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New Yorko lietuviai gali 
pasidžiaugti, gerai pradėję 
BALF vajų ir pirmai pra
džiai padarę gražią sumą.

Čia vyrauja pasiryžimas ir 
toliau su nesumažėjusią 
energija dirbti, kad šalpa lie
tuviams tremtiniams nesu
stotų.

Ta proga reikia pastebėti, 
kad ir visai šaliai BALF va
jus buvo pradėtas geram 
ženkle, su nemaža Amerikos 
vyskupų auka.

Beje, kai kurie lietuvių 
laikraščiai pasidavė liūdnų 
pranašysčių ligai.: vajus ne
pasiseksiąs, didesnių 
nėra ko tikėtis . . .

Vajaus pasisekimas 
kuo priklauso ir nuo 
spaudos. Jei kuris laikraštis 
skleis gąsdinančią nuotaiką, 
jis tikriausia neprisidės prie 
vajaus kilimo.

New Yorke gyvai eina ir 
Lietuvai Gelbėti Vajus.

Per vieną paskutinę savai
tę šiam tikslui sukelta graži 
suma, kuri dar padidės.

Kai New Yorkas išsijudi
no, tai labai drūčiai šoko prie 
darbo.

Ar tai dėl nesigarsinimo, 
ar dėl tikro įmigimo, labai 
mažai atgarsių tegirdėti iš 
New Jersey lietuviškų kolo
nijų.

Rodytųs, kad daugel vietų 
ten įmigę ir net knarkia, ka
da kitur dirbama Lietuvai 
Gelbėti Vajuje.

Buvo atėję žinių iš Eliza- 
betho, Newark©, bet ir tai 
šykščiai.

O kur kitos kolonijos?Nie
ko negirdėti iš Jersey City, 
iš Patersono, iš Hairisopo,

aukų

daug 
mūsų
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ANGLAI PRIIMA 500 TOKS. TREMTINIŲ
Londonas.—Jau kuris lai

kas Anglijoje jaučiamas di
delis darbo jėgos trūkumas, 
kuris kliudo atgaivinti poka
rinę pramonę. Vyriausybė 
buvo iškėlusi sumanymą par
sitraukti vakarų Europoje 
esančių tremtinių, bet tam 
vis priešinosi darbininkų są
jungų vadovybė.

Kaip pranešama iš Londo
no, šiomis dienomis Darbo 
ministerija jau galutinai su
tarė su darbininkų sąjungos 
centru įsileisti į D. Britani
ją 500,000 tremtinių, kurių 
tarpe gali būti 80,000 žydų.

Profesinių sąjungų vado-

vybė sutiko įsileisti naujos 
darbo jėgos su sąlyga, kad 
tie atgabentieji turės laiky
tis profesinių sąjungų tai
syklių ir tvarkos ir kad jie 
bus individualiai atrenkami 
pagal gabumus ir ypatingai 
pagal tinkamumą labiausiai 
reikalingose ūkio šakose — 
anglies, metalo, tekstilės ir 
žemės ūkio.

Belgija taip pat nori gauti 
20,000 tremtinių darbams, 
ypač anglies kasyklose.

Pačių tremtinių tarpe jau
čiamas gyvas susidomėjimas 
tirščiau įsikurti Alaskoje.

ČIURLIONIES ANSAMBLIO
KONCERTAS

Gruodžio 28 d. specialiu 
prancūzų vadovybės kvieti
mu, Alf. Mikulskio vadovau
jamas lietuvių tautinis an
samblis turėjo koncertą siau
ro rato aukštesniesiems civi
linės ir karinės valdžios 
reigūnams vienoje pilyje 
toli Freiburgo.

Kitą dieną Freiburge,
Jono bažnyčioje, kur laiko
mos pamaldos prancūzams ir 
jų šeimų nariams, įvyko an
samblio bažnytinis koncer
tas, kurio, be prancūzų, klau
sėsi ir gausus būrys vokiečių 
bei kitų tautų atstovų.

Vakare kino Kasino salėje

pa- 
ne-

šv.

įvyko viešas ansamblio kon
certas.

Tautiniais rūbais gražiai 
pasipuošę ansamblio daly
viai atliko visą eilę dainų. Iš 
pradžių sekė mišrus choras, 
po to šokiai, kurie publikai 
paliko gilų įspūdį, nors sce
na buvo per ankšta. Toliau 
dainavo moterų choras. Po 
trumpos pertraukos sekusio
je antrojoje koncerto dalyje 
vėl visa eilė dainų, šokių, ku
riuos publika reikalavo kar
toti. Labai gražiai prancūziš
kai ir vokiškai pranešinėjo 
programos vedėja, prieš 
kiekvieną šokį ar dainą pa
aiškindama turinį.
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Nutilo Grace Moore 
Daina

New Yorkas. — Lėktuvo 
katastrofoje šalia Danijos 
sostinės žuvo Grace Moore, 
viena iš populiariausių Ame
rikos dainininkių.

Ji iš Danijos skrido kon
certui į Stockholmą. Lėktu
vas, vos pakilęs, staiga krito 
žemyn, ir visi keleiviai žuvo.

Iš viso buvo 22 žmonės, 
tarp jų Švedijos princas Gus
tavas Adolfas.

Grace Moore, gimusi šio 
amžiaus pradžioje, išgarsėjo 
kaip dainininkė Puccini ope
rose.

Karo metu ji daug dainavo 
kareiviams ir dabar važinėjo 
su koncertais po Europą.

Netrukus ji turėjo grįžti į 
Jungtines Valstybes ir jau 
buvo paruošta pereiti į kata
likybę.

Turėdama pažįstamų tarp 
lietuvių, ji buvo ypač pamė
gusi “Kur Bakūžė Samano
ta” melodiją ir dažnai ją niū
niuodavo, be žodžių, kurie jai 
rodėsi per sunkūs išmokti.

Rusai Tariasi Su 
Socialistais

Berlynas. — Rusai Vokie
tijoje ištiesė alyvų šakelę so
cialdemokratams savo zono
je ir pasikvietė tos partijos 
vadus tartis dėl socialistų 
veiklos atgaivinimo rusų zo
noje.
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Dr. Kazys Grinius New Yorke
New Yorkas. — Sausio 24 

d., penktadienį Marine Mar
lin laivu tarpe 928 keleivių 
atvyko buvęs Lietuvos prezi
dentas Dr. Kazys Grinius su 
žmona, sūnum ir dar 19 lie
tuvių tremtinių, kurių tarpe 
šeši mažamečiai vaikai.

Atlante siautusių audrų 
laivas buvo gerokai apgadin
tas ir pavėlavo ištisas septy
nias dienas. Per kelias dienas 
40 pėdų bangos mėtė kelei
vių prikimštą laivą lyg šape
lį. Laivo kapitonas William 
A. Barr papasakojo, kad per 
visą 20 metų plaukiojimą jū
roje jis dar nebuvo matęs to
kios audros.

Garbingo svečio, buvusio 
Lietuvos prezidento, ir trem
tinių pasitikti į uostą atvyko 
būrys lietuvių — vietinių lie
tuvių laikraščių redaktoriai, 
organizacijų atstovai, gimi
nės ir draugai.

Iš uosto svečias su šeima, 
lydimas būrio pasitikusių, 
buvo nuvežtas į SLA patal
pas, kame užkandžiaujant 
buvo supažindintas su veikė
jais ir pasikeista kalbomis. 
Sveikinimo žodžius tarė SLA 
sekretorius Dr. Vinikas, visų 
lietuvių laikraščių New Yor
ke ir Brooklyne redaktoriai 
ir eilė lietuvių organizacijų 
vadovų. Lietuvos ministerio 
Washingtone Povilo žadeikio

Dr. KAZYS GRINIUS 
vardu sveikino vicekonsulas 
V. Stašinskas.

Savo žodyje Dr. K. Grinius 
apibūdino sunkią lietuvių 
tremtinių padėtį, jų kultū
ringumą ir pažangą.

Jis pabrėžė, kad tokioje 
valandoje kaip dabar mums 
“reikia vieni kitiems padėti, 
turėti gailestingumą ir mei
lę.”

Nurodęs amerikiečių lietu
vių paramą tremtiniams, Dr. 
K. Grinius pareiškė mintį, 
kad susidėtas turtas turi ei
ti geram tikslui—Lietuvos ir 
lietuvių reikalui.

Jis sakė:
— Tie turtai, kuriuos kiti 

krauna, niekais nueis, nes,

as tik ko 
surinu) ir

•ę vadina- AMERIKA APIE LENKIJOS RINKIMUS

kaip mūsų šventos knygos 
sako, yra tai mamasčių mar- 
nasčiai. Bet tie turtai gali 
būti panaudoti ankštesniam 
dalykui — padėti Lietuvos 
laisvei.

— Tautos negalima nužu
dyti,—taliau kalbėjo garbin
gas svečias. — Jos pačios žū
na, kai nustoja noro gyventi. 
Lietuvių tauta, nors dabar 
būdama ir sunkiausiose są
lygose, siekia gyventi, ir gy
venti laisvėje. Ir aš dar ti
kiuosi galėsiąs atsistoti ant 
gimtosios žemelės ir būti 
naudingas savo šaliai.

Antru atveju prabilęs, Dr. 
K. Grinius nupasakojo, ku
riose įtakose išaugęs, ir la
biausiai iškėlė Petrą Kriau
čiūną, kurio idėjomis jis ligi 
šiolei gyvena, būtent: —Bū
kite lietuviai, kovokite dėl 
savo teisių.

Dr. K. Grinius pasisakė 
tais idealais išgyvenęs ligi 
80 metų ir tikisi likusį am
žių pašvęsti Lietuvai atkur
ti.

Šioj vietoj buvęs Lietuvos 
prezidentas pabrėžė:

— Aš manau su ne vienu iš 
jūsų dar būti Lietuvoj. Lin
kiu ištvermės, vienybės, lin
kiu tarpusavio amnestijos, 
susikaupimo energijos į vie
ną punktą—kokiu būdu at
gauti Lietuvai nepriklauso
mybę.

inas

nors visur , ten esama nema
ža lietuvių.

Argi jie būtų kurti Lietu
vos gelbėjimui?
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Bymes, prieš palikdamas 
Valstybės departamentą, pa
sirašė taikos sutartis su Ita
lija, Rumunija, Bulgarija ir 
Vengrija.

Normalia tvarka einant, 
po taikos sutarčių toms ša
lims turėtų būti geriau.

Tačiau toli gražu taip ne
bus.

Rusų kariuomenės įguloms 
leidžiama pasilikti Rumuni
joje ir Vengrijoje, kol pasi
rašys sutartį su Austrija.

Niekas iš šalies nežinos, 
kokio dydžio tos įgulos bus 
ir ką jos darys.

Praktika rodo, kad dabar 
rusų kariuomenė vartojama 
komunistinti Vengrijai ir ki
tiems kraštams.

Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad opozicija ten žiauriai 
gniuždoma.

Taip geležinė uždanga dar 
kiečiau prispaudžia tas šalis, 
su kuriomis pasirašytos tai
kos sutartys ir kurių suvere
ninės teisės turėtų būti la
biau pagerbtos.

Londonas. — Jau trys sa
vaitės praėjo, kai Londone 
sėdi didžiųjų valstybių užsie
nių ministerių atstovai ir 
šnekasi apie sutartis Vokie
tijai ir Austrijai.

Per tą laiką jie padarė ma
ža pažangos.

Tuo tarpu, pasirodo, didelė 
kliūtis esanti mažųjų valsty
bių rolė.

Rusijos atstovas griežtai 
nusistatęs, kad Londone ma
žosios šalys neturėtų balso.

Anglija ir Amerika yra 
palankios mažųjų kraštų da
lyvavimui parengiamuose 
taikos sutarčių darbuose.

Kanados atstovas pareiš
kė visai neisiąs į posėdžius, 
jei ten jo šalies balso nebus 
klausoma.

Smarkiai gina mažųjų val
stybių teises ir Australija.

Prancūzija nusistačiusi 
reikalauti, kad Vokietija 
ateityje būtų suorganizuota 
paskiromis federalinėmis 
valstybėmis su silpna centro 
valdžia. Jie siūlo sostinę iš
kelti iš Berlyno.

Tą nuomonę palaiko ir kai 
kurie įtakingi amerikiečiai, 
pav., J. F. Dulles.

Rusija labiau linkusi pa
remti centralizuotą Vokieti
jos valstybę.

dominavo komunistai, bet tai 
partijai nelabai sekasi.

Todėl ir pradėtos šnekos 
su socialdemokratais.

Komunistai “Valo” 
Vengriją

Komunistų
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Eilė žymių amerikiečių 
raštu kreipės į Anglijos už
sienių reikalų ministerį Be
viną.

Jie ragina, kad būtų išlai
kyti geri santykiai tarp Ang
lijos ir Amerikos, sykiu 
smerkdami maskvinį impe
rializmą.

Tas rusų imperializmas, 
“laužydamas iškilmingus su
sitarimus, aneksavo dešimtis 
milijonų žmonių prieš jų va
lią, panaikino kai kurių ša
lių suverenumą, o kitas pa
darė savo pakalikėmis, o 
slaptosios policijos valdžią 
išplėtė nuo Mandžiūrijos ir 
Kurilų salų ligi Triesto prie
miesčių.”

Taip sakoma tame rašte.
Toliau primenami trėmi

mai, katorgos darbas, kon-

centracijos stovyklos Rusijo
je.

Tą kreipimąsi į Beviną pa
sirašė toki žymūs vyrai, kaip 
buvęs Valstybės pasekreto- 
rius A. Berle, laikraštininke 
Dorothy Thompson, “Life,” 
“Time” ir “Fortune” leidėjas 
Henry Luce, vienas iš įtakin
giausių protestantų vyskupų 
W. Manning, Fordhamo uni
versiteto pirmininkas kun. 
R. I. Gannon, rašytojai John 
Dos Passos, Claire Boothe 
Luce, eilė kitų rašytojų, re
daktorių, pedagogų, moksli
ninkų, visuomenės veikėjų.

Taktikos sumetimais ko
munistai mėgsta mėtyti savo 
pėdas.

Štai Filipinuose, atsižvelg
dami į vietos sąlygas, jie vir
to kapitalizmo apaštalais: 
esą, jų tikslas “sudaryti są
lygas plačiam kapitalizmo iš
augimui.”

Žinoma, jų siekimas — 
marksistinė valstybė. Bet 
tuo tarpu jiems ten patogiau 
čiulbėti apie kapitalizmą.

Tiesą sakant, didžiausi ka
pitalistai pasaulyje ir 
Maskvos diktatoriai: 
Rusija yra jų rankose.

yra 
visa

Išveže Lietuvius
Iš Lenkijos

iš 
iš

Šiomis dienomis gautas 
Lenkijos pranešimas, kad 
ten lietuviai “išvažiavo na
mo; liko tik tie, kurie ‘įrodė’ 
lenkišką kilmę.”

Karo audros nemaža lietu
vių buvo nubloškusios į Len
kijos Pamario kraštą.

Jie ten gyveno dideliame 
skurde ir nuolatinėje baimė
je, kad juos neišduotų ir ne
išvežtų.

Rusų policija ten tolydžio 
švaistėsi, ieškodama lietu
vių. Buvo atsitikimų, kad net 
mažus lietuviukus išgaudy
davo iš mokyklų ir išgaben
davo.

Kaip žinia praneša, dabar 
lietuviai buvo sugaudyti ir 
rusų išvežti “namo.”

Pasilikusiųjų lietuvių pa
dėtis yra baisi. Jų dienos ne
tikros ir jų gyvenimo sąly
gos yra sunkios.

Lenkiją vis labiau su- 
gniaužiant komunistinei ti
ronijai, nebuvo ko tikėtis, 
kad būtų parodytas žmoniš
kumas lietuviams, kurie taip 
humaniškai priėmė 1939 me
tais nelaimės ištiktus lenkus.

Budapeštas, 
partija Vengrijoje nėra stip
ri.

Tačiau komunistų rankose 
yra vidaus reikalų ministeri
ja, kuri varo plačius “valy
mus.”

Tai paliečia net vyriausy
bės sluoksnius.

Yra žinių, kad vidaus rei
kalų ministerija rengiasi 
pravesti “valymą” užsienio 
reikalų, žemės ūkio ir atsi
statymo ministerijoje.

Valstybės Departamentas 
pareiškė, kad laikinoji Len
kijos vyriausybė sulaužė iš
kilmingą savo pasižadėjimą 
pravesti Lenkijoje laisvus 
rinkimus, kaip tai buvo su
tarta Jaltos ir Potsdamo 
konferencijose.

Valstybės sekretorius G. 
Marshall pažymėjo, kad kol 
kas yra paliekamas atviras 
klausimas, kokių žygių atei
tyje Amerikos vyriausybė 
ketina daryti. Amerikos dip
lomatinė misija ir toliau pa
liekama Varšuvoje stebėti į- 
vykius.

Paskutinėje notoje, kurią 
Valstybės Departamentas į- 
teikė Lenkijos vyriausybei, 
yra pasakyta, kad J.A.V. vy
riausybė sekė sausio 19 d. 
rinkimų eigą ir stebėjo, kiek

— Naujas Graikijos mi- 
nisteris pirmininkas yra 
Maksimos. Užsienių ministe- 
ris—Caldaris.

DR. K. GRINIUS IR MAJORAS O’DWYER 
KALBĖS VASARIO 16 NEW YORKE ♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Šiemet Vasario šešiolikto

ji New Yorke bus paminėta 
su ypatinga iškilme.

Tose iškilmėse, kurios į- 
vyks Webster Hall New Yor
ke, sutiko dalyvauti ir kalbą 
pasakyti Dr. Kazys Grinius, 
buvęs Lietuvos prezidentas 
ir ministeris pirmininkas.

Minėjime dalyvaus New 
Yorko majoras W. O’Dwyer 
ir Lietuvos ministeris Wash
ingtone P. Žadeikis.

Kalbėti dar pakviestas vie
nas ką tik atvykęs lietuvis, 
buvęs nacių koncentracijos 
stovyklos kankinys, ir vienas 
Amerikos Kongreso narys.

Dainuos S. Griškaitė, New 
Yorko City Center operos 
dainininkė, Apreiškimo pa
rapijos choras, vadovauja
mas muz. Ks. Strumskio, ir 
Angelų Karalienės parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Pr. Dulkės.

Minėjimo’pradžia Webster 
Hall vasario 16 d., sekmadie
nį, bus 5 vai. po pietų.

ji suderinta su Lenkijos val
džios duotais pasižadėjimais.

Išvadoje pažymima, kad 
rinkimuose nesilaikyta nei 
Jaltos nei Potsdamo nutari
mų, kad rinkimai nebuvo 
laisvi, kad plačiai buvo tai
komos prievartos ir grasini
mų priemonės prieš demo
kratinį elementą, kuris yra 
Lenkijai ištikimas, nors ir 
nepriklauso valdžios “blo
kui.”

Jungtinių Valstybių vy
riausybė pažymi, kad ji netu
ri jokio noro kištis į Lenki
jos vidaus reikalus. Tuos pa
reiškimus daro vadovauda
masi savo įsipareigojimais, 
pagal kuriuos Amerika, 
drauge su Anglija ir Sovietų 
Sąjunga, pasižadėjo išva
duoti iš nacių okupacijos Eu
ropos kraštus ir ilgai ken
čiančiai lenkų tautai sudaryt 
galimybę išsirinkti vyriausy
bę pagal jos norą.

priėmė 
atsto- ■ 

lankėsi

Neaiški IRO Ateitis
New Yorkas. — Kai UNR- 

RA šią vasarą nustos veikus, 
jos darbą turi perimti IRO, 
arba Tarptautinė Tremtinių 
organizacija.

Šios naujos organizacijos 
pradžia sunki ir jos ateitis 
veikla dar neaiški.

Ligi šiolei prie jos nėra 
dar prisidėjusi Didžioji Bri
tanija, kitos šalys taip pat 
rodo labai mažą susidomėji
mą.

Todėl manoma, kad po to, 
kai sustos UNRRA, tremti
niais kurį laiką turės rūpin
tis kariuomenė.

— Argentinos prezidentas 
Peronas paskelbė, kad vy
riausybė perima buvusios 
ašies valstybių turtus.

— Italija ir Jugoslavija 
nutarė susikeisti pasiunti
niais.

— Miami Beach mirė Al. 
Capone.

Tremtiniai Pasai 
BritŲ Zonoje

Londonas. — Anglai savo 
zonoje Vokietijoje pradėjo 
tremtiniams išduoti naujus 
dokumentus, kurie atstos pa
sus.

Tie pasai palengvins trem
tinių judėjimą iš vietos į vie
tą ir bus naudingi, jiems įsi
kuriant.

Laukia Valdžios
Rašytojas Arthur Koest- 

ler paskelbė straipsnį, kuria
me apsako savo įspūdžius iš 
Prancūzijos.

Šiam žymiam autoriui su
sidarė įspūdis, kad toji šalis 
demokratijai yra jau žuvusi 
ir kad komunistai, jei nori, 
bet kurią dieną ten gali pa
imti valdžią.

Vienas atstovas socialis
tas pareiškė: “Jei komunistų 
partija nutars paimti Pran
cūziją, ji tai gali padaryti 
per telefoną.”

minlf:
— Dabar gi mums reikėtų 

pasirašyti naujų nepriklau
somybės deklaraciją.

Po šio pasimatymo ir vai
šių su lietuviais, buvęs Lie
tuvos prezidentas ir ministe- 
ris pirmininkas Dr. Kazys 
Grinius buvo nuvežtas į Bar- 
bizon Plaza viešbutį.

Čia pirmadienį jis 
amerikiečių spaudos 
vus ir tą pat dieną
pas New Yorko majorą Wm. 
O’Dwyer.

Iš New Yorko Dr. Kazys 
Grinius išvyko į Philadelphi- 
ją, kur gyvens pas savo bro
lį.

Buvęs Lietuvos preziden
tas vasario 16 d. kalbės New 
Yorke ir Philadelphijoje.

Kalbėdamasis su spaudos 
atstovais New Yorke, Dr. K. 
Grinius į klausimą, kaip Lie
tuva gali atgauti nepriklau
somybę, taip atsakė:

— Pirmą kartą Lietuvos 
nepriklausomybė buvo at
gauta Wilsono punktais. Da
bar remiamasi Atlanto čar- 
teriu, H. Trumano dvylika 
punktų. Nuo Niurnbergo bu
vo nustatytas teisinis pa
grindas, kad agresorius turi 
būti suvaldytas. Lietuva yra 
agresoriaus auka, ir tas 
agresorius turi būti išvary
tas iš Lietuvos. Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba tai 
turėtų išspręsti diplomatiniu 
keliu. Rusų valdininkai ir ar
mija tuo keliu turi būti pa
prašyti, kad išeitų iš Lietu
vos.

Dr. K. Griniaus atvykimas 
buvo pažymėtas didžiuosiuo
se New Yorko laikraščiuose.

Paskola Suomijai
Washingtonas. — Ameri

kos Export-Import bankas 
patvirtino Suomijai 37 mili
jonų dolerių paskolą.

Tie pinigai Suomijai pir
moje vietoje reikalingi su
stiprinti prekybai su užsie
niais.
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AKLASIS
Jūs sakote: graži naktis ir žvaigždės dega.
O manyje tiktai tamsi naktis.
Jūs juokiatės: koks permatomas tas upelis: 
Dugne, kaip aukso gabalas panirus pilnatis . .. 
O manyje tiktai tamsi naktis.
Jūs šnabždate: audra nulaužė juodą medį,
Grūmojusį bevaisiu liemeniu dangun, lyg mirusia ranka. 
Aš jo dejuojančias ir lūžtančias šakas
Girdžiu siaubingoj vėtroj, lyg negyvą širdį plakant: 
Ak, tai mana širdis tenai — audroj — lauke —

Henrikas Nagys.

Sausio-

AKTUALIEJI LIETUVIŲ TAUTOS 
REIKALAI

Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos centro valdybos 
susirinkimas įvyko 1947 m. sausio 17 d. McAlpin viešbutyje, 
New Yorke. Apsvarsčius svarbiuosius ir aktualiuosius mū
sų tautos reikalus, priimtos šios rezoliucijos:

Maldos Diena ir Nepriklausomybės minėjimas
1. Kadangi Kunigų Vienybė ir Amerikos Lietuvių Ka

talikų Kongresas, įvykęs pernai spalių mėn. New Yorke, 
nutarė paskelbti Pasaulio Lietuvių Maldos Dieną ir ją vyk
dyti 1947 metais vasario 16 d., todėl A.L.R.K.F. centro val
dyba kreipias į visą lietuvių visuomenę, prašydama visu 
kuo prisidėti, kad paskirtoji maldai už Lietuvą Diena ati
tiktų jos pavadinimą.

Pasitikima ir nė kiek neabejojama, kad visose lietuvių 
bažnyčiose ir koplyčiose vasario mėn. 16 d. bus surengtos 
specialios pamaldos, per kurias ypatingu būdu bus sudary
ta nuotaika, kuri padės sujungti visų lietuvių širdis krei
piantis į Dievą, kad Jis lengvintų pavergtų Lietuvos žmo
nių kančias, kad stiprintų jėgas kovojančių už savo šventas 
teises ir kad padėtų Lietuvai greičiau numesti sunkų vergi
jos jungą.

A.L.R.K.F. trokšta, kad ne tik tie, kuriuos šie žodžiai 
pasieks, įsijungtų į maldos už Lietuvą tinklą, bet kad ir vi
siems kitiems pasakytų ir nuoširdžiai paprašytų vasario 
16 d. panaudoti didžiąją maldos galybę Lietuvos išlaisvini
mui.

2. A.L.R.K.F. centro valdyba skatina tiek Federacijos 
apskritis ir skyrius, tiek visas kitas lietuvių katalikų or
ganizacijas, draugijas ir jų veikėjus stipriai ir nuoširdžiai 
dėtis prie vasario 16 d.—Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo dienai minėti surengtų iškilmių salėse visokeriopo 
pasisekimo. Mūsų darbštumas ir dosnumas tesustiprina lie
tuvių tautos pastangas ir ryžtingumą darbuose ir kovose 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Lietuvai Gelbėti Vajus
Federacijos valdyba skatina Amerikos lietuvius viso

mis jėgomis ir visais galimais ištekliais remti Lietuva Gel
bėti Vajų, kufTo tflEslas yra pagreitinti ir sūštiprinti Lietu
vos išlaisvinimo kovą.

Federacijos valdyba primena, kad šio vajaus prašė Eu
ropos lietuvių vadovybė, į kurią įeina visos patriotinės gru
pės—katalikai, tautininkai, liaudininkai, socialistai ir kiti.

Tenebūnie šioje šalyje nė vienos lietuvių kolonijos, kurį 
neatliktų savo pareigų Lietuvai Gelbėti Vajuje, kurį veda 
Amerikos Lietuvių Taryba.

ŽIBINTAI
Aš žinau, nedaug praeis pro naktį 
Kaip žibintai saulės ir šviesos 
Ir nedaug širdžių gyvybe degti 
Drįs tada, kai vien mirtis alsuos.
Aš žinau, nedaug sugrįš į uostą 
Po audros su burėmis laivų 

Ir nedaug tikės, kad vienu mostu
Milijonai kelsis negyvų .. .
Aš žinau, nedaug praeis pro kapą 
Mirčiai neparpuolusių širdžių, 
Bet jos švies mums, tartum iš anapus 
Amžinas žėrėjimas žvaigždžių.

Bernardas Brazdžionis.

DABARTINĖS VOKIEČIŲ NUOTAIKOS
(Mūsų korespondento Europoje)

Tuo tarpu vakarinės Vokie
tijos vokiečiai ir kitaip pa
kalba: geriau pas sovietus 
būti sočiam ir bijoti, negu 
nedavalgyti.

Vokiečiai su nerimu gyve
na dabartį ir dar su dides
niu nerimu žiūri į ateitį. Jau 
baigiasi antri metai nuo karo 
pabaigos, o pažangos jokios. 
Miestai neatstatomi, pramo
nė neveikia, prekyba merdi. 
Dėl visų negerovių kaltė su
verčiama demokratijai, kuri 
vokiečiams peršama.

Vokiečiai stovi kryžkelėje 
ir nežino ką pasirinkti: Va
karus ar Rytus. Vakarai ar
čiau prie širdies, bet jie ne
veiklūs, Rytai veržlūs, bet 
komunizmas nevilioja. Vo
kiečiai patys nežino, ką jie 
pasirinktų karo atveju, juo 
labiau, kad dabartinė Vokie
tijos jaunuomenė ne idealis
tinė, bet materialistinė.

Jei komunizmo nemėg
stanti Vokietija pradės į jį 
nusižiūrėti, tai čia bus kaltos 
demokratijos, kurios savo 
nuolaidomis sovietams Euro
poje nebetenka populiarumo 
ir pasitikėjimo.

St. Devenis.

Suvaržė Tremtinių

IŠKILMINGAI ATIDARYTAS 
BALF VAJUS U

BALF Reikalu
A.L.R.K.F. centro valdyba, plačiai apsvarsčiusi sunkią 

Lietuvos tremtinių padėtį, vienbalsiai užgyrė generalinį 
Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo vajų ir prašo sky
rius, apskritis ir prie Federacijos priklausančias organi
zacijas, draugijas ir bendrai visą katalikų visuomenę viso
mis pajėgomis remti vajų.

Lietuvių Kolegija Romoje
A.L.R.K.F. valdyba su džiaugsmu priėmė žinią apie 

Lietuvių Kolegijos įsteigimą Romoje, kurioje yra susitelkę 
einantieji mokslą lietuviai kunigai ir klierikai, siunčia tai 
kolegijai sveikinimus ir geriausius linkėjimus ir drauge 
kreipiasi į katalikišką Amerikos lietuvių visuomenę, pra
šydama materialiai ir moraliai paremti tą kolegiją.

Kiti nutarimai
1. Nutarta sustiprinti prie Federacijos veikiančio Lie

tuvių Kultūros Instituto veiklą, pavedant jam rūpintis lie
tuvių katalikų intelektualų ir studentų globojimu bei rėmi
mu; pavesta direktoriatui, kad būtų paskatinta lietuviško
sios knygos 400 metų sukaktis. Nutarta verbuoti L.K.I. na
rius.

2. Federacijos sekcijai — Centraliniam Knygynui ir 
Archyvui, kurio direktorium yra kun. P. Juras, užgirta pa
tarėjų komisija. Nutarta šią įstaigą apdrausti.

3. Nutarta šiemet pravesti Federacijos vajų, kad į- 
traukus į mūsų veikimo centrą kiek galint daugiau draugi
jų. Bus pakviestas šiam vajui vadovauti vienas iš veikles
nių lietuvių katalikų veikėjų.

4. Dar kartą peržiūrėtas Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongreso priimtas Amerkos Lietuvių R.K. Federacijos nau
jas statutas. Nutarta paduoti spaustuvei ir išspausdinti 2,- 
000 knygučių.

5. Valdyba kreipia Federacijos skyrių ir draugijų dė
mesį, kad draugijų metinis mokestis į Federacijos centrą 
pasilieka tas pats, būtent vienas doleris. Centralinės orga
nizacijos, kaip ir ligšiol, mokės po dešimt dolerių per metus.

Leonardas šimutis, A.L.R.K.F. sekr.

— Kinijos centro vyriau
sybė pasiūlė komunistams 
tartis dėl dalyvavimo val
džioje.

— Amerikos laivyno vado
vybė planuoja Bikini—rato
minių bombų nuskandintus 
ar sugadytus laivus išimti ir 
vežti į prieplaukas tyrinėji
mui.

— Anglų vyriausybė nuta
rė svarbumo atžvilgiu pirmo

je vietoje statyti Vokietijos, 
o ne Palestinos reikalus.

— Senate siūloma Ameri
koje mokesčius sumažinti 20 
procentų. Manoma, kad mo
kesčiai tikrai bus numušti 
apie 12 procentų.

— Tautinė Darbininkų 
Jungimo Taryba planuoja, 
kad unijos įvestų savo na
riams senatvės—65 metų su
laukusiems pensijas.

Vokietija buvo ir liks pa
grindinė Europos valstybė ir 
dėmesio centras. Jos geogra
finė padėtis, gyventojų skai
čius, susiklausymas ir draus
mingumas išskiria ją iš kitų 
Europos valstybių tarpo.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Vokietijai greit buvo pra
dėtos daryti nuolaidos, imta 
pataikauti, leista atsikurti ir 
apsiginkluoti.

Tuo pačiu keliu einama ir 
šiandien. Dabar netgi grei
čiau ir didesnis palankumas 
rodomas, negu po 1914-1918 
m. karo. Vokietiją savo pu
sėje nori turėti ir Vakarai ir 
Rytai. Dviem rungtyniau
jant Vokietijos kaina didėja. 
Vokiečiai neskuba pasisaky
ti nei už Vakarus nei už Ry
tus.

Vakarai vilioja okupacijos 
lengvinimu. Vis daugiau ir 
daugiau postų užleidžiamą 
patiems vokiečiams. Vokie
čiai mato vakarinių sąjungi
ninkų jiems daromas nuolai
das, ir tai didina jų apetitus. 
Vokietis gerbia ir myli tik 
jėgą, kaip ir rusas, ir geru
mu sunku jį prisivilioti ir 
dar sunkiau pasotinti. Demo
kratinės idėjos vokiečių ne
žavi. Demokratijų neryžtin
gumas, lėtas tempas, pasyvu
mas vokiečius daugiau hu- 
moristiškai nuteikia, pykdo, 
negu įtikina.

Rytai vokiečius vilioja vie
nos didelės valstybės atkūri
mu. — Darykitės raudoni, ei
kime išvien, Maskva padės, 
— kala vokiečiams į galvą 
gerai paruošti raudonieji 
agitatoriai, jausdami silpną
ją vokiečių vietą.

Nors vokiečius vilioja ža
dama galybė, išdidumas, di
delės ir galingos valstybės 
atkūrimas, bet vokiečiuose 
komunizmo liga nėra stipri. 
Kai Prancūzijoje ir kitose 
Vakarų Europos valstybėse, 
komunizmas plinta ir turi 
pasisekimą, Vokietijoj, toje 
nepalyginamai labiau su
griautoje ir sunaikintoje Vo
kietijoj, kur komunizmas tu
rėtų rasti geriausią dirvą, 
jis nėra stiprus. Iš Sovietų 
Sąjungos belaisvių stovyklų 
grįžtantieji invalidai geriau 
kalba už geriausius agitato
rius.

Vokiečiai nesižavi nei Va
karais, nei Rytais. Nuo Va
karų juos baido vakarinių 
demokratijų sustingimas, lė
tumas, nedrąsumas, gi nuo 
Rytų atbaido komunizmas. 
Vokiečiai kažko laukia, išsi
dera nuolaidą po nuolaidos ir 
vis labiau mato savo svorį.

Kokios gi šiandieninės Vo
kietijos nuotaikos? Kadangi 
vienalytės valstybės nėra, 
tai ir Vokietijos nuotaikos 
nėra. Yra tik vokiečių nuo

taikos, dažniausiai kiekvie
noj zonoj skirtingos.

Anglų zonoje vokiečiai pir
moje eilėje galvoja, kaip iš
spręsti opų duonos trūkumą. 
Gyventojų daug, pramonė 
sugriauta, o valgyti reikia. 
Užuot gavę reparacijų, ang
lai buvusiam priešui turi pri
mokėti.

Šiaip vokiečiai anglais pa
tenkinti. Anglų okupacija la
bai atsargi ir švelni. Vokietis 
niekur viešai neužgaunamas, 
o jo įgimtas noras būti išdi
džiu ir ką nors valdyti pui
kiai išnaudojamas. Vokiečių 
socialdemokratų vado pa
kvietimas į Angliją paskai
tų skaityti vokiečius su ang
lais vis labiati ’suartina.

Vis dėlto vokietis negali 
užmiršti, kad Sovietų zonoj 
didesnės maisto normos duo
damos.

Amerikiečių zonoje vokie
čiai sulaukia vis naujų leng
vatų. Vokiečiai jų nori dar 
daugiau. Bavarijos kaimai ir 
miesteliai nebaudauja. Ame
rikiečiai vokiečius domina 
savo turtingumu, gėrybėmis, 
bet visiškai atbaido adminis
travimu. Iš amerikoniškos 
tvarkos vokietis juokiasi, 
kiek tik gali ir kur tik gali. 
Todėl amerikiečių skelbia
mieji šūkiai, kad jie vokiečių 
tautą nori išmokyti demo
kratijos, vokiečius tik atbai
do nuo demokratijos. Jei de
mokratija tikrai tokia, kaip 
rodoma amerikiečių, mums 
jos nereikia, — galvoja dau
gumas vokiečių. Amerikos, 
galingiausios ir turtingiau
sios valstybės, nuolaidos So
vietų Sąjungai neigiamai 
atestuoja demokratiją vokie
čių akyse.

Prancūzų zonoje vokiečiai 
labiau prispausti. Maisto 
normos mažos, teisės nedide
lės, į visus gražesnius mies- 
Telius plūsta prancūzai. Pran
cūzų zonos vokietis laukia, 
kad ateitų amerikiečiai. Jie 
nieko neimtų, o visko atvež
tų. Gi prancūzai elgiasi ki
taip. Jei kelerius metus iš 
Prancūzijos viską vežė vo
kiečiai, tai kodėl dabar iš Vo
kietijos negali vežti prancū
zai.

Sovietų zonoj gyvenimas 
kitoks. Maisto normos dides
nės, nes Sovietų zonoje visa 
derlingoji vokiečių žemė.

Bet baimės jausmas dide
lis. Sovietai be ceremonijų 
vokiečius veža į Sovietų Są
jungos gilumą. Išvežamos ir 
visos didesnės įmonės, įren
gimai, geležinkelių bėgiai. 
Atbėgę vokiečiai pasakoja, 
kad vakarinių sąjungininkų 
zonose geriau būti nedaval- 
giusiu, bet jaustis saugiai, 
negu Sovietų zonoje būti so
čiam, bet nuolatos baimėje.

Spaudą
Amerikiečių karinė vado

vybė jau įgyvendino seną 
sumanymą — sumažinti ir 
suvaržyti DP spaudą.

Smarkiai nukentėjo ir lie
tuvių tremtinių spauda.

Tris kartus per savaitę iš
einanti “Apžvalga,” savait
raštis “Tremtinių Žinios,” 
savaitraštis “Mūsų Viltis,” 
kultūros žurnalas “Aidai,” 
literatūros žurnalas “Pėdsa
kai,” pedagogikos žurnalas 
“Tremtinių Mokykla” ir ku
nigų laikraštis “Naujasis 
Gyvenimas,” karinės val
džios parėdymu sustabdyti.

Leista eiti savaitraščiams 
— “Žiburiai,” “Tėviškės Gar
sas,” “Mūsų Kelias” ir tris 
kartus per savaitę išeinan
čiam laikraščiui “Mintis”. 
Leistieji laikraščiai negali 
spausdinti daugiau kaip po 
2,000 egzempliorių ir turi 
turėti nedaugiau kaip dvyli
ka puslapių per savaitę.

Knygų leidimas taipgi su
varžytas.

Leidžiamieji laikraščiai 
privalo būti ištisai išversti į 
anglų ar vokiečių kalbas.

Lenkų laikraščiai visi su
stabdyti.

Dažni Patarimai 
Grįžti

Spaudimas tremtiniams 
nesibaigia. Niekas prievarta 
neverčiamas grįžti, tačiau 
patarimai grįžti dažnėja ir 
dažnėja.

Paleidžiami įvairiausi gan
dai, primenama, kad sąlygos 
sunkės ir sunkės, ir kad ver
ta esą pagalvoti.

Seniau UNRRA tremti
niams duodavo drabužių, ba
tų ir t.t. Dabar drabužių ir 
batų davimas labai sumažin
tas, o kai kur ir visai nu
trauktas. Paaiškinama, jog 
drabužiai ir batai laikomi at
sargoje, kad pilnai aprūpi
nus grįžtančius į tėvynę.

Egipto Gyventoj ų 
Skaičius

Kairas. — Smarkiai gy
ventojais didėjanti šalis yra 
Egiptas.

1907 ten gyventojų pri- 
skaityta 1,287,350, gi dabar 
ten jų esama apie 18 milijo
nų.

Per surašymą prieš dešimt 
metų Egipte buvo rasta arti 
16 milijonų žmonių.

— Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Blumas lankėsi 
Londone.

New Yorkas. — Sausio 24 
d. Waldorf-Astoria viešbuty
je įvyko oficialus ir viešas 
BALF 1947 metų vajaus ati
darymas, kurio programa 
buvo transliuojama per 
WNYC radijo stotį.

Vajaus atidarymo pietų 
jautrią invokaciją atkalbėjo 
arkivyskupas J. Francis A. 
McIntyre. Amerikos himnas 
sugiedotas, artistei Barbarai 
Darlys vadovaujant. Įžangos 
žodį pasakė BALF pirminin
kas kun. Dr. Juozas B. Kon
čius. Programos vedėju pa
kviestas generolas William 
N. Haskell, C.A.R.E. vedėjas.

Lietuvos ministerio vardu 
kalbėjo Lietuvos generalinis 
konsulas J. Budrys. Po jo 
kalbos, generolui Haskell pa
prašius pagerbti Lietuvą, su
giedotas Lietuvos himnas.

Pagrindinę kalbą pasakė 
James A. Farley, buvęs paš
tų sekretorius, BALF vajaus 
garbės pirmininkas. Savo 
kalboje jis paminėjo apie lie
tuvių praeities kovas už lais
vę ir dabartinę lietuvių padė
tį tremtyje. Jis ragino šelpti 
lietuvius tremtinius ir atida
ryti jiems vartus į Ameriką. 
Savo kalbą baigė pareiški
mu, kad BALF darbas yra 
vertingas tikslas, vertas vi
sų paramos.

Vyskupas John Mark Gan
non, Vyskupų Administraci
nės Tarybos (N.C.W.C.) iždi
ninkas, įteikė BALF pirmi
ninkui kun. Dr. J. B. Končiui 
Amerikos katalikų vyskupų 
dovaną lietuviams šelpti — 
$10,000.00 čekį. Savo jautrio
je kalboje vyskupas ragino 
remti Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondą, gel
bėti lietuviams tremtiniams

ir turėti vilties, kad Lietuva 
atgaus savo laisvę ne kulko
mis ir kraujo praliejimu, bet 
pasaulio valstybininkų pa
stangų dėka.

Baigdamas programą, ge
nerolas Haskell pristatė pre
latą Patrick O’Boyle, War 
Relief Services, N.C.W.C. rei
kalų vedėją, kuris atstovavo 
kardinolą Francis Spellma- 
ną, tą dieną turėjusį išvykti 
Kanadon į kardinolo Ville
neuve laidotuves.

Paskutiniai kalbėjo New 
Yorko miesto majoro Wm. 
O’Dwyer atstovas Joseph P. 
Piccirillo ir Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininko Wm. 
Green atstovas William Col
lins, kuris indorsavo BALF 
vajų organizuotų darbininkų 
vardu.

Pasibaigus kalboms, kun. 
Jonas Balkūnas, Maspetho 
parapijos lietuvių vardu į- 

1 teikė $1,000.00 čekį Maspeth 
vajaus kvotos sąskaitom Ta 
proga kun. V. Karalevičius, 
Bayonne, N. J., šv. Mykolo 
par. kleb. kun. M. Kemėžio 
vardu, įteikė nuo BALF 61 
skyriaus $450.00 ir nuo šv. 
Juozapo parapijos, Bayonne, 
N. J. $50.00.Katheryn A. Na- 
maksy iš Boston, Mass.. 
BALF 17 skyriaus pirm., į- 
teikė $200.00 BALF 17 sky
riaus vardu.

Iš viso vajaus atidarymo 
metu BALF įteikta $11,700.

Muzikalinę programą labai 
skoningai atliko art. Barba
ra Darlys. Jai akompanavo 
Tadas Šidlauskas. Svečius 
salėje priiminėjo, tautiškais 
rūbais pasirengusios Ona 
Valaitienė ir Aldona Valai
tytė.

STALINO PAŽADAL4R DARBAI
Tautos, dalyvavusios an

trajame pasauliniame kare, 
begindamos savo laisvę ir 
nepriklausomybę, paaukojo 
geriausius sūnus ir dukras, 
išeikvojo brangius dvasinius 
ir medžiaginius išteklius, be- 
sitikėdamos, kad pasibaigus 
karui, apgynus savo laisvę, 
galėsiančios prarastas jėgas 
vėl greit atgauti.

Tautų aukos buvo milži
niškos, bet jos neatnešė lau
kiamų rezultatų, kaip taika, 
valstybinis nepriklausomu
mas bei laisvė.

Valstybių atstovai guo
džiasi konferencijomis, bet ir 
jose pasitenkinama daugiau
siai pasiskirstymu į komisi
jas, kurios vėliau renka me
džiagą, ruošia planus, kaip 
būtų galima geriausiai vie
niems kitus nuginkluoti . . .

Vilties dar nenustojamą. 
Pasaulis laukia Maskvos 
konferencijos. Jai ruošiasi 
didieji, nesnaudžia ir mažie
ji-

Šiame Maskvos “taikos 
koncerte” pirmuoju smuiku 
ryžtasi groti pats Maskvos 
diktatorius Stalinas. Jeigu J. 
A. Valstybių Maskvon siun
čiamas naujas sekretorius, 
gabus dirigentas gen. George 
C. Marshall, sėkmingai kar
du dirigavęs Tolimuose Ry
tuose, aiškiai nepareikalaus, 
ką groti, tai savaime aišku, 
kad Stalinas užtrauks savo 
seną dainelę: “Duokit man 
daugiau . . Kitko jis nemo
ka. Tarptautinės teisės neži
no. Tautinės teisės, laisvo 
apsisprendimo tautų ateičiai, 
kaipo “fašistinio prietaro,” 
jis nepripažįsta.

Pagaliau, jeigu Stalinas ir 
būtų kada nors pasisakęs 
apie tautų laisvę, tai pasau
lis turi suprasti šiuos jo žo
džius ne pagal Vakarų demo
kratijos gąlvoseną, bet pagal 
maskvinius papročius ir tei
sę, kuri leidžia savo sekė
jams vienaip sakyti, o kitaip 
daryti—meluoti.

Štai, 1941 metų rudenį, ga
lingasis Maskvos diktato
rius, nusivylęs nacių sąjun
gininkas, pasiskelbė pasau
liui taikos angelu. Visoms 
tautoms šaukė jis tada: “Ne, 
mes nenorim svetimų valsty
bių teritorijas savintis, vis- 
tiek ar jos būtų Europoje ar 
Azijoje, ar svetimas tautas 
pavergti . . . Mūsų tikslas yra 
padėti tautoms išsilaisvini
mo kovoje prieš Hitlerio ti
roniją, gi vėliau pilnoje lais
vėje leisti joms savoje terito
rijoje tvarkytis, kaip joms 
patinka.”

Taip klasiškai, niekšiškai 
meluoti tegali tik Maskvos 
diktatorius. ’

Šiandien yra pagrobtos ir 
apiplėštos Lietuva, Latvija 
ir Estija. Naikinama Lenki
ja, Balkanų tautos.

Bet pasaulis, mylintis lais
vę ir tikrąjį žmoniškumą, ne
kantriai laukia, kada bus nu
plėšta Maskvai kaukė, kad 
pamatytų visas pasaulis jos 
niekšiškumą, kada bus su
rengtas antrasis Niurenber- 
gas, kad jame atsakytų ir 
Maskvos diktatoriai už tau
tų pavergimą, už milijoni
nius trėmimus lietuvių, lat
vių, estų, lenkų, jugoslavų, 
ukrainiečių, už pragaro kan
čias vergų stovyklose Sibire, 
už žudymą tikinčiųjų, kuni
gų ir vyskupų!

Teisingai pasakė Ameri
kos ambasadorius Maskvoje 
generolas Bedel Smith ir ne
seniai prezidentas Trumanas 
savo programinėje kalboje 
tą patį pakartojo: “Jei nebū
tų Sovietų Rusijos, taika bū
tų galima įgyvendinti per ke
lias valandas.” Mes pilnai ti
kime šių kalbėtojų tvirtini
mu, bet mes kartu laukiame, 
kad jie savo žodžius paremtų 
tvirtais žygiais artimiausia 
proga—Maskvos konferenci
joje!

J. Bariūnus.
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Už Spygliuotų Vielų
—

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
Rašo A. Gervydas

(Tęsinys)
Taigi, mes patekome į .vie

ną iš tokių stovyklų netoli 
Gans kaimo, Lauenburgo 
apskrity. Kitados čia gyveno 
darbo tarnybos vyrai. Vokie
tijoje prieš pat karą ir karo 
metu visi prieškariuomeni- 
nio amžiaus vyrai turėjo at
likti darHo prievolę. Juos čia 
apmokydavo ir, su daina bei 
mankšta, jie turėdavo atlikti 
kokį nors valstybei naudingą 
darbą: statyti kelius, kasti 
kanalus, sausinti pelkynus ir 
t.t.

Kadangi priešais esantieji 
pelkynai jau gerokai išvago
ti grioviais vandeniui nute
kėti ir išraižyti keliais su lai
kinaisiais tiltais, tai tenka 
daryti išvadą, kad čia gyve
nusieji vyrai buvo pasiryžę 
nusausinti šiuos pelkynus. 
Jiems buvo įrengta keletas 
gyvenamų barakų, virtuvė, 
valgykla, prausykla ir visoki 
sandėliai. Patalpos buvo 
skirtos kokiam šimtui žmo
nių.

Mums čia atvykus, jau vi
sur knibždėjo kaliniai, kurių 
kelis šimtus buvo atvarę pir
ma mūsų. Penkšimtinei mū
sų kolonai jau nebuvo vietos. 
Bet vis tik reikėjo išsitekti. 
Todėl teko užimti buvusius 
sandėlius ir spaustis kitose 
vietose.

Mūsų grupė iš 26 lietuvių, 
7 latvių ir vieno lenko tilpo 
atskirame barake, kur kita
dos buvo sukraunami darbo 
įrankiai: kastuvai, kirviai, 
piūklai, grąžtai ir daugybė 
kitų, kurių dabar vardus bū
tų sunku atspėti, nes patal
pos buvo tuščios. į3wo*’4ikę 
tik įrankiams sudėti prietai
sai ir rankinė gaisrui gesin
ti mašina. Vidury būdos 
riogsojo geležinė krosnis su

stačiu skardiniu kaminu tie
siog į stogą. x

Prisinešėm šiaudų ir juos 
suklojome ant grindų visuo
se pasieniuose. Galvas rė- 
mėm į sienas, o kojos kyšojo 
į mažą tuščią aikštelę apie 
krosnį. Laisvos vietos beveik 
neliko.

Prasidėjo “pozicijų” už
ėmimas. Pirmiausiai sugul- 
dėm ligonius, kurių atsirado 
visas septynetas. Sveikie
siems vietas pasidalinti ne
lengva. Vienam negerai prie 
durų, kitam prie lango, tre
čiam per ankšta ar nepatin
ka kaimynas. Pagaliau, kodėl 
jis užėmė kampą, o man liko 
šita vieta ...

Mūsų būda stovi pačioje 
žemiausioje tarasoje ir sto
vyklos kampe, už kurio tuoj 
pasideda pelkynai. Pro ply
šius nuolat švilpia šiaurės ir 
vakarų vėjai. Tuojau užku
riam krosnį. Prakurams nau
dojame lentynas ir visokius 
pakabus, kurių čia gyva ply- 
nia. Lauke susiradom malkų. 
Kitų barakų gyventojai ku
rui ardo apirusią pašiūrę, 
naktimis po truputį išnešioja 
išviečių pertvaras . . .

Perkame arklį
Praslenka viena ir kita 

diena, o kalinių maitinimas 
dar nesutvarkytas. Virtuvės 
kaminas rūksta, bet katiluo
se tik vanduo. Gera bent 
tiek, kad kasdien gaunam po 
truputį virinto šilto van
dens. Vėliau ėmė virti “ka
vą” ir skystą buizą—vandenį 
su miltais.

Vos ketvirtą dieną po įsi
kūrimo toje stovykloje atve
žė duonos. Kiekvienam teko 
tik mažas gabalėlis. Paskui 
buizoje jau buvo pastebimas 
bulvių skonis. Bet visas tas 
maistas, tai tik alkiui paža

dinti, kad žmogus prisimin
tum, jog badauji.

— Klausykit, vyrai, — ta
ria į būdą įžengęs antrojo 
bloko raštininkas. — Mes su
tarėm pirkti arklį. Meisterių 
kolona (tai anksčiau čia už 
mus atvykę kaliniai, dirbę 
lagerio dirbtuvėse) sudėjo 
150 markių. Mes pinigus ren
kam pas save. Prisidėkit ir 
jūs.

— Puiki mintis! O kur 
gausi arklį?

-— Jau su vienu ūkininku 
sutarta. Jis turi šlubą bėrį. 
Atiduos už penkšimtę.

Sumetam ir mes paskuti
nes savo markes, nes visi 
mūsų “indėliai” — atsivež
tieji ar atsiųstieji lagerin pi
nigai liko lagerio adminis
tracijos kasoje. Viso sude
dam 163 markes.

Rytojaus dieną atvedė mū
sų pirktąjį “žirgą.” Vakare 
jau valgėm sriubą su arklio 
prakaito prieskoniu. Sriubo
je plaukiojo ilgi išsidraikę 
arklio raumenų siūlai.

Pamažu maistas ėmė nor- 
muotis. Kalinių pavyzdžio 
paskatinti, mūsų vadovai 
pirko dar kelis arklius už 
valdžios pinigus. Kai jau vi
sa susitvarkė, kiekvienas ka
linys kartą per dieną gauda
vo šilto vandens arba pusę 
litro sriubos ir po du šimtu 
gramų (apie pusę svaro) 
duonos per savaitę. Prasidė
jo tikras badas. Kaliniai, ku
rie žygių metu iš paskutinių 
jėgų vilko kojas, kad nenu
šautų, dabar visai susmuko. 
Mirties angelas kasdien ėmė 
savo duoklę.

Vienoje pašiūrėje buvo į- 
rengta “ligoninė,” kur ant 
plikos žemės buvo pastriegta 
truputis šiaudų, čia atnešda
vo ir paguldydavo tuos, ku
rie tūrėjo kaiščio. Ar jie sir
go plaučių uždegimu, ar šilti
ne, ar badu—jokiai ligai gy
dyti nebhvo vaistų. Dėl to ir 
gydytojo pagalba buvo nerei

kalinga. Toji pašiūrė tebuvo 
vien pereinamas etapas į šal
tą ir drėgną duobę, iškastą 
pelkyno pagriovy.

Už batus 30 bulvių
SS vyrų tarpe buvo vienas 

iš Lietuvos. Kilme jis buvo 
laikomas vokietis, nes tuo 
prisidengę jo tėvai repatri
javo iš Lietuvos į Vokietiją 
1941 m. pradžioje, kai Lietu
vą buvo užėmę rusai bolševi
kai. Kilęs jis nuo Marijampo
lės ir lietuviškai daug geriau 
kalbėjo, negu vokiškai. Vo
kiečiai jį buvo mobilizavę ir 
priskyrę į SS dalinius. Tasai 
vaikinas, pavarde Štriūbelis, 
jau nuo pirmos lagerio eva
kuacijos dienos stengėsi vi
saip mums, lietuviams, pa
gelbėti.

Tačiau didžiausios pagal
bos iš jo sulaukėme, gyven
dami šioje šuns būdoje. Galė
damas išeiti pas ūkininkus į 
kaimą, jis kasdien parvilkda- 
vo po kepalėlį duonos. Sura
do vieną ūkininką, kuris tu
rėjo parduoti bulvių. Bet kuo 
mes užmokėsime?

Štai atsirado vienas mū
siškių, kuris dar buvo išsau
gojęs savo šveicarišką laik
rodį. Už tą laikrodį buvo su
lygta penki šimtai svarų (5 
centneriai) bulvių, trys sva
rai lašinių ir 34 svarai duo
nos, kuriuos apsiėmė prista
tyti vienas vokietis ūkinin
kas.

Mums tada atrodė, kad už 
laikrodį gauname kalnus 
maisto ir dėl to labai džiau
gėmės, kai atvežė tas bulves, 
lašinius ir truputį duonos. 
Visa tai tuojau išsidalinome 
į lygias 34 dalis.

Ir bematant ant siauro 
krosnies paviršiaus susiri
kiavo eilė katiliukų, iš kurių 
sklido skanus šutinamų bul
vių kvapas. Atrodė, kad bus 
kažkas panašaus į didelę 
puotą. Tačiau ir su bulvėm 
perdaug švaistytis negalima. 
Apskaičiavom, kad per die
ną tegalim suvalgyti po pen
kias ar aštuonias, kad jų už
tektume bent dviem savai
tėm.

(Bus daugiau)

LOPŠINE
Saulės sparnai jau nusviro į naktį, 
Greit žiburėlių bus erdvė pilna — 
Noriu tau pasaką žvainą pasekti — 
Mik, sūnaitėli, mik, laime mana ...
Miega jauna ir graži karalaitė 
Gintaro rūmų erdviam kambary — 
Bet į jos pilį — siaubinga atšlaitė — 
Mik, sūnaitėli, dausų žibury ...
Miega jinai ir pabusti negali 
Baltijos kranto šaltam patale — 
Ak, per tpli tau mažam į tą šalį — 
Mik, sūnaitėli, mik, mano dalia . . .
Vėjai, nebelskit per naktį į langą, 
Buvo perdaug apsiniaukus diena — 
Bėk, mėnesėli, per mėlyną dangų, 
Mik, sūnaitėli, mik, laime mana . . .
O kai žėrėdami prunkš ir įkaitę 
Saulės žirgai viesulų atnešti, 
Gal tu įkopsi siaubingą atšlaitę, 
Baltijos marių žaliam pakrašty . . .

Stasys Santvaras.

KULTŪRINIS GYVENIMAS TREMTYJE
Kultūrinis lietuvių tremti-1 

nių gyvenimas ir toliau labai i 
gyvas.

Sunkios gyvenimo sąlygos 
lietuvių kultūrininkų nepa
laužė. šaunūs chorai ir tau
tiniai šokiai tebežavi svetim
šalius. Daug buv. UNRRA 
pareigūnų, dabar jau išva
žiavusių į savo kraštus, at
siunčia gražius padėkos laiš
kus.

Lietuviškosios mokyklos 
veikia kruopščiai, nors dėl 
kai kurių stovyklų keldinimo 
iš vietos į vietą jos patiria 
didelių sunkumų. Ir lietuviš
kos knygos pasirodymas vis 
dažnėjo ir našesnis darėsi.

Rudenį iš spaudos .išėjo 
Alfonso Nykos-Niliūno eilė
raščių rinkinys “Praradimo 
simfonijos,” P. Tulpės nove
lių rinkinys “Kalnų dvasia,” 
Meduardo Bavarsko novelių 
knyga.

Gruodžio mėn. pirmojoj 
pusėj iš spaudos išėjo prof. 
Vaclovo Biržiškos paruoštas 
“Lietuvių Rašytojų Kalendo
rius,” kuriame sudėti visi 
Lietuvos rašytojai nuo lietu

viško spausdinto žodžio atsi
radimo. Jau spausdinamas 
lietuvių rašytojų tremtinių 
almanachas “Tremtinių Me
tai.”

Stepas Zobarskas, rudenį 
išleidęs noveles “Savame 
Krašte,” spausdina vokiečių 
kalba apsakymėlius vokiečių 
jaunimui “Dalgių Daina” ir 
lietuvių jaunimui — “Ganyk
lų Vaikai.” Baigiamas spaus
dinti ir Vytės Nemunėlio ei
lėraščių rinkinys vaikams, 
pavadintas “Tėvų Nameliai” 
vardu. Pedagoginis žurnalas 
“Tremtinių Mokykla” kaip 
priedą išleido Dr. Antano 
Maceinos studiją “Didysis 
Inkvizitorius,” nagrinėjant 
to paties vardo Dostojevskio 
veikalą. Dabar knygų leidi
mas gali sumažėti, jei karinė 
valdžia neatsižvelgs į knygos 
reikalingumą.

Lietuvių stovyklos pamė
go ruošiamus literatūros va
karus, kuriuose savo kūri
nius skaito Bernardas Braz
džionis, Stasys Santvaras, 
Antanas Gustaitis, Pulgis 
Andriušis ir kiti.

Tremtinių Kūčios
Gruodžio 24 d. Waldsee 

svetainėje kleb. kun. J. Pet- 
rėno iniciatyva buvo suruoš
tos kūčios, kuriose dalyvavo 
vietinės lietuvių kolonijos 
nariai.

Lietuvių tautinės grupės 
pirm. inž. Viliušis ragino vi
sus tautiečius gyventi vieny
bėje ir nenustoti vilties grįž
ti į laisvą tėvynę.

Tokio pat grįžimo linkėjo 
ir kalbėjusi UNRRA atstovė. 
Kun. Kungys ir Kauno valst. 
dramos akt. Monkutė-Nagie- 
nė padeklamavo momentui 
pritaikintų eilėraščių. Vėliau 
susirinkusieji pagiedojo baž
nytinių giesmių ir padainavo 
tautinių dainų. Kūčios buvo 
praleistos lietuviška nuotai
ka. Nebuvo pamiršti ir ligo
niai, kuriems kūčios ir plot- 
kelės buvo pristatytos į na
mus.

Pirmąją Kalėdų dieną 
Waldsee salėje visų tautybių 
DP vaikams UNRRA buvo 
surengusi eglutę, kurios me
tu buvo išdalintos dovanėlės. 
Antrąją Kalėdų dieną pa- 
baltiečių skaityklos salėje 
lietuviai studentai buvo su
rengę bendrą pobūvį. Jame 
padeklamuota, padainuota.

Gruodžio 29 d. Dreisamo 
kavinėje Liet. Raud. Kry
žiaus iniciatyva įvyko lietu
vių vaikams eglaitė. Mažieji 
lietuviukai pasirodė su dek
lamacijomis, tautiniais šo
kiais, o didesnieji pagrojo 
akordeonu, paskambino pia
ninu.

Po to tradicinis Kalėdų se
nelis apdovanojo mažuosius 
BALF iš Paryžiaus atsiųsto
mis dovanomis.

Sunkiausi Metai 
Rusijoje

Maskva. — Šiais metais 
sovietų gyvenime pirmoj vie
toj atsiduria žemės ūkis.

Pernai metais Rusijoje la
bai nukentėjo derlius. Tokių 
didelių sausrų ten nėra buvę 
per 50 paskutinių metų.

ŠIURPULINGA SEPTYNIŲ
MOKSLEIVIŲ MIRTIS

-----------•------------
Rašo J. Padaubietis

(Pabaiga)
Užėjus okupantams, sielojosi Tėvynės reikalais ir 

dirbo kartu su kitais savo mokyklos draugais. Pajutęs 
pavojų, bandė bėgti, bet nepavyko ir Kretingoj buvo 
suimtas ir parvežtas į Telšių kalėjimą. Čia jisai išbuvo 
iki baisiųjų Rainių miškelio skerdynių, kur kartu su 
savo draugais mirė šiurpulinga kankinio mirtimi. Jo 
kūnas taip pat buvo baisiai sužalotas. Palaidotas ben
drame kankinių kape.

6. Zenonas Tarvainis
Telšių gimnazijos mokinys, neturtingų tėvų sūnus. 

Gimęs 1920 m. birželio 10 d., Užventyje. Nors sunkio
se sąlygose gyvendamas, visuomet buvo linksmas ir 
ryžtingas. Būdamas gimnazijoj, ėjo uždarbiauti. Už
dirbtu centu išlaikė ligonę motiną ir leido savo brolį 
Vytautą mokytis. Zenonas buvo aktyvus skautas ir re- 
ligininkas. Jo gyvenimo tikslas buvo Dievas, Tėvynė ir 
artimas, šiems idealams jisai skyrė visas savo jėgas ir 
gražiąsias jaunystės dienas.

Zenonas mėgo rašyti. Jis yra parašęs daug eilėraš
čių, iš kurių dvelkia gili tėvynės meilė ir gražūs jau- ’ 
nystės nusiteikimai. Nemažai Zenono kūrybos bolše
vikai tardymų ir kratos metu sunaikino, kaip priešso- 
vietišką. »

Okupavus bolševikams Lietuvą, Zenonui atsivėrė 
nauji darbo barai. Jisai su dideliu skausmu širdyje sekė 
bolševikų “žygdarbius,” likviduojant klestėjusį mūsų 
religinį ir kultūrinį krašto gyvenimą. Visa bolševikų 
spauda buvo pilna melo ir apgavystės. Darbo klasė, 
užuot susilaukusi gerovės, buvo baisiai vietos mažu
mos ir burliokų paniekinta ir išnaudojama. Visa tai bai
siai slėgė jautrią ir artimą mylinčią Zenono širdį. To
dėl jis ryžosi stoti kovon prieš šią dvidešimto amžiaus 
gėdą ir žmogaus nuvertinimą. Zenonas tapo visų tel
šiškių veikimo centru. Kelis kartus bolševikai jį kvo
tė ir kelis kartus jo bute darė nuodugnią kratą. Zeno
nas, sužinojęs, kad bolševikai ieško jį suimti, bandė 
slapstytis, bet buvo pagautas Kretingoj 1940 m. gruo
džio 12 d. ir atgabentas į Telšių kalėjimą.

Ir kalėjimas Zenono dvasios nepalaužė. Jis buvo ir 
čia, kiek sunkios ir griežtos kalėjimo sąlygos leido, sa
vo idėjos draugų vadas ir ramintojas. Būdamas kalėji
me, Morsės rašto pagalba, pranešinėdavo žinias ir ka

linių nuotaikas. Jis buvo vadinamas “kalinių Elta,” ži
nių teikėjas.

1941 m. birželio 24 d. Zenonas savo draugams, barš
kindamas sienon, perdavė šitokią telegramą: “Raibu- 
šis nusiminęs! buvo žiaurus prižiūrėtojas—Aut.), iš
davikai vilkstinėm bėga į rytus, Kaunas laisvas, pasi
puošęs tautiškom vėliavom . . .”

Kalėjime Zenonui teko daug kentėti. Enkavedistai 
visa savo šlykštybe norėjo jį sunaikinti, jo dvasią pa
laužti, tačiau visi jų mėginimai atsimušdavo į Zenono 
nepalenkiamą valią ir jo didvyrišką dvasią.

Be to, daug skausmo Zenono širdžiai teikė jo moti
nos likimas. Ji nepaprastai skaudžiai išgyveno savo sū
naus nelaimę. Zenono motina perėjo visas bolševikų į- 
staigas, maldaudama ir prašydama, kad būtų paleis
tas jos nekaltasis sūnus. Nevienam budeliui ši kilni lie
tuvė motina puolė į kojas ir atsiklaupusi prašė savo 
sūnui malonės arba bent leisti pasimatyti.

Tačiau visos šios motinos pastangos nuėjo niekais. 
Jai nieko daugiau neliko, kaip ilgas valandas sėdėti 
prie kalėjimo durų arba žiūrėti su ašarotomis akimis 
iš savo namo į kalėjimą, kuris buvo kitoj gatvės pusė
je, priešais jos namelį. Ji troško dar nors kartą savo 
sūnų pamatyti gyvą.

Šitas motinos skausmas Zenonui buvo baisiausia 
kančia. Jisai savo slaptai parašytame laiške ragina sa
vo mamytę nenusiminti, pasitikėti Dievo Apvaizda. 
Viskas, girdi, baigsis gerai. Jisai manąs greitai grįž
ti .. .

Tačiau Dievo Apvaizdos , planai buvo kitokie. Iš jo 
motinos buvo pareikalauta dar didesnės aukos, o Ze
nonui uždėjo garbingą kankinio vainiką.

1941 m. birželio 28 d., pasklidus gandui, kad Rainių 
miškelyje yra rasti išžudyti Telšių kalėjimo politiniai 
kaliniai, Tarvainienė pirmoji nubėgo ieškoti savo sū
naus. Neapsakomas ir neaprašomas buvo vaizdas, kai 
ši senutė motina, perleidusi akimis išguldytus 73 bai
siai sunaikintus lavonus ir pažinusi savo sūnelį, puolė 
į jo krūtinę ir ji nualpo . ..

Jos Zenonas prieš kelis mėnesius buvo jaunas ir 
šaunus vyras, o dabar atrodė taip: “Nugara menčių 
srityje sudaužyta. Lyties organai sumušti. Rankos su
rištos. Ties krūtinkaulio viduriu kairėj pusėj 1 cm. 
aukščiau spenio dvi šautos žaizdos. Kulkų išėjimo an
gos nugaroje. Virš dešinio antakio durta žaizda. Deši
nėj pusėj per ausį durta žaizda į smegenis. Veidas su
muštas.”

Zenono kančios baigėsi ... Jis nukeliavo į Telšių 
Ramybės kalną amžinam poilsiui. Prie jo kapo ilgas 
valandas klūpodavo juodu šydu prisidengusi žmogysta. 
Visi Telšiai ją pažinojo. Tai buvo kankinio Tarvainio 
motina . . .

Tačiau šiandieną ji kartu su savo likusiu sūnumi ir 
dukrele dalijosi skurdžiu tremtinio gyvenimu Vokieti
joje.

7. Herminegildas Žvirzdinas

Gimęs 1920 m. vasario 7 d. Telšiuose. Iš pradžių mo
kėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoj, čia priklausė Marijos 
sodalicijai. Mokykloj turėjo padykusį draugą, šis už
sigeidė kartą naktį išeiti į miestą. Hermis, bijodamas, 
kad jis ką nors blogo nepadarytų, išėjo kartu. Už tai 
gimnazijos vadovybė abu pašalino iš mokyklos. Tada 
Hermis atsidūrė Telšių gimnazijoj.

Iš pirmos dienos šis malonus berniukas laimėjo visų 
simpatijas. Pamilo jį mokytojai ir draugai. Visus juos 
stebino nepaprastas Hermio darbštumas ir veiklumas. 
Jo sąnariuose telkėsi nesuprantama energija. Jis nie
kad nepavargdavo ir neišsekdavo.

Hermis norėjo būti lakūnas, misijonierius. Jis žavė
josi Kristaus mokslo gražumu ir kilnumu. Norėjo dėl 
Jo aukotis ir mirti. Jis mėgdavo apie tai kalbėti savo 
namiškiams ir draugams, žodžiu, Hermis buvo tikras 
lygiųjų Lietuvos laukų padangių erelis. Jo didžiai dva
siai žemė atrodė per siaura . . .

Hermis pats kilo ir kitus kėlė aukštyn. Jis buvo 
jaunesniųjų berniukų ateitininkų vadas ir instrukto
rius. Jisai nuostabiai gražiai juos mokė, linksmino ir 
mylėjo. Todėl apie save sutelkė beveik visos gimnazi
jos žemesniųjų klasių berniukus.

Hermis domėjosi ir sportu. Jis buvo vienas geriau
sių Lietuvos krepšininkų. Jo vadovaujama Telšių gim
nazijos krepšinio komanda laimėjo visos Lietuvos gim
nazijų varžybose pirmąją vietą. Ir Lietuvos rinktinei, 
Europos krepšinio mesteriui, jo komanda buvo kietas 
riešutas.

To stebuklingo penketuko dvasia buvo Hermis, šis 
meilus garbanuotis berniukas patraukdavo visų žiū
rovų širdis. Jis žaisdamas nepavargdavo. Kai kiti jo 
draugai pertraukos metu bėgdavo pailsėti, tai Hermis 
su atsarginiais žaidėjais arba vienas mėtydavo aikštėje 
kamuolį.

Jisai savo paliktame dienoraštyje rašo: “Man spor
tas yra valios ir charakterio mokykla. Man nesvarbu 
yra laimėti, bet gražiai, džentelmeniškai, kito neuž- 
gaunant, neįžeidžiant, žaisti.”

Nuostabu, kad šitoks jo žaidimas atnešdavo beveik 
visada laimėjimą.

Hermio dvasinio pasaulio išbujojimas glūdėjo Eu
charistijoj. Jis kasdien ėjo prie šv. Komunijos. Iš Kris
taus Eucharistijos jisai semdavosi sau jėgų ir stipry
bės. Daug savo draugų ir net mergaičių jisai yra pa
taisęs ir išgelbėjęs. Hermis dažnai eidavo į draugų su
buvimus, nes jo buvimas visai kompanijai duodavo ki
tokį toną. ’ v

Renavos kapuose bolševikai norėjo išprievartauti 
vieną jauną mergaitę. Hermis visa savo jaunatviška 
jėga ėmė ją ginti, sukeldamas triukšmą, į kurį subėgo 
daug žmonių. Mergaitė buvo išgelbėta. Hermis tuoj 

rusų buvo areštuotas, ir sunkvežimiu jį vežė Sedos link. 
Privažiavus mišką ir sutemus, Hermis sumanė rizikuo
ti bėgti. Žaibo greitumu smogė Hermis dviem raudon
armiečiams į nosį, ir pats dingo miške. Pasipylė šūvių 
lietus, bet, laimei, nė vienas jo nekliudė, ir Hermis lai
mingai grįžo į namus.

Prasidėjo mokslo metai. Jie buvo visai kitokie, kaip 
visuomet. Nebebuvo mokslo metų pradžios pamaldų, 
nematyti mokinių draugo ir tėvo- kapeliono. Mokiniai 
be nuotaikos. Visur sukinėjasi nematyti veidai, nauji 
“bolševikiški” mokytojai.

Hermis šiems metams butą pasisamdė pas savo idė
jos draugą ir vėliau būsimą bendrakankinį Zenoną 
Tarvainį. Juodviejų mažas kambarėlis buvo visų moks
leivių veikimo ir gyvybės centras.

Tačiau neilgai jie dirbo naudingą Tėvynei darbą. 
1940 m. lapkričio 6 d. Hermis buvo bolševikų areštuo
tas ir pasodintas į Telšių kalėjimą. Kalėjime jisai lai
kėsi didvyriškai. Tardydami bolševikai, be kitų mėgi
nimų, Hermį panerdindavo žiemos metu į šalto van
dens statinį ir reikalaudavo išduoti savo draugus.

Iš kalėjimo slaptai yra parašęs porą laiškų, kuriuos 
išmetė, varant kalinius į pirtį. Juose spindi ryštingu- 
mas ir gili tėvynės meilė. Guodžia Heroms savo mamy
tę, liepia nenusiminti. Jisai greitai, nugalėjęs visas kliū
tis, sugrįš laimingai į namus.

Ši Hermio pranašystė neišsipildė. Jisai daugiau į na
mus nebegrįžo . . . Veltui jo laukė močiutė, brolis ir 
sesutė. Hermis nuėjo ten, iš kur niekas daugiau nebe
grįžta . . . Nelaimingoji motina nė savo sūnaus kūno 
negalėjo atpažinti. Ji lyg paklaikusi bėgiojo nuo vieno 
lavono prie kito, šaukdama: “štai mano brangusis sū
nelis ... ne, tai ne mano,” — ji truputį atsitraukusi 
tyliai sušnekdavo.

Bet Hermio viena pranašystė išsipildė. Jis juk sva
jojo būti misijonierius ir mirti už Kristų. Štai jisai taip 
sunaikintas, kad retas kuris kitas kankinys galėtų jam 
prilygti. Jo šventi palaikai buvo palaidoti kartu su ki
tais kankiniais bendrame masiniame kankinių kape, 
Telšių kapinių angoje.

Tik neišmanėliams atrodė jie mirę ... Jie gyvena ir 
veikia ... Jų didvyriška dvasia sužavėti draugai pa
statė jiems puikią paminklinę lentą Telšių Amatų mo
kykloje, o Hermio Žvirzdino atvaizdas buvo iškilmin
gai pakabintas pačioje garbingiausioj gimnazijos vie
toje.

Antru kartu atėję bolševikai visa tai sunaikino ir 
išniekino. Tačiau draugų kankinių atminimą ir jų ne
mirtingas idėjas joks priešas neįstengs ištrinti iš Lie
tuvos moksleivių širdžių ir protų.

Šių kankinių dvasia juos dar labiau įkvepia, duoda 
stiprybės ir naujų jėgų kovai prieš raudonąjį fašizmą 
už vėl.laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.
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Philadelphijos Žinios |
Š O KĖJŲ GRUPĖ Wittkamp; iždin. Veronika 

Ozalienė.
Nors ir labai maža grupė, 

bet jos visos išvien dirba ir 
joms sekasi. Padėkos žodis 
tariamas Emilijai Kneser, 
kuri visados turėjo laiko, ar 
lietus, ar sniegas, darbuotis 
klubo reikalais, būdama sek
retorė.

CHORO BALIUS

Šokėjai iš kairės dešinėn—Marcela Sincenavičiūtė, Virginija 
Gelžunaitė, Nikolas Armata, Elena Butkytė, Ursula Armata, 
Kazys Kisielius, Diana Kurkytė, Elena Gilytė, Juozas Va- 
sauskas, Elena Kisieliūtė, Terešė Mažeikaitė ir Juozas Ožalas.

♦-----------------------------------------------------“Amerikos” naudai su
rengto šiupinio programos 
dalyviai. Paveiksle matyti 
tautiškų šokių šokėjų jauna 
grupė su savo mokytoja p. 
Daugnoriene.

Šokėjai šoko labai gražų 
šokį “Žiogelį.” P. Daugnorie
ne yra tautiškų šokių gera 
žinovė, lankiusi tuo tikslu 
kelių mėnesių mokyklą ir 
dirbusi su keliomis grupėmis 
Lietuvoj ir tarp tremtinių. Ji 
deda pastangų, kad suorga
nizuotų pastovią šokėjų gru
pę, kurie galėtų gražiai šokti 
visus lietuviškus šokius. Phi
ladelphia ir visa Amerika dar 
neturi plačiai žinomos gru
pės, kuri galėtų šokti kelio
lika lietuviškų ir labai spal
vingų tautiškų šokių.

Jei tai pasiseks, tai bus di
delis laimėjimas lietuvišku
mo palaikymui ir populiari
nimui Amerikos gyvenime.

“Žiogelis” buvo šoktas pir
mą sykį Philadelphijoj, gal 
pirmą sykį ir Amerikoj. Visi 
matę šį šokį gėrėjosi. Jis pil
nas reikšmingumo ir su
jungtas su gražiais judesiais. 
Muziką tam šokiui interpre
tavo muzikas Jonas Mickū- 
nas.

kią gražią pramogą. Jie sa
ko, kad ir kitą sykį mielai 
eitų į panašų parengimą. 
Programos įvairumas ir tin
kamumas davė visiems sma
gaus laiko.

“Amerika” dėkoja visiems 
rengėjams, nes iš to parengi
mo gauta ir pelno $180.00, 
kuris perduotas “Amerikai.”

Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujant varg. P. 
J. Mickūnui, turėjo savo me
tinį balių sausio 25 dieną.

Smagiai paviešėjo visi. 
Vaišes davė parapijos klebo
nas kun. Ign. Valančiūnas, 
kurs ir pasveikino chorą, pa
dėkodamas už paramą para
pijai giesmėmis ir veikimu.

Visi choristai patenkinti 
savo pramoga. Dabar jie pa
siryžę dar uoliau palaikyti 
chorą, gauti naujų narių ir 
iškelti chorą į pirmąsias ei
les.

Ligšiol choras yra padaręs 
nemaža gerų darbų. Tikima, 
kad ateityj dar daugiau at
liks. Pasisekimo.
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BUS VAIDINIMAS

Vasario 9 dieną vyčiai vai
dins gražų veikalą “Drama 
Miške.” Artistai jau rengiasi 
ir žada gražiai pasirodyti. 
Vaidintojų tarpe bus jau at
sižymėjusių, ir kai kurie pir
mą kartą pasirodys scenoje. 
Vaidinimo prodžia 5:30 vai.

Vyčiai kviečia visus daly
vauti jų vaidinime, šv. Kazi
miero parapijos salėj, vasa
rio 9 dieną. Kviečia visus, 
laukia visų.

PARAPIJOS APYSKAITA

DĖKOJA UŽ ŠIUPINĮ

Gruodžio 29 dieną šv. Ka
zimiero parapijos surengtas 
šiupinys visiems patiko.

Visi dalyviai dėkingi už to-

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DŽEKAS

Šv. Kazimiero parapijos 
metinė finansų apyskaita 
padaryta sausio 26 dieną. 
Pasirodė, kad buvo laimingi 
metai, nes apmokėta skolos 
ir padaryta nemaža pagerini
mų. Dabar parapija gali 
lengviau veikti, nes jau per 
paskutinius 6 metus daug 
skolų sumažinta.

VARDINIŲ SVEIKINIMAS
Kun. Ignacas Valančiūnas, 

šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, švenčia savo vardines 
vasario 2 dieną. Vardinių 
proga pagerbimo komitetas 
sveikina savo dvasios vadą, 
linkėdami daug laimės atei
ties gyvenime. Iškilmingas 
pagerbimo bankietas bus va
sario 2 dieną. Mokyklos mo
kiniai pagerbs gražia pro
grama. Laukiama daug sve
čių ir viešnių dalyvaujant 
pagerbimo baliuje.

Vardinių proga sveikina 
visa šv. Kazimiero parapija 
per savo draugijas ir bankie- 
to rengimo komitetą. Visi ir 
visos išreiškia tą patį troški
mą su didžiausiais linkėji
mais.

Tegyvuoja mielas varduvi
ninkas ilgai ir labai laimin
gai.

Pagerbimo Komitetas.

KETURIOS SODALICIJOS GRUPES, SOPULINGOS MOTINOS PARAPIJOJ, HARRISON-KEARNY, N. J.
Vaizdas iš bendrų sodalicijos pusryčių. Grupių komitetas jau pradėjo organizuoti planus šių metų New Jersey- 
New Yorko Sodalicijų Sąjungų Bendram Suvažiavimui, kuris įvyks gegužės 18 dieną Harrison-Kearny, N. J.

Pager
Lietuvių n

SUSIRINKIMAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937
---- ■

Šv. Kazimiero parapijos 
Jaunųjų Moterų ir Motinų 
klubas turėjo susirinkimą 
sausio 7 dieną 7:30 vai. va
kare.

Buvo išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Agnieška Paluky- 
nienė; vicepirm. Viktorija 
Jurgaitienė; sekr. Matilda

PER VĖLAI PASTEBĖJO “EREZIJĄ
(Faktai iš Vilniaus pagal vilniškę “Eltą”)

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di- I 
dels, graži koplyčia, erdvi salė. 11 

Pakeleivingiems suteikiama B 
nakvynė II

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

,.UI ...... .-L..,............. ,

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

| Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO. 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS
| 3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. |

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

Šv. Jurgio Parapija
Vasario mėn. 18 dieną pa

rapija rengia gražų paminė
jimą — bankietą. Tuo nori
ma pagerbti kleboną kun. 
V. Martusevičių. Tą dieną 
kleb. kun. Dr. V. Martusevi- 
čiui supuola dvigubas jubi
liejus: 15 metų kunigystės ir 
5 metai, kaip klebonas šioje 
parapijoje.

Sausio 11 dieną palaidota 
Šv. Petro kapuose Barbora 
Maikiūtė, 5 metų amžiaus.

Sausio 13 dieną buvo pa
laidotas šv. Domininko ka
puose Juozapas Gudavičius, 
73 metų amžiaus.

Sausio 14 dieną palaidotas 
šv. Kryžiaus kapuose Am
braziejus Ekelevičius, 51 me
tų amžiaus. Laidotuvių pa
maldos buvo atlaikytos šios 
parapijos bažnyčioje.

Šv. Andriejaus 
Parapija

Sausio mėn. 20 dieną pra
džios mokyklos mokiniai iš
girdo apie lietuvius vaikus 
tremtinius. Jiems kalbėjo 
tremtinis kun. J. čekavičius. 
Jis paaiškino, kokia skaudi 
nelaimė palietė Lietuvą ir 
jos vaikus. Sužinoję vaikai, 
kad daug yra tremtinių lie
tuvių vaikų, kurie taip pat 
mokosi tremtinių mokyklose, 
pasiryžo jiems padėti. Jie ke
tino jiems tuojau pasiųsti į 
Vokietiją sąsiuvinių, pieštu
kų, sviedinių ir rūlių.

Rusų ir lietuviškoji tarybi
nė spauda plačiai visomis dū
domis pučia pasipiktinimo 
giesmes dėl tarybinio rašyto
jo Zoščenkos ir Achmatovos 
veikalų, kurie, girdi, esą an
ti tarybiški — buržuaziniai.

Tačiau 1945 m. visi rašy
tojai ir literatūros mėgėjai 
tuos minėti^ “išsišokėlių” 
veikalus skaitė, jais grožėjo
si ir žavėjosi. Rašytojos Ach
matovos eilėraščius spausdi
no Rusijos Rašytojų Sąjun
gos organų puslapiuose. Val
stybinės leidyklos Leningra
do skyrius 1946 m. išleido 
Zoščenkos apysakų knygą. 
“Ogonek” biblioteka Mask
voje dideliu tiražu išspausdi
no Zoščenkos knygelę “Bež
džionės nuotykiai.” Gi Ach
matovos eilėraščius išspaus
dino ne vien Leningrado, bet 
ir Maskvos žurnalai “Zina- 
nia” ir “Ogonek,” o TSRS 
valdybos organas “Litera- 
turnaja Gazeta” 1945 m. lap
kričio 24 d. išspausdino Ach
matovos interviu ir įdėjo jos 
atvaizdą ir visoje proletarų 
šalyje jos kūrybą nepapras
tai ėmė šlovinti.

Galima drąsiai tvirtinti, 
kad šie du tarybiniai rašyto
jai sukūrė naują literatūrinę 
srovę, išeidami šūkiu: Me
nas — menui (Vakarų Euro
poje ir bendrai visame pa
saulyje tai nėra naujas da
lykas).

MIRĖ

Sekmadienį, sausio 26 die
ną, buvo sodaliečių bendra 
komunija.

Sausio 17 d. mirė Juozas 
Vaitekaitis, 67 metų am
žiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse po pamaldų šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

Sausio 19 d. mirė St. Užda- 
vinis ir sausio 21 d. Simanas 
Gabris.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

PAIEŠKO
Paieškau Petro ir Prane- 

lės Sutkaičių, kilusių iš kai
mo Tumošiškės, Sintautų pa
rapijos.

Atvyko į Ameriką prieš 
pirmą pasaulinį karą. Neži
nau, kur Amerikoje gyvena.

Malonėsite patys arba ži
nantieji atsišaukti šiuo ant
rašu:

A Salrnl 
3026 So’ 79th Street 
Philadelphia 42, Pa.

Aukščiau minėtais rašyto
jais pasekė ištisa grupė ta
rybinių rašytojų, kaip A. Ta
rasenkovas, B. Posternako, 
Aleksandras Gladchovas — 
“Naujų metų naktis,” Raito- 
novas — “Lygiai vidurnak
tį,” Nilinas — “Didysis Gy
venimas,” Vadopjenovas — 
“Priverstinis nusileidimas,” 
Tur — “Ypatingasis įstaty
mas,” Pagodinas — “Kelti
ninke,” Rachmanovas ir Ri- 
sas — “Langas miške,” Ri- 
bakas ir Sarčenka — “Lėk
tuvas vėluoja parą,” V. Iva
novas — “Imant Berlyną,” 
Velednicka — “Saulė iš ry
tų,” Sergejevas Censkis — 
“Brusilovo prasilaužimas,” 
Mežirovas — “Eilėraščiai,” 
P. Amtokolskis — “Neamži
noji atmintis,” Kirsanovas— 
“Aleksandras Matrosovas” ir 
daugelis kitų. O rašytojas 
Petro Panč sukūrė teoriją, 
apie autoriaus teisę klysti.

Viskas gerai klojosi, ir ne
simatė galo giedamo garbės 
ir pagyrų himnų naujos sro
vės rašytojams, kol “išmin
tingasis mokytojas” Stali
nas, užsiėmęs karu ir politi
niais rūpesčiais, nesuspėjo 
anųjų “išsišokėlių” veikalų 
perskaityti. Dabar atsipūtė 
“tėvelis” po vaisingos karo 
piūties ir, kad nepamirštų 
pats marksizmo - leninizmo 
mokslo, paėmė į rankas Le
nino veikalų rinkinį tomą 
XXII ir skaito 13-tą puslapį: 
“Jeigu mažai arba silpnai 
tautai nesuteikiama teisės 
nuspręsti savo politines būk
lės formą laisvu balsavimu, 
visiškai ištraukus inkorpo
ruojančios arba tiesiog stip
rios valstybės kariuomenę — 
tai inkorporavimas yra 
aneksija, t.y. sauvaliavimas, 
svetimo krašto pasisavini
mas, smurto veiksmas.”

Visų mylimas “tautų mo
kytojas” suraukė kaktą, nu
sviesdamas knygą į šalį, pa
sakė: “Tai erezija, priešta
raujanti stalinizmui.”

Sunervintas “tėvelis” dėl 
priekaišto už svetimų kraštų 
smurtiškus pasisavinimus 
ieškojo nusiraminimo litera
tūroje ir mene. Visa krūva 
knygų, susirinkusių per karo 
metą, tūnojo ant rašomojo 
stalo ir kantriai laukė “iš
mintingojo, visa žinančio 
mokytojo” kritikos. “Didžio
jo mokytojo” akies spindu
lys krito ant Zoščenkos vei-

kalo “Beždžionės nuotykiai.” 
Tačiau jis neperskaitęs nė 
pusės veikalo, trenkė šią 
knygą dar tvirčiau į žemę, 
kaip kad Lenino XXII-jį to
mą, ir pykčiu netverdamas, 
pro didelio ūso kraštą su
švokštė: “Erezija. Nukrypi
mas nuo partijos linijos.”

Staiga jis paspaudė VKP- 
b-CK mygtuką, ir šis drako
niškas organas, jausdamasis 
viską žinančiu ir ypač daug 
“išmanančiu” apie meną ir li
teratūrą, rugsėjo mėn. 14 d. 
prabilo didžiu balsu, nutar
damas pasmerkti naują lite
ratūros srovę ir tuojau “pa
laisvinti N. S. Tichanovą nuo 
Tarybinių Rašytojų Sąjun
gos valdybos pirmininko pa
reigų” už laiku nesudraudi- 
mą aukščiau minėtų “išsišo
kėlių,” išjungti M. M. Zoš- 
čenką, A. A. Achmatovą iš 
Tarybinių Rašytojų Sąjun
gos, kaip netinkančius savo 
kūryba Sąjungos nuostatų 2 
paragrafo reikalavimų, skel
biančių, kad Tarybinių Są
jungos nariais gali būti rašy
tojai “stovintieji tarybinės 
valdžios platformoje ir da
lyvaujantieji socialistinėje 
statyboje” . . .

Žinoma, girdint rūstų VKP 
-b-CK balsą, ypač literatū-

ros kritikams dažnai širdis 
plakė, ir iš “gėdos” ir iš bai
mės ausys raudo, kad jie to
kių grubių klaidų nepastebė
jo, kaip kad buržuazinio 
principo “menas — menui” 
arba autoriaus “teisės klys
ti,” ir dėl to buvo apkaltinti, 
kad per mažai pažįsta mark
sizmo - leninizmo mokslą. Ne 
švelnesni vėjai pūtė ir laik
raščių, spausdinusių “erezi
nius” raštus, redakcijose, 
taip pat nukentėjo bibliotekų 
vedėjai, redaktoriai, spaudė- 
jai ir 1.1.

Gi visi visų respublikų ta
rybiniai laikraščiai subliovė 
patrankos balsu, kad minėto
ji poezija ir literatūra esanti 
nuo liaudies atitrūkusi, apo
litinė, beidėjinė, leidusi apsi
reikšti netarybinių rašytojų 
įtakoms ir įsiskverbti į lite
ratūrą svetimoms tendenci
joms bei papročiams.

Sovietinis rašytojas nega
li klysti, o jei suklysta, tai 
atsitinka taip, kaip Zoščen- 
kai ar dar blogiau. Iš to viso 
matome, kokia yra Sovietų 
Sąjungoje rašto ir minties 
laisvė.

P. Bizaitis.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKA”

Jauniausia Lietuvaičių 1 
Seserų Kongregacija Į

Prašo Jūsų Pagalbos |
Skelbiamas Nekalto i
Prasidėjimo Seserų Į

Vienuolyno Naujosios | 
Koplyčios Statybos Į

Fondo Vajus. \
Kiek Jūsų išgales leidžia, malonėkite paaukoti! Į 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar. kitiems į 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu i

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus į 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios Į 
sienos. i

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop- i 
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi- ę 
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų i 
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.
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karionę sausi 
Įėję pagerbti) 
ranams.

teranus. 2 ml 
5 auksinės I 
kuriu sūnūs 1 

Kun. L. VJ 
vakarienę sui 
kė II. .Tankai! 
ro vedėja. Ka 
zean. buvusi i 
Healv, B. Jei 
Schillon, F. vi 
nis. Vakaro I 
kės buvo M. I 
pinienė ir Adl

Draugija įsi 
ir per karo nl 
pakietų kariai 
najam Kryžių 
kojo kraujo, J 
ir M. BirkniJ 
800 bonų ir 81

N. J. Soil;!
N. J. sujunl 

rengė “Rollen 
sausio 2i i d. I 
Park Rink. Pi

Vieta buvo I 
tik vienų soda 
draugų, ir bud

Gausiai atsi 
Elizabetho. H 
Jersey City, h 
šono.

Tikim, kad 
rengta ir kiti 
nes visi linksr 
ir laukia kito

Elizab
Muziku čifl

Muzikams JI 
Čižauskams ajl 
bet he. mūsų 
mais naudojasi

J. ėižauskas 
ninko vietą švl 
čių bažnyčioj I 
išlavintą chorą! 
rapijos kviečiai 
kilmėms apmcfl 
atgiedoti. i

Paskutinis t| 
vieno airio ktl 
šv. Genovaitės I 
josi visi chorą 
giedojimu.

Muz. ČižausJ 
Kearny, N. J. II 
Klubo chorą. J 
nauju vedėju ei 
Kas girdėjo, stl 
trumpu laiku pi 
žanga.

Sekmadienį, i 
bo svetainėj įvjl 
koncertas. Bud 
dar negirdėtų 
duetų ir šiais 
Dainininkė Mai 
nė skaitys pask; 
liaudies dainas, 
ma dainuos.

Klubo choras 
no programą : 
16 d. Lietuvos
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI I
Harrison-Kearny, 

New Jersey
“Moterims Neišsimeluosi”

Mūsų Vyčių 90 kuopa rengia 
trijų aktų juokingą teatrą “Mo
terims Neišsimeluosi” L.A.P.C. 
salėje, Kearny, N. J. sekmadie
nį, vasario 2 d., 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 75c.

šią komediją vaidins Brook
lyno vyčių 41 kuopa. Jie pir
miau mus džiugino, sulošę vei
kalą “Piršlybos.”

Dabar jie dar daugiau išsila
vinę ir prisirengę, kad visi links
mai vakarą praleistume.

Po vaidinimo bus šokiai 
puikia muzika.

bės iškilmėse puošniam Sheri
dan viešbuty Newarke. .

Muz. čižauskai jau antri me
tai darbuojasi kitataučių para
pijoj, vienok, progai pasitaikius, 
dalyvauja ir tarp savųjų, lietu
vių parengimuose.

Abudu priklauso vietinei L.R. 
K.S.A. 3-čiai kuopai.

Marijona Čižauskienė priklau
so prie Moterų Sąjungos 53 kuo
pos Linden, N. J., ten vadovau
ja kuopos chorui.

Čižauskai turi daug piano ir 
balso mokinių.

Pamokoms atvažiuoja iš Ros
elle Park, Elizabethport, Staten 
Island ir net iš Newarko.

ti, tai niekas kitas jais nesirū
pins.

Tad visi gausiai dalyvaukime.
Tą pačią dieną 5 vai. po pietų 

Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius ruošia vakarienę Lietuvos 
reikalams. Tikietai $1.50.

Visi ir visos dalyvaukime ir 
prisidėkime prie Lietuvos išlais
vinimo darbo.

Kviečia visus Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius.

V. J. Apanavičius, sekr.

Amsterdam, N. Y.

su T. M.

išMargaritai Matelitienei 
Keamy, darbščiai parapijietei, 
padaryta operacija sausio 24 d.

Ji yra šv. Mykolo ligoninėje, 
Newark, N. J.

Visi linkim jai greito pasvei
kimo.

Ieva Urbiūtė iš Keamy susi
tuokė su 
26 d.'

Šliūbą 
kauskas. 
solo.

Vestuvių puota buvo L.A.P.C. 
salėje.

Stephen Borian sausio

suteikė kun. L. Voice- 
M. Velevienė giedojo

Pagerbė veteranus
Lietuvių Moterų Service Aid 

iš Kearny surengė ketvirtą va
karienę sausio 25 d. L.A.P.C. sa
lėje pagerbti grįžtantiems vete
ranams.

Iš viso ligšiol pagerbė 152 ve
teranus, 2 moteris veteranes ir 
5 auksinės žvaigždės motinas, 
kurių sūnūs žuvo.

Kun. L. Voicekauskas atidarė 
vakarienę su malda. Pirminin
kė H. Jankauskienė buvo vaka
ro vedėja. Kalbėjo majoras Gil- 
zean, buvusi pirm. K. Jeckienė, 
Healy, B. Jenuss, D. Allan, C. 
Schillon, F. Vincent ir V. Mekio- 
nis. Vakaro rengimo viršinin
kės buvo M. Birknienė, M. Cal-

P. Bizaitis.

.ATINKITE

... 0

Omaha, Nebr, NAUJAS BALF SKYRIUS

Waterbury, Conn.
Surinkta virš $700.00

Waterburio L. Tarybos rūpes
čiu, šv. Juozapo parapijos sve
tainėje kalbėjo svečias prof. Pr. 
Padąlskis, kuris labai įdomiai 
nušvietė Lietuvos bei lietuvių 
tremtinių dabartinius vargus ir 
prašė Lietuvos reikalui piniginės 
pagalbos. Taipgi kalbėjo kun. J. 
J. Valantiejus ir pirmutinis pa
aukojo $105.00.

Po $50.00 aukojo: Dr. P. Vi
leišis su žmona ir Vincas Rama- 
žas. S.L.A. per B. Petrauską— 
$40.00. Dom. Matas $11.00.

Po $10.00: T. Matas, Pr. Kuz
mickas, J. Aleksandravičius, Pr. 
Gudiškis, P. Motiečius, K. Ma- 
karevičiai, Marijona Stankevi
čienė ir Jonas Vingris.

A. J. Aleksis—$7.00.
Po $5.00: Dr. S. Sapranas, V. 

Vitkus, S. Senkai, O. Vileišienė, 
A. Devenienė, Aldona Mažukai- 
tis, J. Ruginis, J. Povilaitis, Ona 
Mockus, S. Pocius, J. Šupienis, 
P. Jakubauskas, Ona Besaspa- 
ris, P. Liubinas, M. Petraitienė, 
M. Verbyla, M. Laukaitienė, V. 
Povilaitis, J. Lesunaitis ir V. 
Blauzdžiūnas.

Po $3.00: Agnietė Pužas ir P. 
Blauzdžiūnas.

Po $2.00: Z. Karalius, K. Pra
nulis, A. Viltrakis, A. Paulaus-

Aukos šalpai
BALF iki šiol mūsų kolonijo

je suaukota $603.50.
Organizacijų aukos: šv. Ka

zimiero par. rinkliavos $150.00; 
Amerikos Lietuvių klubas $100; 
BALF parengimas $145.50; šv. 
Kazipiiero par. choras $25.00.

Pavienių asmenų aukos: po 
$10.00—kun. J. J. Raštutis, M. 
Kerbelis, A. Guobis.

Po $5.00: K. Degutienė, A. 
Tamoliūnas, O. Zakarkienė, S. 
Raila (Albany, N. Y.), J. Šid
lauskas, E. Deksnis, V. Bliuvas, 
I. Ginaitienė, J. Jakaitienė, R. 
Pakuckienė, A. Strikulienė, J. 
Bablinskas, G. Gaškai, P. Juš
kevičius, N. Sčiukas ir F. Guo
bis.

Po $3.00: M. Kazlauskas, Kin- 
darienė, E. Vilkevičius.

J. Mikėnas $2.50.
Po $2.00: A. Marozas, V. Rus

sell, A. Rogers, J. Piliponis, A. 
Mikolaitis, T. Švoba, J. Mockevi
čius, P. Lalas, K. Račkauskie
nė, J. Vasiliauskas, A. Liužinas, 
P. Kiuberis, V. Burimauskas, J. 
Nikštelienė, A. Pakenas, O.Gud- 
žinskienė.

Kiti aukojo po dolerį ir ma
žiau.

New Haven, Conn

pinienė ir Ad. Serafinienė, ,1*,*®*% A. Viltrakis, A. Pauiaus- 
Draugija įsisteigė 1942 metais Kiene, A. Maurutienė, Agnes Pa-

ir per karo metus išsiuntė 2,100 
pakietų kariams, mezgė Raudo
najam Kryžiui. 60 narių paau
kojo kraujo, o H. Jankauskienė 
ir M. Birknienė pardavė $22,- 
800 bonų ir $3,050 ženklų.

N. J. Sodaliečių Sąjunga
N. J. sujungtos sodalietės su

rengė “Roller Skating party” 
sausio 20 d. vakare Florham 
Park Rink. Praėjo sėkmingai.

Vieta buvo paimta tą vakarą 
tik vienų sodaliečių, jų šeimų ir 
draugų, ir buvo pilna.

Gausiai atsilankė iš Bayonne, 
Elizabetho, Harrisono, Kearny, 
Jersey City, Newarko ir Pater- 
sono.

Tikim, kad netrukus bus su
rengta ir kitas toks vakaras, 
nes visi linksmai laiką praleido 
ir laukia kito tokio parengimo.

A. E. S.

jarines, M. Valuckas, Julija Laz- 
dauskas, Mrs. J. Deliniks, K. 
Sakalauskas, A. Grantas, Alice 
Jonikas ir J. Kirvalaitis.

Kiti aukojo po $1.00 ir ma
žiau.

Vakaro programą atidarė Mo
terų Sąjungos choras himnais 
bei patriotinėmis dainelėmis.

Po prakalbų buvo šokiai.
Visam vakarui sumaningai 

vadovavo komp. A. J. Aleksis.

Elizabeth, N. J.
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Muzikų Čižauskų veikla
Muzikams Jonui ir Marijonai 

Čižauskams apsigyvenus Eliza- 
bethe, mūsų apylinkė jų gabu
mais naudojasi.

J. Čižauskas užima vargoni
ninko vietą šv. Mykolo kitatau
čių bažnyčioj ir turi tiek gerai 
išlavintą chorą, kad ir kitos pa
rapijos kviečia svarbesnėms iš
kilmėms apmokamai pamaldas 
atgiedoti.

Paskutinis toks įvykis buvo 
vieno airio kunigo primicijose 
šv. Genovaitės bažnyčioj. Gėrė
josi visi choro išlavinimu bei 
giedojimu.

Muz. Čižauskas taipgi veda 
Kearny, N. J. Lietuvių Politikos 
Klubo chorą. Jau du kartu su 
nauju vedėju estradoj pasirodė. 
Kas girdėjo, stebėjosi, kad taip 
trumpu laiku padaryta tokia pa
žanga.

Sekmadienį, vasario 9 d., klu
bo svetainėj įvyks metinis choro 
koncertas. Bus išpildyta daug 
dar negirdėtų dainų. Bus solo, 
duetų ir šiaip pamarginimų. 
Dainininkė Marijona Čižauskie- 
nė skaitys paskaitą apie lietuvių 
liaudies dainas, pati paįvairinda
ma dainuos.

Klubo choras pakviestas me
no programą išpildyti vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklausomy-

Vasario 16 visos draugijos, klu
bai, skyriai bei kuopos atneš 

savo aukas
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas įvyks ryte šv. Juo
zapo bažnyčioje ir 7 vai. vakare 
mokyklos auditorijoje.

Kalbės kun. Jonas Balkūnas, 
adv. F. Bagočius ir kiti.

Programą pradės šv. Juoza
po par. choras, vadovaujamas 
komp. A. J. Aleksio. Leidžiant 
kun. J. J. Valantiejui, bažnyčio
je antroji kolekta skiriama Lie
tuvos žmonių vargo sumažinimo 
dėliai.

Per prakalbas įvairių draugi
jų pirmininkai bei atstovai vie
šai priduos aukas Lietuvos lais
vės atgavimo reikalui.

Po prakalbų gros K. Gluode- 
nio orkestras ir bus šokiai.

Rengimo komisija deda visas 
pastangas, kad Vasario 16 mi
nėjimas būtų tikrai sėkmingas.

Broliai ir sesės Waterburie- 
čiai! Išgirskite balsą pavergtos 
Lietuvos ir susipažinkite su lie
tuvių tremtinių kančiomis. Visi 
dalyvaukime Lietuvos Nepri
klausomybės 29-toje minėjimo 
šventėje ir gelbėkime Lietuvą ir 
lietuvius tremtinius DABAR!

Waterburio Lietuvių Taryba.

Iš Sąjungiečių susirinkimo
Sausio 16 d. įvyko sėkmingas 

Moterų Sąjungos 33 kuopos su
sirinkimas, kuriame dalyvavo ir 
mūsų ilgametė narė Ona Čepo- 
kienė, kuri buvo ligos parblokš
ta ir jau pasveiko.

Nutarta suruošti vakarėlį su 
dovanėlėmis. Vakarėlis įvyks 
kovo 8 d. pas Sofiją Markūnie- 
nę, 382 Grand Ave.

Pasitarta apie kuopos 30 me
tų jubiliejų. Kuopos pirm. M. 
Jokubaitė pranešė, kad diena 
paminėjimui paskirta sekmadie
nis, gegužės 4 d.

Kuopos valdyba palikta ta 
pati: pirm. M. Jokubaitė, pagelb. 
S. Tamulienė, fin. rašt. M. Ra
manauskienė, nutarimų rašt. O. 
Dėkas, iždin. O. čirvinskienė, 
dvasios vadas kun. E. Gradec- 
kas.

Pirmininkė pranešė apie Mo
terų Sąjungos naujų narių vajų 
ir kvietė pasidarbuoti, prirašinė- 
jant naujas nares. M.

Baltimore, Md
Vasario šešioliktoji bus pami

nėta per bankietą, kuris rengia
mas Lietuvių svetainėje, Hollins 
ir Parkin Sts.

Ta pat proga bus išklausytas 
ir Maryland gubernatoriaus Lie
tuvos Dienos paskelbimas.

Bankieto pradžia vasario 16 
d. bus 7 vai. vakare.

Rengia Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Taryba, kurios pirmi
ninkas yra A. J. Miceika.

Lietuviai prašomi gausiai 
silankyti.

Easton, Pa

at-

Rochester, N. Y.
Štai ir vėl Vasario 16. Vėl vi

sos draugijos žygiuosime 11 va
landą į bažnyčią pasimelsti už 
Lietuvos laisvę, ir už tuos lietu
vius, kurie išblaškyti į visas pa
saulio dalis.

Karo audros suardė gražiau
sius šeimų židinius, daug paliko 
našlaičių.

Jeigu mes jais nesirūpinsime, 
jeigu mes Lietuvos nevaduosi
me, kad jie sugrįžę laisvai vėl 
galėtų savo lizdelį pradėti lipdy-

Sekmadienį, sausio 19 d., Eas- 
tono lietuvių parapijos salėje, 
kleb. kun. Garmaus ir p. Žonsy- 
čio pastangomis, buvo suruoštos 
Lietuvai Gelbėti Vajaus prakal
bos.

Klausytojų susirinko apie 150. 
Dr. A. Gervydas savo kalboje 
nupasakojo lietuvių tautos išgy
venimus po raudonojo ir rudojo 
fašizmo jungu. Jis papasakojo 
ir apie baisius savo pergyveni
mus vokiečių koncentracijos 
stovykloje. Drauge pažymėjo, 
kad šitą žmonių naikinimo ir 
kankinimo pragarą vokiečiai 
padarė pagal jau seniai rusų 
bolševikų išbandytą pavyzdį.

Ragino visus lietuvius jungtis 
į Lietuvos vadavimo darbą, iš
gelbėti Lietuvą iš raudonojo fa
šizmo vergijos ir mūsų brolius 
ir seseris išvaduoti iš baisių kon
centracijos stovyklų šaltame Si
bire.

Aukų surinkta $112.00. -•
Dalyvavęs.

Pradėjome šelpimo rinkliavą
Mūsų žmonės, kad ir toliau

siai nuo lietuvių gyvena, vis tiek 
lietuvių reikalais rūpinasi.

Sausio 19 d. kun Juozas Juse- 
vičius padarė lietuvių šalpai 
rinkliavą bažnyčioje ir surinko 
$140.30. Mūsų mažoj kolonijoj 
tai gana gerai.

Žinoma, to mums neužtenka. 
Veiklesnės moterys eis po na
mus, kad surinktų savo kvotą 
lietuvių pabėgėlių šelpimui.

Parapijos apyskaita
Sausio 19 d. klebonas išda- 

Sausio 19 d. klebonas paskel
bė pajamas ir išlaidas 1946 me
tais. Tenai buvo pažymėta, kad 
per 15 metų buvo atmokėta 30 
tūkstančių skolos. Be to, įgijo
me mūrinę bažnyčią ir vienuo
lyną. Tie namai pastatyti taip 
pat be jokios skolos.

Šiais metais norima įrengti 
dar vieną mokyklos kambarį. 
Tam tikslui jau yra vienas tūks
tantis dolerių parapijos kasoje.

Kitus pinigus, kurių reikės 4 
tūkstančių, duosnūs žmonės su
dės, kai prasidės darbas.

Misijos
Kovo 9 d. sueis 16 metų, kai 

kun. Juozas Jusevičius yra pas 
mus. Jis nori švęsti tą sukaktį 
misijomis.

Dėl to iš sakyklos jau jis skel
bia, kad kovo 9 d. kun. Mėšlis 
pradės vienos savaitės misijas.

Būtinai reikia, kad visi Oma- 
hos lietuviai pasinaudotų Dievo 
malonėmis.

Daug lietuvių serga
Daug lietuvių serga, kaip An

tanas Bazaris, Ieva Trainavičie- 
nė, C. Petkienė, Kaz. Strazdas, 
Petrauskienė, Ona Butkienė, 
Pabilonis, Pa. Versiackas ir ki
ti. Dieve, duok jiems pasveikti. 
Jie yra mūsų kolonijos pažiba ir 
mūsų parapijos parama.

Pasimirė Antanas Snolis ir 
buvo palaidotas iš mūsų bažny
čios sausio 18 d.

Amžiną atilsį duok jo sielai, 
Viešpatie!

Vietinis.

Lewistone, Maine
Auka Lietuvos gelbėjimo 

reikalams
Sausio 26 d. Lewiston, Maine 

įvyko šv. Baltramiejaus draugi
jos susirinkimas.

Susirinkimo metu draugijos 
vicepirm. St. Klemonskiui iškė
lus Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lietuvos gelbėjimui paskelbto 
aukų rinkimo vajų, kun. Justi
nas Vaškys plačiau nušvietė 
Lietuvos kritišką padėtį ir visų 
Amerikos Lietuvių didelę atsa
komybę ir pareigą savo auko
mis ir darbu prisidėti, kad Lie
tuva būtų išgelbėta iš komunis
tų vergijos ir vėl atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę.

Daugumas susirinkimo narių 
giliai atjautė savo pavergtosios 
Tėvynės reikalus ir Lietuvos 
gelbėjimai paskyrė $100.00. Šia 
savo auka šv. Baltramiejaus 
draugija pirmoji davė gražų pa
vyzdį ir kitoms Lewistono lietu
viškoms organizacijoms prisidė
ti savo aukomis prie Lietuvos 
gelbėjimo.

Susirinkime išrinkta ir nauja 
šv. Baltramiejaus draugijos val
dyba: pirm. J. Šaltis, vicepirm. 
St. Pečkis, fin. rašt. A. Ausikai- 
tis, prot. sekr. Ig. čiužas, ižd. J. 
Paušis, iždo gloį). K. Bukys ir B. 
Leonas, direktoriais J. Apšeiga, 
K. Bukys, J. Vaišvila, kun. Just. 
Vaškys ir J. Beleckas.

Vasario 16 d. paminėjimas
Vyčių 2-ji kuopa vasario 16 

d. Lewiston, Me. ruošia Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo paminėjimą.

šv. Patriko koplyčioje 10 vai. 
bus iškilmingos mišios su pa
mokslu ir pasiaukojimo aktu. 2 
vai. po pietų šv. Baltramiejaus 
salėje įvyksta susirinkimas 
prakalbomis ir programa.

su

BALE Lewiston skyriaus 
susirinkimas

Lewiston BALF skyriaus val
dybos susirinkime sausio 24 d. 
nutarta sušaukti visų Lewistono 
lietuvių organizacijų atstovų su
sirinkimą, išrinkti komitetą ir 
pradėti platų BALF vajų su
rinkti reikalingą pinigų sumą 
lietuviams tremtiniams-sušelpti.

Kun. Petras Baniūnas yra pa
skirtas rūpintis visais BALF rei
kalais visoje Maine valstybėje.'

VIETOS ŽINIOS
ŠALPOS VAJAUS PRADŽIA 

NEW YORKE
Sekmadienį, sausio 26 d., 

New Yorko lietuviai pradėjo 
šalpos fondo vajaus žygį.

Išsyk reikia pasakyti, kad 
pradžia buvo graži: jau su
kelta arti 3,000 dolerių. Tiks
liau pažymint, vajaus pir
miems žingsniams jau turi
ma 2,819 dolerių.

Taip pat reikia aiškiai pa
žymėti, kad didžiausias šio 
pirmojo pasisekimo darbi
ninkas yra Dr. B. Vencius, 
vajaus New Yorko komiteto 
pirmininkas. Jis su didele 
energija ir atsidėjimu rūpi
nosi šio vajaus atidarymo 
sėkmingumu. Reikia tikėtis, 
kad sumanioje jo vadovybėje 
New Yorko lietuviai sukels 
jiems uždėtą kvotą, kuri yra 
35,000 dolerių.

Vajaus New Yorke atida
rymo programa buvo įvairi 
ir ilga.

Į Labor Lyceum salę gau-. 
šiai susirinkę lietuviai iš
klausė kalbėtojų—tai BALF 
pirmininkas kun. Dr. J. Kon
čius, Dr. A. Gervydas, kun. 
V. Karalevičius ir Dr. J. Pa
jaujis.

Dainavo Apreiškimo par. 
choras, vadovaujamas Ks. 
Strumskio, Angelų Karalie
nės par. vyrų choras, vad. 
Pr. Dulkės, ir Operetės cho
ras, vad. V. Tamkiūtės-Pranc- 
kienės.

Gražiai pašoko šv. Jurgio 
grupė, vadovaujama Bronės 
Brundzienės.

Aukų rinkimą pravedė J. 
Valaitis.

Aukų sąrašas bus paskelb
tas vėliau, bet čia pažymėsim 
stambesnius aukotojus, kiek 
teko jų nugirsti.

Pirmoj vietoj stovi Mas- 
petho lietuviai su 1,000 dole
rių auka. Antroj vietoj—siu
vėjų lokalas su 500 dol. Siu
vėjai per L. Šerkšnį dar pri
davė 140 dol. Brolių Motuzų 
nuo filmų rodymo paaukotas 
pelnas siekė 320 dolerių. J. 
B. Laučka davė stambiausią 
asmeninę auką—100 dolerių. 
Maspetho Piliečių klubas į- 
teikė 100 dol. Vyčių 41 kuo
pa paskyrė 50 dol., Moterų 
Vienybė tiek pat. A. Matulis 
davė 70 dol., P. Atkočaitis ir 
A. Matukas po 50 dol., Ope
retės choras 27 dol., Alumnų 
klubas, Jakaitis, Vikrikas po 
25 dol., Diržienė ir P. Lapie
nė po 20 dol.

Buvo nemaža aukų po 15, 
10, 5 dolerius ir smulkesniais 
pinigais.

Ta proga reikia pažymėti, 
kad BALF tarnautojai nusi
tarė vajui skirti penkis pro
centus nuo savo algos.

Vajus pradėtas su pakilu
sia dvasia, su pasiryžimu pa
dėti nelaimingiems mūsų 
broliams ir seserims.

žmonės skirstėsi pasiryžę 
pasiekti New Yorko kvotą ir 
savo darbu palengvinti Lie
tuvos vaikų likimą.

Woodhavene įsikūrė naujas 
BALF skyrius, kuriam centras 
paskyrė numerį 129. Laikinoji 
valdyba: pirm. V. Pūkas, ižd. 
P. W. Shalins, sekr. J. P. Mačiu
lis.

Nutarta suregistruoti visus 
Woodhaveno apylinkės lietu
vius, kurių čia yra nemaža, į 
minėtą BALF skyrių gelbėjimui 
nuo karo nukentėjusių lietuvių.

Laidotuvių direktoriai Šalins- 
kai (Shalins) sutiko nemokamai 
užleisti vietos savo patalpose 
skyriaus posėdžiams ir priėmi
mui aukotų rūbų, kurie iš čia 
bus nuvežami į BALF sandėlį.

Taigi kurie turite atliekamų 
rūbų paaukoti nuo karo nuken- 
tėjusiems pasiųsti, malonėkite 
sunešti į Shalins įstaigą, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. 
—arba telefonuokite: Virginia 
7-4499, ir jūsų aukos bus paim
tos iš namų ir pristatytos, kur 
reikia.

Beje, mūsų skyriaus 
bos įvyks vasario 14 d. 
minėtam mūsų veikimo 
platesniam išaiškinimui
nių padėties ir mūsų pareigų rei
kaluose. Kalbės vienas ar dau
giau vėliausiai iš Europos atvy
kusių tremtinių.

J. P. Mačiulis.

prakal- 
vakare 
centre, 
tremti-

VESTUVES

STENGSIS SUKELTI
$10,000

$1,500 jau surinko; 100 
tikietų nupirko

Siuvėjų unijos metiniam 
susirinkime sausio 22 d. bu
vo skaitomas New Yorko 
Lietuvių Tarybos laiškas 
prašant nupirkti 100 įžangos 
tikietų vasario 16 d. minėji
mui Webster Hall. Visus ti- 
kietus nutarė nupirkti iš iž
do ir susirinkusiems veltui 
išdalino.

Jonas Buivydas, siuvėjų 
delegatas, savo pranešime 
apie siuvėjų darbus ragino, 
kad siuvėjai savo pažįstamus 
bei vaikus ragintų eiti dirbti 
pas siuvėjus.

Pranešė, kad jis eina per 
siuvėjų dirbtuves kartu su 
komiteto nariais ir jau su
rinko 1,500 dolerių Lietuvai 
Gelbėti Vajuj.

Taip pat nuvyko į sandėlių 
asociacijos susirinkimą, iš 
kur gavo pažadėjimą $1,500.

Jonas Buivydas sakė, kad 
jis stengsis sukelti nuo $5,- 
000 ligi $10,000 Lietuvai Gel
bėti Vajuje.

Šitaip tai vyriškai renka. 
Siuvėjai džiaugiasi J. Buivy
do darbuote. ’ P. J. M.

PADĖKA

Dėkojam Moterų Sąjungos 
29 kuopai už surengtą staig
menos partiją vedybinio gy
venimo sukakties proga.

Ačiū už gražią dovaną, už 
atsilankymą ir šeimininkėms 
už skanius valgius.

Magdalena ir Ambraziejus 
Stučiai.

PAIEŠKOJIMAS
Marcele, Matilda, Ona ir 

Jonas paieško savo brolio 
Simano Kuncaičio, kilusio iš 
Burbiškiu km., Kaimelio pa- 
Tapijos, Suvalkijoj. Prieš ka
rą gyveno Windsor, Canada.

Taipgi paieško Marytės 
Kuncaitytės - Šileikienės ir 
Felicijos. Šileikos gyvenimo 
vieta nežinoma.

Jie patys arba juos žiną 
prašoma pranešti.

Mrs. Ona Žalnieraitis 
85-30 91st Street 

Woodhaven 21, L. L, N. Y.

_______

KONCERTAS

Koncertą ir šokius rengia 
Brooklyno Lietuvių Operetės 
choras sekmadienį, vasario 2 d., 
Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė.

Programai vadovaus Violeta 
Pranckienė.

Scenoje statoma komedija 
“Adomas ir Ieva.” Veikalą re
žisuoja K. Kriaučiūnas.

Dainuos solistas tenoras A. 
Vasiliauskas; merginų ir vyrų 
duetai, kvartetai ir specialiai 
priruoštas vyrų oktetas, Har
monijos Merginų ansamblio trio.

Koncerto pradžia 5 vai. vaka
re. Bilietas 90c. Šokių pradžia 8 
vai. vakare. Įėjimas—50c. Šo
kiams griežia Nakties Pelėdų 
orkestras. Petras Juknys.

Emilija Varneskaitė su Sil
vestru Griška susituokė sausio 
11 d. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje.

Bažnyčia buvo papuošta gė
lėms ir dalis choro giedojo, pri
tariant vargonais. Šliūbą davė 
kun. B. Kruzas. Septynios poros 
buvo pamergių su pabroliais. E. 
Varneskaitė buvo Apreiškimo 
par. choristė.

Taip pat dalyvavo jaunosios 
tėvai M. ir U. Vameskai, “Ame
rikos” skaitytojai, rėmėjai ir pa
sišventę dėl Lietuvos laisvės vei
kėjai.

Jaunojo tėvai Griškai rūpino
si jaunųjų vedybinėmis iškilmė
mis ir bankietu. Į bankietą su
kvietė apie 200 svečių.

Jaunieji, svečių bei tėvų ap
dovanoti, išvyko į Niagara Falls, 
N. Y. P. J. M.

MIRĖ

Mirė Vincas Vaičiulevičius, 
Apreiškimo parapijoj 15 metų 
kolektorius. Mirtis buvo ūma. 
Priežastis nežinoma.

Palaidotas buvo šv. Jono ka
pinėse su bažnytinėmis apeigo
mis gruodžio 29 d.

Be parapijos, 
Vardo draugijai, 
siuvėjų unijoje, 
narys.

priklausė šv. 
šv. Jurgio ir 
Buvo veiklus

P. J. M.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKA”

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

♦

♦c

♦:

Graborius—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue- 

Brooklyn, N. Y.
s*

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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6 Sausio-January 31,1947

New Yorko Apylinkes Katalikų Spaudos Rėmėjų
Mūsų Apylinkėje SUSIRINKIMAS

MILŽINIŠKAS

BAZARAS
Ruošiamas "Amerikos" naudai, tęsis 2 savaites

£ 
i-D

Vasario-February 22 ir 23 d., 1947
ŠEŠTADIENĮ nuo 7 vai. vakare ir SEKMADIENĮ nuo 6 vaL vakare

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE
207 York Street Brooklyn, N. Y,

O.! 
%

Vasario-February 28 ir Kovo-March 1 ir 2 d., 1947
PENKTADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ nuo 7 vai. vakare, o SEKMADIENĮ nuo 4 vai. vakare

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALEJE
64-25 Perry Avenue Maspeth, N. Y.

Jūsų laukia stambios Dovanos. Be kitų vertingų dovanų KASDIEN bus skiriama— 
$10.00 pinigais. Bet jei laimingo bilieto savininkas pats asmeniškai bus Bazare—gaus dar 
$10.00 PRIEDO, tai yra viso $20.00.

Visi bilietai dalyvaus dovanų paskirstyme visas 5 bazaro dienas!
Draugijos ir pavieniai darbuotojai prašomi prisidėti prie bazaro ruošimo. Platesnių 

informacijų galima gauti “Amerikos” administracijoje. RENGĖJAI.
316^3

LIETUVAI GELBĖTI VAJUS NEW YORK
 -----------------------------------------------------------------

KĄ JIE LAIKO LIETUVOS 
ATSTOVU?

Angelų Karalienes 
Parapija

Pereitą savaitę New Yorke 
padarytas didelis šuolis Lie
tuvai Gelbėti Vajuje.

Prie šio pasisekimo smar
kiai prisidėjo J. Buivydas, 
siuvėjų delegatas. Pereitą 
penktadienį, sausio 24 d., jis 
su Barbara Darlys, operos 
dainininke, ir Dr. P. Padals- 
kiu lankėsi siuvėjų dirbtuvė
se.

Dirbtuvių savininkai pa
triotišku dosnumu parėmė 
Lietuvai Gelbėti Vajų. Pir- 
mieij aplankyti savininkai 
sudėjo 1,500 dolerių.

P. Atkočaitis ir F. Šimai
tis Lietuvos gelbėjimo reika
lui davė po 500 dolerių, A. 
Matulis 300 ir St. Karvelis 
su savo partneriu Valaku po 
100 dolerių.

Antradienį, sausio 28 d., J. 
Buivydas su Barbara Darlys 
ir Dr. A. Gervydu lankė kitas 
siuvėjų dirbtuves. Buvo gau
ta 600 doleriai.

A. Lapašauskas ir kompa
nija aukojo 100 dol., P. šala- 
viejus 100 dol., Mačiulis ir 
Kairys (kompanija) 200 dol., 
Armakauskas (kompanija) 
50 dol., Zorlandas ir Pakapas 
(komp.) 50 dol. ir Andrius 
Bubelis (komp.) 100 dol.

Reikia džiaugtis rinkėjų 
pasiaukojimu ir pasiryžimu. 
Jie Lietuvai Gelbėti Vajuje 
parodė tikrą kelią ir kitoms 
kolonijoms—eiti per stam
besnius biznierius, įstaigas, 
nesitenkinant aukomis per 
susirinkimus.

Ta proga reikia pažymėti, 
kad vajuje gražiai pasirodė 
kai kurios parapijos. Kun. J. 
Balkūnas nuo Maspetho yra 
pažadėjęs 1,000 dolerių, iš 
kurių 200 jau įduoti ir kun. 
J. Aleksiūnas nuo Angelų 
Karalienės parapijos pažadė
jo 500 dol.

Tautininkai plakatuose 
apie savo rengiamą minėji
mą Brooklyne skelbia, kad 
kalbėtojų tarpe bus Lietuvos 
atstovas, kuriuo paduodamas 
kitas asmuo negu ligšiol ži
nomas.

Kaip tai suprasti—ką ren
gėjai laiko Lietuvos atstovu 
šioje šalyje?

Amerikos vyriausybė tuo 
atstovu pripažįsta P. žadei- 
kį, o čia rengėjai mini kitą 
asmenį.

Taip pat skelbiama, kad 
ano minėjimo pelnas skiria
mas tremtinių šelpimui, bet 
tas pelnas nepavedamas ben
drai šalpos organizacijai — 
BALF. Ar tai reiškia, kad 
tautininkai organizuoja savo 
atskirą šalpą šalia BALF?

Tremtinius daug kas šel
pia iš savo išteklių, bet kada 
daromas šalpai viešos rink
liavos, jos turėtų eiti visų 
lietuvių pastangomis suda
rytai šalpos organizacijai, 
kuri yra BALF.

Daug kas norėtų patirti ir 
paties BALF vadovybės pa
reiškimą šiuo klausimu, nes 
tam tikros grupės jau ne pir
mą sykį daro rinkliavas at
skiroms šalpoms, ir tai klai
dina visuomenę dėl bendros 
šalpos veikimo.

Gyv. Rožančiaus draugijos 
bendra šv. Komunija bus šį 
sekmadienį, vasario 2 d., 9 
vai. mišių metu.

Narės prašomos dalyvauti 
pamaldose. Po mišparų bus 
susirinkimas.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuoj po sumos 
parapijos salėje.

Moterų S-gos 24 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 
šį pirmadienį, vasario 3 d., 
tuoj po vakarinių pamaldų 
parapijos salėje.

Kepurių balius
Gyvojo Rožančiaus 

gija rengia Kepurių Balių su 
šokiais.

Balius bus parapijos salė
je, sekmadienį, vasario 9 
5 vai. po pietų.

Bilieto kaina 50 centų.

drau

dę

Šv. Jurgio Parapija

“AMERIKOS” LEIDĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Laimėjimų vakaras
Moterų Sąjungos 35 kuopa 

rengia laimėjimų vakarą va
sario 2 d., šį sekmadienį, pa
rapijos salėje, 207 York St.

Visas pelnas skiriamas 
tremtinių šalpai.

Pradžia 6 vai. vakare. Bi
lietas 50 centų.

Liet. Universalinio Biuro 
dalininkų metinis susirinki
mas įvyks vasario-February 
13 d., 8 vai. vakare, 222 So. 
9th Street, Brooklyn, N. Y.

Visi dalininkai kviečiami 
atsilankyti.

Biuro Sekretorius.

JUMS BUS

DAUGIAU PINIGŲ
ARMIJOS TARNYBOJE!

Lietuvių Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.
Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

V. UBARAVIOIUS 
-Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JUZA VITAS
Muzikos Dir.
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• VI. Grigaitienė, Lietuvos 
operos dainininkė, atvyko į 
Elizabethą pas p. Žilevičius. 
Trečiadienį, lydima dukters, 
p. Žilevičių, P. Dulkės ir J. 
Olšausko, ji apsilankė “Ame
rikos” įstaigoje.

• Al. Devenienė grįžo Wa
terburin iš New Yorko, kur 
rūpinosi Dr. K. Griniaus pri
ėmimu.

• Kazys Vilniškis, buvęs 
“Amerikos” redaktorius, per
eitą savaitę lankėsi New 
Yorke.

• Dr. P. Padalskis pereitos 
savaitės gale išvyko į Chica- 
gą prakalboms.

• Vasario 16 minėjimui bi
lietų galima gauti “Ameriko
je.”

• N. Šimkus yra išvykęs į 
Clevelandą.

• Kun. J. Gurinskui šiomis 
dienomis kalėdojant pavogė" 
naują automobilį. Policija po 
kelių dienų automobilį rado 
kulkų sušaudytą.

• St. Karvelis, siuvyklos 
savininkas, šiomis dienomis 
buvo susirgęs.

• BALF Vajaus N. Y. Ko
miteto susirinkimas įvyks 
vasario 6 d., ketvirtadienį, 
Apreiškimo par. salėje, 8 v.v.

• Prof. Jurgis Baltrušaitis, 
garsaus poeto sūnus ir žy
mus meno istorijos moksli
ninkas, penktadienį iš Pary
žiaus atskrido į New Yorką. 
Jis skaitys paskaitas New 
Yorko, Yale ir kituose uni
versitetuose.

• Kun. Alf. Janušonis iš 
Gloucester, Mass, svečiavosi 
pas gimines Averkus ir gimi
naitę G. Zovytę Brooklyne.

• J. Olšauskas šią savaitę 
iš Amsterdam, N. Y. buvo 
atvykęs į New Yorką.

• Dr. A. Kučas pakviestas 
profesorium Scrantono uni
versitete.

New Yorko Federacijos ap
skrities svarbus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, sausio 31 d., 
8 vai. vakare, Apreiškimo para
pijos salėje.

Visos katalikiškos draugijos 
prašomos išrinkti atstovus ir jų 
vardus, taip pat draugijų valdy
bų vardus ir adresus priduoti 
apskrities sekretoriui susirinki
me. Apskrities Sekr.

PIRKS “AMERIKAI” NAMĄ

“Amerikos” bičiuliai ruošiasi 
susiorganizuoti į draugiją pirkti 
“Amerikai” namą, kuriame bū
tų galima sukoncentruoti visą 
šios apylinkės lietuvišką katali
kišką veikimą.

Eina priėmimas pasižadėjimų 
norinčių būti tos draugijos na
riais.

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 
8 — 10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

K

K

Parapija
Giedojo S. Griškaitė

Sekmadienį, sausio 26 
Apreiškimo bažnyčioje 
mos metu per offertorium 
giedojo S. Griškaitė, New 
York City Center operos dai
nininkė.

Ji įspūdingai sugiedojo 
Luzzi “Avė Maria.”

S. Griškaitės balsas labai 
gražus, didelis ir gerai išla
vintas.

Vidutinis civilis pramo- 
uA nSs darbe Amerikoj gau- 

na $191 per mėnesi. Gana 
gera alga—bet klek jam lieka iš
leisti ar sutaupyti?

Užsimokėjus už butą, maistą ir 
perkamus drabužius, važinėjimo lė
šas, pajamų taksus ir daktarų ir 
dentistų bilas, jis džiaugsis jeigu 
jam gale mėnesio liks $25 grynais. 
Armijos eilinis kareivis nemoka nė 
už vieną iš tų dalykų. Iš savo $75 
per mėnesi jam daugiau pinigų lie
ka, negu vidutiniam civiliniam dar
bininkui.

O tai naujai įstojęs Eilinis, su

d.,
su-

Moterų Sąjungos 29 kuo
pa šį sekmadienį, vasario 2 
d., ruošia bunco parengimą 
Apreiškimo parapijos salėje.

Pradžia 4 vai. p.p.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyks vasario 2 d. 
tuojau po sumos parapijos 
salėje.

Vasario 9 dieną šv. Vardo 
draugijos bendra komunija 
bus 8 vai. mišių metu.

visomis pakėlimo ir aukštesnės al
gos progomis ateityje. Be to, yra 
ir algos priedai už tarnybą užjū
ryje ir paratruperiams, lakūnams 
ir sklandytuvų įguloms.

Armijos narys taip pat Gauna 
Pasitraukimo Kreditus—be jokių 
lėšų—taip kad jis gali pasitraukti 
su puse algos per 20 metų ir iki 
trijų ketvirtadalių algos po 30 me
tų tarnybos. Toks pasitraukimo 
planas lėšuotų civiliui tarp $75 ir 
$100 kas mėnesį per 30 metų.

Apie visus kitus Armijos tarny
bos gerumus sužinokite iš savo J. 
V. Armijos Rekrutavimo Stoties.

A GOOD JOB FOR YOU

CHOOSE THIS 
FINE PROFESSION NOW!

JŪSŲ REGULIARfi ARMIJA
TARNAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI KARE IR TAIKOJ

271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

'■’‘•A

Dr. A. Petriką
. (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo
29 Metų Sukakties Iškilmingas

MINĖJIMAS
SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 16 d
1947

WEBSTER HALL
119 East 11 th Street New York City

Pradžia lygiai 5 vai. po pietų
KALBĖS:

Buvęs Lietuvos Prezidentas ir ministeris pirmininkas DR. 
KAZYS GRINIUS.

Lietuvos Ministeris Washingtone POVILAS ŽADEIKIS.
New Yorko majoras WILLIAM O’DWYER.
Taip pat užkviestas vienas šiomis dienomis atvažiavęs lietuvis, 

buvęs nacių koncentracijos stovyklos kalinys, ir vienas Amerikos 
Kongreso narys.

DAINUOS:
S. GRIŠKAITĖ, New Yorko City Center operos dainininkė.
APREIŠKIMO Parapijos Choras, vadovaujamas Ksavero 

Strumskio.
ANGELŲ KARALIENES Parapijos Choras, vadovaujamas 

Prano Dulkės.
PO PROGAMOS BUS ŠOKIAI

Gros P. Retikevičiaus - Rich Orkestras
Visi New Yorko ir apylinkės lietuviai esate kviečiami kuo 

gausiau atsilankyti į šias iškilmes.
Vasario šešioliktoji yra didelė šventų lietuvių tautai—jų lais

vės diena.
Lietuvoje dėl tos laisves partizanai kovoja ginklu. Ištremtyje 

atsidūrę lietuviai visomis jėgomis dirba, kad jų tėvynei greičiau 
patekėtų laisvės aušra.

Mes šiemet Vasario 16 švęskim sykiu su buvusiu Lietuvos pre
zidentu. Jo akivaizdoje savo gausiu dalyvavimu, savo auka ir savo 
tvirtu pasiryžimu parodykim, kad tvirtai, vieningai stojam už 
Lietuvos laisvę.

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA.

PIRMASIS POKARINIS MILŽINIŠKAS
OPERETES CHORO

KONCERTAS
Sekmadienį, Vasario-February 2, 1947

Programoje:
1. “Adomas ir Ieva”—2-jų veiksmų komedija.
2. A. Vasiliauskas—dramatinis tenoras.
3. Harmonijos Merginų Ansamblis
4. Operetės Choras ir daliniai.
Griežia NAKTIES PELĖDŲ ORKESTRAS

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALEJE
280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Koncerto Pradžia 5 vai. vakare

Bilietas—90c.; šokiams—50c.
Kviečia OPERETES CHORAS.

■■■■I "MEMORIES of LITHUANIA" Ž

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

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

TeL MArket 2-5360
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Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

TeL Virginia 7 -1896

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas 
iš ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4203
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PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
■Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

v

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST„ 
BROOKLYN 6, N. Y.

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
41.40 —74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Cbk Galima Gauti Kanados 

“Black Bone” Ale

didelis pasirinkimas 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT

417 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

} HAvemeyer 8 - 0259
) RALPH KRUCH
> FOTOGRAFAS
) 65 - 28 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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