuojautą pareiškė taip 
pat neseniai iš Europos atvykęs 
Dr. jur. B. Kazlauskas, kurs per 
Kalėdų šventes aplankė Water
bury gyvenančius savo gimines 
Kazlauskus, Pužus ir Cepurnus.

Tiek gedulingoss pamaldose 
bažnyčioje, tiek kapuose gausiai 
dalyvavo Waterburio lietuviai, 
kurie a.a. klieriką Šukį pažinojo 
kaip pamaldų, patriotišką ir ge
rą jaunuolį.

Visų dalyvavusių akyse žibė
jo liūdesio ašaros, o lūpos kal
bėjo: “Amžiną atilsį duok jo sie
lai, Viešpatie.”

Pittsburgh, Pa.
Jaunieji lietuviai Pittsburghe 

rengia teatrą su tautiškais šo
kiais. Stato scenoje trijų veiks
mų komediją “Jaunikis iš Kau
no.” Bus ir šokiai bei kiti pa- 
marginimai.

Teatras įvyksta gruodžio 29 
d., 7:30 vai. vakare Lietuvių Pi
liečių svetainėje, 1723 Jane St., 
South Side.

Likęs parengimo pelnas ski
riamas šelpti lietuvių pabėgė
liams.

LIETUVAI GELBĖTI PRAKALBOS 
NAUJOJE ANGLIJOJE

Iš New Yorko į Naująją Ang
liją atvažiavo .du kelbėtojai, Dr. 
A. Gervydas ir prof. Dr. Pr. Pa- 
dalskis, kurie neseniai atvyko iš 
Europos.

Gruodžio 15 dieną juodu sakė 
prakalbas Brocktone, ir Cam
bridge, Mass.

Brocktone prakalbas parapi
jos salėje suruošė klebonas kun. 
J. švagždys.

Klausytojų buvo susirinkę 
virš 200. Aukų sudėjo $375.

Cambridge prakalbos įvyko 
taip pat parapijos salėje. Joms 
vadovavo adv. J. Grigalius ir 
Daukantas. Dalyvavo apie 50 
žmonių, kurie sudėjo $87 aukų.

K. P. Jurgeliūno iš Brockton, 
Mass, pastangomis, prakalbos 
buvo surengtos ir mažesnėse lie
tuvių kolonijose: West Hanover, 
Bridgewater ir Stoughton.

Gruodžio 18 d. West Hanove
ryje kalbėjo abudu kalbėtojai 
lietuvių klube. Aukos nebuvo 
renkamos.

Klubas pasižadėjo aukų su
rinkti ir iš savo lėšų skirti viso 
$500.

Gruodžio 19 d. Dr. A. Gervy
das kalbėjo Bridgewateryje, o 
prof. Padalskis Bostono lietuvių 
klube.

Bridgewateryje buvo apie 50 
klausytojų.

Po prakalbų dar kalbėjo ir 
vietos komunistai, kurie stengė-

New Haven, Conn.
Lankėsi adv. R. Skipitis

Gruodžio 14 d., mūsų koloni
joj lankėsi nepaprastas svečias 
Advokatas Rapolas Skipitis ku
riam mūsų kolonijoj turėjo būti 
suruoštas prakalbų vakaras, 
bet, susidėjus aplinkybėms, ALT 
vietinio skyriaus valdyba su
kvietė tik vietos veikėjus į jau
kiai išpuoštą Sea Cliff Inn kur 
tapo pagerbtas mūsų garbės 
svečias.

Ponai Norkūnai kurie yra sa
vininkai Sea Cliff Inn, priruošė 
labai skanią vakarienę ir malo
niai patarnavo visiems. ALT vie
tinio skyriaus pirm. M. Vokie
taitis savo kalboje paaiškino šio 
vakarėlio tikslą ir pasveikino 
mūsų retą svečią adv. R. Skipitį 
kviesdamas pasakyti kalbą. Kal
bėtojas įdomiai atpasakojo mū
sų tėvynės vargus priespaudoje 
ir apie mūsų tautiečius tremti
nius. Tikrai gaila, kad visi mū
sų kolonijos lietuviai neturėjo 
progos išgirsti adv. R. Skipičio 
taip naudingos ir įdomios kal
bos, bet tikima, kad mūsų ALT 
valdyba pasistengs ateityje su
ruošti panašias prakalbas vi
siems lietuviams. Trumpas kal
bas pasakė dar visuomenininkas 
p. K. Vilniškis, V. Alksninis, V. 
Kripaitis, S. Cvirka, ir M. Joku- 
baitė ir V. Norkūnas. Visi kvie
tė ruoštis kuo geriausiai praves
ti Lietuvos išlaisvinimo vajų ir 
surinkti šiam kilniam tikslui kuo 
daugiausia aukų.

Karių pagerbimo bankietas
New Haveno Karių Motinų 
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Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajfus.
Į Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti!
į Kas paaukos Naujajai Koplyčiai -ar kitiems
Į Vienuolijos reikalams:
į $1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju

$50.00 — taps Garbės Nariu 
$100.00 — taps Amžinuoju N ariu

j o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus
I įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
I sienos.

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

si įrodinėti, kad Lietuva dabar 
yra laisva. Po ilgesnio pasikal
bėjimo jie pripažino, kad dabar 
Lietuvą valdo rusai. Komunistai 
taip pat pareiškė norą, kad ru
sai iš Lietuvos išeitų ir kad Lie
tuvai būtų grąžinta laisvė. Taigi, 
sutarta. Aukų surinkta $75.00.

Bostono lietuvių klubas tą pa
čią dieną turėjo savo susirinki
mą vadovybei rinkti. Dalyvavo 
470 asmenų.

Klubo pirmininko adv. J. Gri
galiaus pakviestas, kalbą pasa
kė prof. P. Padalskis. Po pra
kalbos buvo paskelbta susikau
pimo ir tylos minutė pagerbti už 
Lietuvos laisvę žuvusiems parti
zanams.

Įneštas pasiūlymas Lietuvai 
gelbėti iš klubo skirti $5,000.00. 
Auka bus nutarta ir paskirta 
Vasario 16 dieną.

Gruodžio 20 d. prakalbos įvy
ko Stoughtone, Mass., parapijos 
salėje. Tą dieną vietos dirbtuvė, 
kurioje dirba daug lietuvių, bu
vo surengusi savo darbininkams 
vakarienę. Tad daugelis į pra
kalbas negalėjo ateiti. Po Dr. A. 
Gervydo kalbos buvo sudaryta 
komisija rinkti aukoms ir su
rengti prakalboms kitą kartą. 
Nors aukos ir nenorėta rinkti, 
bet klausytojai sumetė. $35.00.

Stoughtoniečiai pasiryžę su
rinkti kelis šimtus. J. Al.

draugija, karo metu labai daug 
rūpinosis šios kolonijos lietu
viais kariais kovojančiais dėl 
tautų laisvės ir demokratijos 
principų, ruošiasi tinkamai pa
gerbti kovoje žuvusius, laimin
gai sugrįžusius karius.

Sausio 5 d. 10 vai. ryte šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
bus atlaikytos šv. mišios už žu
vusių sielas. Šv. Mišioms tar
naus kariškose uniformuose ka
riai. Bus giedami Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Būtų labai ma
lonu, kad visi šiose gražiose iš
kilmėse pasistengtų dalyvauti.

Vakare 6 vai. parapijos sve
tainėje įvyks šaunus bankietas.

Čia dalyvaus mūsų kolonijos 
auksinių žvaigždžių motinos. 
Taip pat dalyvaus miesto majo
ras W. C. Celentano ir kiti ka
riški pareigūnai, taipgi mūsų 
gerb. klebonas kun. E. Gradec- 
kas.

Karių motinų draugija kvie
čia visus šios kolonijos ir apy
linkių kolonijų lietuvius atsilan
kyti ir tinkamai pagerbti mūsų 
karius. M.

Wilkes Barre, Pa.
Sėkminga parapijų ir organiza

cijų atstovų konferencija
Kunigų Vienybės Scrantono 

provincijos iniciatyva, gruodžio 
8 d. Wilkes Barre buvo sušauk
tas parapijų ir organizacijų at
stovų susirinkimas. Tikslas—su
daryti organizaciją darbuotis ir 
remti Lietuvos nepriklausomy
bės atkovojimo ir tremtinių šel
pimo akciją.

Susirinkimui pirmininkavo 
“Garso” red. M. Zujus, sekreto
riavo J. Maceina ir P. Katilius.

Atstovų buvo iš Wilkes Barre, 
Pittstono, piymoutho, Scranto
no, Miners Mills, Kingstono, Lu
zerne, Duryea, Sugar Notch, 
Edwardsville ir kitų vietų.

Kalbėjo kun. J. Kasakaitis, V. 
T. Kvietkus, kun. J. Miliauskas 
ir kiti.

Bendran komitetan išrinkti: 
Alb. Aleksis, Vikt. Motiejūnas, 
Vikt. Kamarauskas, Ant. Navi
kas, V. Grieštaraitis, J. Maceina, 
G. Laukaitis, D. Želionis, kun. J. 
F. Baltusevičius, kun. J. Kaz
lauskas, Pr. Gilbertienė Dr. Fr. 
Sakalauskas, Al. Kalinauskas, 
Martynas Kazakevičius, V. T. 
Kvetkas, V. Leliokas, Ant. Am
brazaitis, P. J. Karašauskas, M. 
Zujus, Mrs. Alberta Simmel.

Komitetas išrinko vykdomąją 
valdybą: M. Zujus—pirm., Dr. 
F. Sakalauskas ir EI. Čeponienė 
—vicepirm., V. Grieštaraitis ir 
J. Maceina—sekr., kun. J. Kaz
lauskas—iždin., Ant. Navikas ir 
V. Motiejūnas—iždo globėjai.

Kas be atidėliojimo nori pri
sidėti savo auka prie tremtinių 
šelpimo ir Lietuvos laisvinimo, 
priduokite arba siųskite iždinin
kui kun. Jonui Kazlauskui, 68 
Chestnut St., Plymouth, Pa.

Parapijos, norinčios prisidėti 
prie bendro komiteto, kreipkitės 
į sekretorių Vincą Grieštaraitį, 
34 Division St., Pittston, Pa., ar
ba į pirmininką Matą Zujų, 73 
East South St., Wilkes Barre, 
Pa. G.

Worcester, Mass.
Surinkta $500

A.L.R.K. Federacijos šv. Ka
zimiero parapijos skyrius gruo
džio 22 d. suruošė Lietuvos iš
laisvinimo vajaus prakalbas. Jų 
pasiklausyti susirinko per 250 
žmonių.

Prakalbas pasakė Dr. A. Ger
vydas, nacių koncentracijos la
gerio kankinys, ir prof. P. Pa
dalskis, aktyvus dalyvis Lietu
vos pogrindžio kovų prieš nacius 
ir bolševikus. Susirinkimą gra
žiai pravedė klebonas kun. Aug. 
Petraitis. Į susirinkusius dar 
kalbėjo adv. A. Mileris ir per
skaitė rezoliucijas prezidentui 
H. Trumanuu Valstybės sekre
toriui Byrnes ir padėkos laišką 
ištikimam lietuvių draugui sena
toriui D. Walsh. Susirinkusieji 
vienbalsiai jas priėmė ir įgalio
jo pasirašyti adv. Milerį ir že
maitį.

Lietuvos išlaisvinimo bylai 
vesti surinkta $500. Tos dosnios 
šv. Kazimiero parapijiečių aukos 
bus persiųstos A. L. Tarybai.

K. Banis $50 aukojo, šv. Ka
zimiero K. F. skyrius $50, kun. 
Aug. Petraitis $25.

Po $10 aukojo: šv. Kazimiero 
Veteranų organizacija, J. Dirsa, 
J. Steponkaitė, O. Dobrovolskiū- 
tė, O. Ridikienė, Lietuvos Vyčių 
26 kuopa, P. Kisielius, G. Savic
kienė, Ap. Vaičiulionienė, Chas. 
Rochka, Mr. ir Mrs. Adamskiai 
ir N. N.

N. N. aukojo $8, A. Valatke- 
vičius $7 ir M. Linauskas $6. Po 
$5.00: kun. B. Mažukna, kun.
M. Tamulevičius, Mažoknai, K. 
Matulis, V. Parulis, Ip. Konta- 
kevičius, Marija Valinskas, K. 
Ališauskas, S. Mancevičia, Fr. 
Lengvinas, J. Galavičius ir N. N.

J. Ramanauskas ir K. Kirmi
nas aukojo po $4; V. Galinis, O. 
Čepuliūtė, K. Pilipavičienė, K. 
Statkienė po $3.

Kiti aukojo po du dolerių, po 
vieną ir mažiau.

Kas šia proga negalėjo paau
koti, savo auką prašome įteikti 
per kleboną kun. A. Petraitį. Pa
vardes peskelbsime papildoma
me sąraše.

Už aukas širdingai dėkojame.
Kun. M. Tamulevičius.

Scranton, Pa.
Gruodžio 22 d. kun. J. Baltu- 

sevičiaus iniciatyva šv. Mykolo 
parapijos salėje buvo surengta 
prakalbos-koncertas, kurio pel
nas buvo numatytas paskirti A.
L. Tarybos paskelbtam Lietu
vos išlaisvinimo vajui.

Apie Lietuvos kančias, jos 
tarptautinę padėtį ir apie jos iš
laisvinimo kovas kalbą pasakė 
neseniai iš Europos atvykęs Dr. 
B. Kazlauskas.

Koncertinę - kalėdinę progra
mą išpildė sesučių gražiai išmo
kyti šv. Mykolo parapijos vai
kučiai. Reikėjo stebėtis tų vai
kučių gražia lietuviška kalba, 
skambiomis lietuviškomis ir

VIETOS ŽINIOS
KOMITETAS DR. GRINIUI 

PRIIMTI

New Yorke sudarytas ko
mitetas priimti buvusiam 
Lietuvos prezidentui Dr. Ka
ziui Griniui. Komiteto valdy
bos pirm, yra A. Devenienė.

Garbės komitetan įeina šie 
asmenys: kun. J. Balkūnas, 
Barbara Darlys, Dr. M. De- 
venis, J. Garšva, Dr. P. Gri
gaitis, kun. P. M. Juras, K. 
Jurgeliūnas, A. Kneižys, J. 
B. Laučka, V. F. Laukaitis, 
J. P. Mačiulis, S. Michelso- 
nas, A. Mikalauskas, kun. N.

angliškomis dainomis ir gražiais 
vaidinimais.

Prakalbos - koncertas praėjo 
su dideliu pasisekimu. Erdvi pa
rapijos salė buvo pilnutėlė žmo
nių ir ypač daug gražaus lietu- 
tuvių jaunimo.

Šia proga reikia paminėti šios 
mažos parapijos labai gražų 
tvarkymąsi ir gražias lietuviš
kas pamaldas, kurių metu gieda 
gerai išlavintas lietuvaičių cho
ras. Visa tai yra klebono nuo
pelnas. Jis yra labai parapijai 
pasišventęs ir yra didelis lietu
vis patriotas.

Į šias prakalbas atsilankė taip 
pat ir Scrantono universiteto 
profesorius kun. J. Beleckas, 
S.J.

San Francisco, Cal.
“Kalifornijos Lietuvio” turinys

Pirmasis ir vienintelis Kali
fornijos lietuvių laikraštėlis 
“Kalifornijos Lietuvis” padarė 
pažangą tiek išvaizdos, tiek tu
rinio atžvilgiu.

Nuo gruodžio mėnesio jis pra
dėtas spaustuvėje spausdinti 
žurnalo formoje.

Kalėdiniame numeryje, be 
nuolatinės Los Angeles ir San 
Francisco lietuvių veikimo ap
žvalgos, dar yra šie įdomesni 
straipsniai: neseniai iš Europos 
atvykusios tremtinės Julės Lie
sytės straipsnis “Kūčios,” Mil- 
tono C. Starkaus “Saint Casi
mir’s of Los Angeles,” Algio Re
gio “America is turning West
ward,” M. C. Starkaus “Who is 
punishing the Russian War Cri
minals,” A. F. Tamulio “Won’t 
You Read This,” Petro Bogino 
“Looking • Around California 
(San Francisco city), “Territory 
of Alaska,” J. Gražytės “Christ
mas” (eilėraštis), biografijos ir 
fotografijos kun. Dr. Juozo Kon
čiaus ir prof. Kazio Pakšto.

“Kalifornijos Lietuvio” antra
šas 2721 Logan St., Oakland 1, 
Cal. Prenumerata $2 metams. 

Brooldyno Lietuviai Graboriai
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Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

G ra bortus—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.
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EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

f-

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— S150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦="■ ■■■■■— ■■■

Pakalnis, P. Pivaronas, K. J. 
Paulauskas, M. Žvingilas, L. 
Šimutis, J. Tysliava, J. Tu- 
masonis, J. Trečiokas, M. 
Vaidyla, Dr. B. Vencius, O. 
Vileišienė, Dr. M. J. Vinikas, 
M. Zujus.

Sudarius komitetą dabar 
laukiama žinių, kada Dr. K. 
Grinius atvyks.

Numatyta pirma proga jo 
priėmimui surengti didelį 
bankietą New Yorke. Kada 
tas bankietas bus rengiamas 
—bus paskelbta tuojau, kai 
tik praneš, kada svečias pra
dės kelionę į Ameriką.

TOKIJO MIESTE SKAITO 
“AMERIKĄ”

Japonijos sostinėje yra lie
tuvis misijonierius kun. A. 
Margevičius, salezietis. Jis 
gauna toje tolimoje žemėje 
“Ameriką” ir taip rašo re
dakcijai apie savo sielos nu
siteikimus ir troškimus:

“Nuo rugpiūčio mėnesio, 
kada ne kada gaunu “Ameri
ką,” kurią perskaitau nuo 
pradžios iki galo. Labai įdo
mu, o ypač malonu skaityti 
tas vietas, kame “Amerika” 
grynai pasisako dėl Lietuvos 
laisvės, kame kovoje dėl Lie
tuvos išvadavimo iš vergijos. 
Išvažiavau iš Lietuvos, kada 

dar laisvės vėliava plevėsavo 
ant Nežinomojo Kario kapo, 
kada visur aidėjo laisvos Lie
tuvos daina, kada kalnai ir 
pievos, upeliai ir miškai 
šnabždeno praeities dėl lais
vės kovos pasakas.

Šiandien gi liūdna uždanga 
dengia mūsų brangiąją, ma
žytę, bet didelę tėvynę.

Tikėkimės, kad laisvės va
landa išmuš ir Baltijos kraš
tams, o tada Baltija vėl oš ir 
baltomis. savo putomis glos
tys mūsų mylimąją šalį.”

PAIEŠKOJIMAS
Stasys Bilduškas, gyve

nantis Vokietijoje, Kempte- 
ne ieško savo tetos, Marijo
nos Bilduskaitės, kilusios iš 
Kvėdarnos valsčiaus, Taura
gės apskričio, 1920 m. gyve
nusios Pietų Amerikoje.

Mykolas Mardosas ieško 
savo dėdės, prieš kurį laiką 
gyvenusio Amerikoje.

Prašome pranešti šiuo ad
resu:

Stasys Siūtilas, 
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.
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LIETUVAI GELBĖTI KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS

Lietuvai Gelbėti Vajaus 
New Yorko srities komitetas 
išleido atsišaukimą į lietu
vius, nurodydamas dabarti
nio momento reikšmę Lietu
vos laisvės kovoje ir ragin
damas remti Lietuvai Gelbė
ti Vajų.

Atsišaukime skaitome:
“Lietuvių viltys ir pasiry

žimas atsteigti nepriklauso
mą Lietuvą nedingo, o auga. 
Jie tiki, kad demokratinių 
kraštų pažadas grąžinti lais
vę ir nepriklausomybę dide
lėms ir mažoms tautoms ne
buvo apgaulės žodžiai.

“Tačiau darbas turi eiti, 
kada yra žinoma, jog impe- 
rialistiškasis agresorius ne 
tik kad yra pasimojęs Lietu
vą praryti, o ir jis gyvento

KATALIKŲ SEIMELIUI PRAĖJUS
Sekmadienį, gruodžio 29 

d., šv. Jurgio parapijos salė
je Brooklyne įvyko New 
Yorko ir New Jersey apylin
kės Katalikų Seimelis, kuris 
buvo pradėtas 2:20 vai. po 
pietų trumpu Federacijos 
apskrities pirmininko S. Lu
ko žodžiu.

Jis pakvietė kleboną kun. 
K. Paulionį sukalbėti maldą, 
kuri buvo įspūdingai pritai
kyta šiam momentui.

Seimeliui vadovauti buvo 
išrinkti pirm. K. Krušinskas, 
vicepirm. M. Vamis ir Spai- 
čys, sekr. K. Eidukaitis.

Išrinkus atitinkamas ko
misijas, buvo prieita prie sei
melio darbų.

Numatyti buvo šie kalbė
tojai: kun. J. Borevičius, S.J., 
Dr. B. Kazlauskas, J.B.Lauč- 
ka ir adv. K. Jurgėla.

Kun. J. Borevičius savo 
kalboje nušvietė religinį lie
tuvių tremtinių gyvenimą. J. 
B. Laučka pranešė apie Šal
pos Fondo veiklą ir iškėlė 
šalpos vajaus svarbą.

Adv. K. R. Jurgėlos prane
šimas palietė akciją kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

Po jo kalbos būrelis vaiku
čių suruošė programėlę.

Programėlei pasibaigus, į- 
domią ir tvirtą kalbą pasakė 
Dr. B. Kazlauskas, gyvai iš
ryškindamas lietuvių tremti
nių sąlygas ir ateities gali
mybes.

Seimelio dalyviams buvo 
staigmena išgirsti Dr. J. Ju- 
sionį, prieš pat Kalėdas at
vykusį šin kraštan. Jis kal
bėjo gražiai ir įdomiai.

Baigiant buvo duota kele
tas pranešimų. Iš Lietuvių 
Dienos pranešė J. B. Lauč
ka ir D. J. Averka. Pasirodo, 
kad iš Lietuvių Dienos pelno 
turėta $1,331.58; tai buvo 
viena iš sėkmingiausių.

Šių metų Lietuvių Dienai 
užgirtas ligšiolinis komite
tas.

“Amerikos” administrato
rius M. Milukas pranešė apie 
įsigijimą savų patalpų šiam 
laikraščiui. Patalpos jau nu
matytos.

Priėmus atitinkamas rezo
liucijas, seimelis buvo baig
tas pamaldomis šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Nors seimelio dieną buvo 
pasitaikęs blogas oras, bet 
atstovų ir svečių susirinko 

Lietuviui Radijo Vakarinės

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

J. P. GINKUS 
496 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

V. UBARAVICIU8 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

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

jus persekioja, kalina, žudo 
ir į Sibiro tundras gabena.

“Kviečiame visus New 
Yorko lietuvius ateiti į pa
galbą savo tėvų kraštui. Pra
šome aukoti dosniai ir kiek 
tik išgalite. Lai Amerikos 
Lietuvių Tarybai pasiekia 
ūmai surinkti fondą, kuris be 
atidėliojimo yra reikalingas 
Lietuvos bylos vedimui.

“Lietuvai Gelbėti Komite
tas prašo jūs prisidėti prie 
Lietuvai gelbėti rėmėjų, čekį 
ar Money Orderį išrašykite 
Committee to Help Lithua
nia ir siųskite nurodytu ad
resu, Wool worth Building, 
Room 3012, New York 7, N. 
Y., parašydami savo vardą 
ir adresą.”

Šio komiteto pirmininkas 
yra kun. K. Malakauskas.

gražus būrys. Iš viso dalyva
vo 33 draugijos su 99 atsto
vais ir apie 30 svečių, tarp jų 
ir iš New Jersey valstijos.

R. P.

ATVYKO IŠ EUROPOS

Pas Petrą ir Stelą Ivanaus
kus atvyko iš Vokietijos 
Petro sesutė Justina Marti
šauskienė su pusšeštų metų 
sūneliu Eugenijum.

Vokietijoje liko jos vyras 
F. Marcišauskas ir 3 metų 
dukrelė Regina.

Linkėtina, kad ir jie pa
siektų šiuos Dėdės Šamo že
mės kraštus ir galėtų vėl lai
mingai ir laisvai gyventi.

D. J.

“MOTERIMS NEIŠSIME- 
LUOSI”

Jau kelinta savaitė “Ame
rikos” vietinėse žiniose pra
nešama apie Vyčių 41 kuopos 
ruošiamą sausio 12 d. vaidi
nimą “Moterims Neišsime- 
luosi.”

Iš smalsumo nuvykau pa
sižiūrėti repeticijos. Iš tik
rųjų veikalėlis įdomus ir juo
kingas.

Vaidinimui vadovauja J. 
Boley. Lošėjai savo roles ge
rai išmokę.

Atsilankiusioji publika bus 
visai patenkinta.

A. J. M.

SUSIŽIEDAVO

Gruodžio 25 d. susižiedavo 
Juozo ir Emilijos Ambrazie
jų jauniausia duktė Genovai
tė su Algirdu Balčiūnu, ku
rio tėvai Antanas ir Ona Bal
čiūnai yra “Varpo” kepyk
los biznieriai.

Jaunuolė 1946 m. baigė 
Brooklyno kolegiją. Josios 
sužadėtinis neseniai grįžo 
namo po trejų metų tarnybos 
laivyne, dvejus metus pralei
dęs Pacifike.

Dabartiniu laiku jis domi
si aviacijos mokslu.

Naujų Metų sulauktuvių 
proga Ambraziejų namuose 
gražus jaunimo būrelis pa
minėjo šias sužadėtuves.

Linkime Genovaitei ir Al
girdui visokios laimės!

P. J. V.

Mūsų Apylinkėje KATALIKŲ SEIMELIO REZOLIUCIJOS

• Anna Kaskas, Metropoli
tan operos dainininkė, sau
sio 3 d. dalyvauja koncerte 
Bostone.

• Kun. J. Borevičius, S.J., 
Kalėdų šventėse buvo apsi
lankęs Putnam, Conn., ir sek
madienį kalbėjo Katalikų 
Seimely New Yorke.

• Z. Griškaitė, operos dai
nininkė, Kalėdas šventė 
Hartforde ir sekmadienį, 
gruodžio 29 d., dainavo Put
nam, Conn., per koncertą 
Vargdienių Seserų vienuoly
ne.

• Dr. P. Padalskis ir Dr. 
A. Gervydas po prakalbų 
Lietuvai Gelbėti Vajui Nau
jojoje Anglijoje savaitės pra
džioje grįžo į New Yorką.

• Petras Babickas, “Ame
rikos” bendradarbis, sveiki
na pažįstamus iš Brazilijos, 
kur neseniai atvyko iš Ro
mos.

• J. Romanas sveikina pa
žįstamus iš Venezuelos ir 
ruošiasi grįžti į Jungtines 
Valstybes.

• Dr. B. Kazlauskas Kalė
dų šventes praleido pas gimi
nes Waterbury, Conn.

• Birutė Smetonienė, ku
rią New Yorko lietuviai at
simena iš koncerto per Kata
likų Kongresą, prieš kiek lai
ko turėjo koncertą Clevelan- 
de per festivalį. Amerikiečių 
spauda ta proga ją įvertino, 
kaip “išimtinai talentingą” 
pianistę.

• Inž. A. Mažeika švenčių 
laikotarpyje buvo iš Pitts- 
burgho atvažiavęs New Yor- 
kan.

• Dr. J. Jusionis, gruodžio 
20 d. atvykęs Amerikon, šio
mis dienomis viešėjo pas Ign. 
Budreckus Elizabethe. Kalė
dų šventes praleido genera
linio Lietuvos konsulo J. 
Budrio ūkyje.

• BALF vajaus komiteto 
susirinkimas įvyksta sausio 
3 d., penktadienį, 7:30 vai. 
vakare Apreiškimo parapijos 
salėje.

• Prof. Jurgis Žilinskas ir 
Dr. J. Vileišis švenčių metu 
lankėsi New Yorke.

• Vasario 16 d. iškilmin
gas minėjimas rengiamas 
Webster Hall, New Yorke.

• C. Karpiūtė Kalėdų atos
togas praleido pas tėvus, 
šventėms parvažiavus iš 
Massachusetts, kur yra kari
nėje tarnyboje.

SUSIRGO J. VAŠKEVIČIUS

Jurgis Vaškevičius, gyve
nantis East Orange, N. J., 
“Daily Mirror” koresponden
tas, buvo ištiktas smūgio, 
berašydamas kalėdinius svei
kinimus spaudos patalpose 
policijos būstinėje Newarke.

Jis buvo rastas be sąmo
nės ir nugabentas į ligoninę.

J. Vaškevičius jau 30 me
tų dirba kaip reporteris New 
Yorko ir Newarko laikraš
čiams.

Paskutinėmis dienomis jo 
sveikata buvo truputėlį pa
gerėjusi, bet niekam nelei
džiama jo lankyti.

LIET. ATLETŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Metinis Lietuvių Atletų 
klubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio-Jan. 3 d., 
1947, klubo patalpose, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Šis susirinkimas bus svar
bus, tad visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Susirinkimas pra
sidės 8 vai. vakare.

Nariai, kurie esate dar ne
apmokėję savo duoklių, ga
lite tai padaryti dabar.

Charles Mitchell,
Fin. sekretorius.

PAIEŠKOMI
Raibikis ir Mikelionienė. 

Gyveno Chicagoje, UI.
Atsiliepkite adresu:

P. J. Montvila, 
251 Etna Street, 
Brooklyn, N. Y.

i
Seimelis didžiu susidomė

jimu išklausė kun. J. Bore- 
vičiaus, S.J. kalbos, nušvie- 
tusios lietuvių tremtinių ti
kybinį gyvenimą, kurs spin
di gyvu savo prievolių atli
kimu ir karžygišku pasiryži
mu dalyvauti visose apašta
lavimo srityse.

Seimelio dalyviai nuošir
džiai sveikina brolius-sese- 
ris tremtinius, didžiuojasi jų 
kilnia dvasia, gėrisi jų did
vyriškais darbais ir pasiža
da uoliai dalyvauti visuome
niniame gyvenime, kviesda
mi visus lietuvius katalikus 
amerikiečius daugiau rūpin
tis savo spaudos stiprinimu, 
priklausyti prie savo draugi
jų, glaudžiau burtis aplink
savo parapijas ir ištikimai 
laikytis Kristaus vėliavos, 
nešančios žmonijai taiką, tei
sybę ir ramybę.

n
Seimelis, išklausęs Lietu

vių Amerikiečių Informaci
jos Centro vedėjo adv. K. 
Jurgėlos pranešimo apie at
liktus darbus 1946 metais 
Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės kovos byloje, iš šir
dies kviečia apylinkės lietu
vius stropiai remti Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangas 
visų ryžtingumu tęsti vie
ningą Amerikos lietuvių or-

ŠALPOS SRITYJE DIRBANČIOMS 
ORGANIZACIJOMS

Ryšium su Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo 
Seimo nutarimu, 1947 m. pra
vesti visoje Amerikoje aukų 
rinkimo vajų, BALF Direk
torių Tarybos Valdyba šiuo- 
mi kreipiasi į visus BALF 
skyrius, lietuvių parapijas, 
lietuvių šalpos darbui koope
ruojančias organizacijas ir 
visuomenės veikėjus, prašy
dama 1947 m. kovo 2 d. sa
vo kolonijoje surengti kokio 
nors pobūdžio didesnę pra
mogą, kurios pelnas būtų 
skirtas lietuvių šalpos reika
lams. Ten, kur nėra organiza
cijų, vietiniai gyventojai vei
kėjai prašomi suorganizuoti 
bent šeimyninio pobūdžio po
būvius. .

Svarbu, kad tą dieną—ko
vo 2 d.—įvyktų kokios nors 
pramogos visose Amerikos 
lietuvių kolonijose, nuo At
lanto iki Pacifiko ir nuo Ka
nados iki Meksikos sienos.

Kokie tie parengimai turi 
būti, priklausys nuo vietinių 
sąlygų ir galimybių.

Tegul tą dieną visur: mies
te ir kaime, miestelyje ir did
miestyje, kiekvienas lietuvis 
dalyvauja tokioje pramogo
je, tegul jis jaučiasi, kad tą 
dieną jo prisidėjimas prie 
bet kurios pramogos, neša 
pelną, kuris skiriamas kil
niam ir reikalingam darbui 
—vargstančių nuo karo nu
kentėjusių lietuvių sušelpi- 
mui.

Tegul 1947 metų kovo 2 d. 
būna Lietuvių šalpos Diena!

BALF Valdyba.

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyks sausio 5 d. 
tuojau po sumos parapijos 
salėje.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti susirinkime. 
Turim daug svarbių reikalų.

Prašomi ir visi parapijos 
vyrai ateiti susirinkiman ir 
prisirašyti prie šios svarbios 
draugijos.

Sausio 12 dieną šv. Vardo 
draugijos bendra komunija 8 
vai. mišių metu.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti. Sekr. 

ganizuotos visuomenės veik
lą, siekiančią Lietuvos išlais
vinimo, o savo paramą teikti 
ypač dabar, kai ALT veda 
Lietuvai Gelbėti Vajų.

ni
Seimelis ragina šios apy

linkės lietuvius kuo daugiau
sia paremti Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondą drabužiais 
ir pinigais, kad jis suteiktų 
visą galimą paramą lietu
viams tremtiniams.

IV
Seimelis, išklausęs “Ame

rikos” administracijos pra
nešimo apie būtiną reikalą 
laikraščiui turėti naujas pa
talpas, nuoširdžiai pritaria 
“Amerikos” leidėjų vadovy
bės sumanymui suorganizuo
ti naują draugiją, kuri įsigy-
tų namą, kuriame galėtų ras
ti sau patalpas mūsų apylin
kės laikraštis “Amerika.”

V
Katalikų Seimelis nuošir

džiai dėkoja Didžiojo New 
Yorko Federacijos apskrities 
valdybai sukvietusiai lietu
vių katalikų draugijas į sei
melį, šv. Jurgio parapijos 
kleb. kun. K. Paulioniui, ma
loniai priėmusiam seimelį į 
savo parapiją, ir šv. Jurgio 
parapijos draugijų veikė
jams, gražiai pasidarbavu
siems seimelio atstovams ir 
svečiams priimti.

♦----------------------------------------------

Maspetho Žinios
Kalėdos

Kalėdų šventės šiemet mū
sų bažnyčioje buvo labai į- 
spūdingos.

Vidurnaktį Bernelių mi
šias atnašavo klebonas kun. 
J. Balkūnaš. Jam asistavo 
kun. J. Kartavičius ir kun. 
J. Skruodenis.

Altoriai buvo išpuošti. 
Choras gražiai sugiedojo Ka
lėdų giesmes, žmonės netilpo 
bažnyčioje.

Klebonas kun. J. Balkūnas 
iš New Mexico grįš sausio 12 
d.

Metinis susirinkimas
Mot. Sąjungos 30 kuopos 

metinis susirinkimas bus an
tradienio vakare, sausio 7 d. 
Visos narės prašomos daly
vauti ir naujų narių atsives
ti, nes bus svarbių nutarimų 
ir valdybos rinkimas.

O. P.

Veteranai veiklūs
Catholic Veterans Transfi

guration Post 869 gyvai vei
kia.

Posto atstovai dalyvavo 
lietuvių konferencijoje gruo
džio 8 d. Pasižadėjo Lietuvai 
Gelbėti Fondui 100 dolerių. 
Išrinko atstovus Katalikų 
Seimeliui gruodžio 29 dienai: 
P. Lisauską ir J. Šidlauską.

Veteranai pasiryžę visur 
dalyvauti, kur eina kova 
prieš komunizmą. Netrukus 
įsigys vėliavas ir uniformas.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR

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

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

TeL MArket 2-5360

HELP WANTED j
’ Restaurant needs a woman for part time cook. 

(Slavish cooking). Salary High. Inquire at į

REIKALINGA PATARNAUTOJA L
Valgyklai reikalinga moteris pusdieniais prie gaminimo j 

£ slaviškų valgių. Aukštas atlyginimas. Kreiptis į į
275 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. į

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Kada turės viską, įvyks iš
kilmingas šventinimas ir val
dybos priesaika. Tą rytą ve
teranai priims bendrai ko
muniją ir turės bendrus pus
ryčius.

Naujoji valdyba susidaro 
iš: kapelionas—kun. J. Bal
kūnas, ‘ komandierius—J. Be
nedict, pirmas vicekomand. 
P. Lisauskas, antras komand. 
—J. Dechsner, trečias—E. 
Kučinskas, adjutantas—Fr. 
Talutytė, iždin.—A. A. No- 
vitzkie, adv.—A. T. Wezwi- 
kas, kiti valdybos nariai—S. 
C. Chess, Albina Urbonaitė, 
P. Navickas, J. Wezwikas, C. 
Kūlis, L. Trojanowski.

Postas yra pasiryžęs akty
viai dalyvauti parapijos 
veikloje is su lietuviška veik
la.

Visi lietuviai veteranai ra
ginami dėtis į šį postą, ka
dangi postas yra dalis di
džiosios Katalikų Veteranų 
organizacijos visoj Ameri
koj.

Angelu Karalienes 
Parapija

Gyvojo Rožančiaus drau
gija sausio 5 d., sekmadienį, 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Po 
mišparų bažnyčioje bus pro
cesija, ir po pamaldų parapi
jos salėje bus susirinkimas.

Šv. Vardo draugijos ben
dra komunija įvyks sekma
dienį, sausio 12 d. 9 vai. mi
šių metu.

Po mišių parapijos salėje 
įvyks metinis susirinkimas.

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. ZINIS
499 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. REpublic 9-1506

Namai — Apd rauda
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 APKAINAVTMAS 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 J 
KONTRAKTORIAI 2

Atlieka mūriniu namu sienų iš- Z 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- (j 
vių cementavimų ir kt. darbus. r) 

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

Clement A. Vokei 6 
(VOKETAITIS) 4
Advokatas ft

41-40 —74th Street J 

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972
ft

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

čia Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

LIETUVIŠKA

ALUDE

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ GĖRIMŲ

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.
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