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Arba, sakysim...
Gerai sako!
Kiti taip nedaro
Na, o patys?
Atbunda sąžinė
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Mūsų Brooklyno maskvi- 
nis laikraštukas sako, kad 
pirmasis Vokietijos preziden
tas Ebertas buvo dešinusis 
socialistas, bet jo sūnus Fri- 
drickas Ebertas, pasimokęs 
iš politinių tėvo klaidų, yra 
komunistas ir tapo išrinktas 
laikinuoju Berlyno majoru.
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PABALTIEČIŲ MEMORANDUMAS
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“Matot, kaip atsitinka su tė- Į pareiškė;
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vais ir jų vaikais,” — sako 
šitas laikraštukas.

Iš tikrųjų atsitinka: žiū
rėkite, Stalinas buvo didysis 
tėvas savo sūnelio Tito, o kas 
tarp jų atsitiko? Taip atsi
tiktų ir su Fridriku, jeigu iš 
Berlyno išeitų enkavedistų 
masės. '

Arba, sakysim, Trockis, 
Bucharinas, Kamenevas, Tu- 
chačevskis, na, ir daug daug 
kitų — juk tai “vieno tėvo” 
vaikai su ponu Stalinu, o ką 
Stalinas su jais padarė? Pa
skerdė, kaip meitėlius. Tai 
matot, atsitinka keistų daly
kų ne tik tarp tėvų ir vaikų, 
bet ir tarp pačių vaikų tar
pusavy.

Įteikdami platų memoran- pareiga atkreipti Jūsų dėme- 
dumą J. T. visumos posėdžių1 sį į gyvybinį šio klausimo 
pirmininkui, Estijos, Latvi-' skubumą. Politinė priespau- 
jos ir Lietuvos pasiuntiniai , da, ūkinis išnaudojimas ir fi- 

jzinis teroras, siaučią Balti-
“Turime garbę persiųsti jos valstybėse, kurios kenčia 

Jūsų Ekscelencijai čia pride- žiaurią Sovietų S-gos okupa- 
damą 1948 m. spalių 20 d. (ciją, sudaro mirtinį pavojų 
raštą, kurį pasirašė įgalioti pačiai mūsų tautų egzisten- 
estų, latvių ir lietuvių tauti- cijai. 
nių organizacijų tremty at-i 
stovai.

Baltijos tautos dar kartą raštą perduoti kompetentin-1 suorganizuotos bandos pra- 
pabrėžė savo teisę į nepri-'giems JTO organams; mes ti-1 dėjo invaziją į;Kostą Riką, 
klausomybę; jos kreipiasi į kim, kad bus imtasi visų ga-1 Kosta Rikos prezidentūra ir 
Jungtines Tautas, kad toji limų priemonių mūsų senų užsienio reikalų sekretoria- 
teisė būtų patvirtinta. Per-, tautų naikinimui sustabdyti ! tas praneša, kad šita invazi- 
siųsdami Jums čia prideda-1 ir teisėtai jų laisvei bei ne- ja suorganizuota Nikaraguos 
mą raštą mes laikom savo priklausomybei grąžinti.” I komunistų, prie kurių prisi-
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INVAZIJA KOSTA RIKON
Apie 180 mylių nuo Pana-] 

mos kanalo yra mažytė res-' 
publika — Kosta Rika. Prie

KINIJOS FRONTAS

Palengvino keliones ' ?.ek.ma^ie“.į Pasibaigė pą- o iryziuje dvylika savaičių uz-Europon trukę Jungtinių Tautų orga-
 nizacijos posėdžiai. Sekantis 

Marshallio plane dalyvau- visuotinas U. N. susirinki- 
jančios valstybės nereikalau-, ™as bus balandžio mėn. NewPaskutiniausios žinios iš

Kinijos ateina alermuojan-j ja vizų iš Amerikos piliečių, į Yorke.. , . i . namjos ateina aiermuojan-1 ja vizų is ameriKos piliečių,
;jos kita nedidelė respublika gįos Apįe 50 mylių į šiaur-, važiuojančių į tuos kraštus Baigiamajame savo posė- 
• "NTš mi r* Cl n 14 I ’ * _ 1 . I 1_ I   I _ — — ■ 1 1 _ • _ t~i    ± _ rlirin vri mi n ~ nuc, vn v» Ir-v n r>j Mes taip pat turim garbę;—Nikaragua. Pasaulį nuste-j vakarius nuo Honkingo ko-; biznio reikalais. Economic dyje, visuotinas susirinkimas 

prašyti Jūsų Ekscelenciją šį bino žinia, kad Nikaraguoj munistai perkirto gyvybinę,' Cooperation Administration pripažino Korėjos vyriausy- 
raštą perduoti kompetentin-1 suorganizuotos bandos pra- iki šiol nacionalistų turėtą, pranešimu, Anglija, Italija, bę, kuri buvo pereitais me- 
giems JTO organams; mesti-'dėjo invaziją į-'Kostą Riką, geležinkelio liniją. Neutra-' Šveicarija, Norvegija, šve- tais po rinkimų JAV užimto-

lūs stebėtojai į šitą komunis-j dija, Danija, Olandija, Belgi- 
tų laimėjimą žiūri kaip į pas-1 ja ir Luxemburgas tokias vi- 
kutinį žingsnį atskirti vy-! zas jau visai panaikino — jų

Vėl smūgis Suomijos komunistams
(Mūsų spec, korespondentas)

Interpelecija. Rusų laikrąščiai. Kalba Leinienė. Sovietų 
Sąjunga negali užmiršti, judošių atžvilgiuMūsų maskvinių laikraštu

kų žmonės turėtų susimąsty
ti, palyginę darbus tų, kurių 
tarnyboje jie stovi, su laisvo 
pasaulio darbais. Laisvajame 
pasaulyje, kai žmonės laisvai 
išsirenka sau valdžią, tai bu- pakviesti kaimynėlį “parėt- , Leinienė. Ji kalbėjo sporti- 
vusi valdžia pasitraukia ir ko” padaryti. Ministeris pir- ' 
apverkia savo griekus, dėl mininkas turėjo apsiginti 
kurių jų naujai neišrinko. 
Pavyzdžiui, Anglijoje 1945 
metais: ponas Churchilis 
koks buvo mandrus vyras, 
bet darbininkai per rinkimus 
davė jam per nosį, liepė eiti 
į šalį, o sau pasistatė Attlee. 
Na, ir Churchilis nesigriebė 
skerdynių. Taip ir visur yra, 
išskyrus Sovietų ' Sąjungą, 
buvusią Hitlerio Vokietiją, 
Musolinio Italiją, Franko Is
paniją.

Suomijos liaudies demok-' sienio politiką,” — baigė sa- 
ratai ir komunistai neriasi iš vo kalbą ministeris pirmin. 
kailio, kad tik kaip nors su-Į Pastačius vyriausybės pa- 
kompromituoti vyriausybę ir sitikėjimo klausimą, prabilo

riausybės kariuomenę šiauri
niame Jangtse rajone.

Vyriausybės komunikatas 
praneša, esą raudonieji turė
jo didelių nuostolių nuo vy
riausybės bombonešių.

Dvi stiprios vyriausybinin
kų grupės į šiaurvakarus 
nuo Honkingo dar vis apsup
tos. Neutralūs stebėtojai ma
no, kad šios armijos apima 

žinio- apie 250,000 vyrų ir yra ge-

Tie patys žmonės, radę 
mūsų laikrašty mintį, kad 
Dievo pirštas yra pakreipęs 
taip, jog mūsų tautos didelė 
dalis per dešimtmečius susi- 
sipetė JAV, iš kur visų tau
tos nelaimių metais padeda 
tautai, stebisi ir piktinasi 
tuo, kad mūsų tiek daug čia 
ir dar vis naujų atvažiuoja. 
Šitas faktas įrodo, kad šitie 
žmonės pardavinėja kitų kai
lius, kad patys bagoti būtų. 
Juk jiems šiandieną atviros 
durys į ten. j kur jie nori, kad 
mes visi grįžtume. Kodėl jie 
patys negrįžta?

Daug tautų ir daug milijo
nų žmonių yra prispausti ry
tuose. Pasaulis turėjo iki šiol 
tarptautiniam bendradarbia
vimui daug gražių instituci
jų, jų tape net — žmogaus 
teisių apsaugos komisiją J. 
Tautų organizacijoje. Šitos 
komisijos vadovė Roosevelt 
jau neteko kantrybės, be
žiūrėdama į nelaimingų už
grobtų tautų ir jų žmonių 
teisių niekinimą. Ji pasiūlė 
šiai J. T. sesijai paskelbti ir 
priimti Žmogaus Teisių Ap
saugos Deklaraciją ir pareiš
kė, kad, nors totalitariniai 
režimai visokiausiom priemo
nėm neleidžia pasiekti žmo
nių teisingoms informaci
joms, anksčiau ar vėliau, 
tautos pasieks to, ko jos 
trokšta — teisės ir teisingu
mo. Atrodo, atbunda žmonių 
sąžinė.

Smūgis Izraeliui
Izraelio valstybei suduotas 

didelis smūgis, kai Saugumo 
Taryba atsisakė sušaukti po
sėdį, kuriame turėjo būti ap
svarstytas Izraelio valstybės 
priėmimas į J. T. organizaci- 

. ją. šitas klausimas liko ne
svarstytas Tarybos sąryšy 
su bendru Palestinos proble
mos vystimuosi Paryžiuje.

[niais terminais, net trijose 
vietose pavartojus “nuvogtą 
startą.” O toks vyriausybės 
“startavimas,” anot jos, ro
do, kad vyriausybė nesijau
čia tikra savo taburetėse. Ji 
pakartojo jau ankstyvesnius 
užpuolimus, tvirtindama, kad 
daugybė armijos ginklų dar 
tebėra privačioje nuosavybė
je. Leinienė taip pat įžįūri, 
kad vyriausybė mano pada
ryti valstybės policiją savo 
paklusniu įrankiu savo pla
nams ir kad ji, vyriausybė, 
planuoja paleisti visus karo 
kaltininkus, įskaitant ir Tan- 
nerį.

Liaudies demokratas Eino 
Kilpi paaiškino, kad Sovietų 
Sąjunga negali užmiršti so
cialdemokratų nusistatymo 
Marshallo plano ir draugiš-

parlamente prieš visokius 
puolimus, šį kartą prieš Hert- 
ta Kuusinen-Leinienės inter
peliaciją, po kuria jai pavyko 
surinkti 34 parlamento narių 
parašus. Interpeliacijoje sa
koma, kad paskutiniu laiku 
labai pablogėjo Suomijos tar
ptautiniai santykiai, ypač su 
Sovietų Sąjunga, klausiama, 
kokių priemonių mano vy
riausybė griebtis situacijai 
pagerinti.

Iš Leinienės interpeliacijos 
išeina taip, kad didžioji tai
kos sutarties paragrafų dau
guma visai neišpildyti. Mi
nisteris pirmininkas atsakė 
viską papunkčiui.

“Šioji interpeliacija apie 
vyriausybės užsienio politi- kūmo pakto atžvilgiu, todėl 
kos programą yra visai nepa
grįsta. Vyriausybė turi pa
reikšti, kad ji visai nežino, 
jog Suomijos tarptautinė pa
dėtis, ypač su Sovietų Sąjun
ga, būtų pablogėjus per tuos 
du mėnesius, kada vyriausy
bė pradėjo veikti. Kad kai 
kurie rusų laikraščiai nepa
lankiai atsiliepė apie Suomi
ją, priklauso nuo to, kad jie 
iš Suomijos gavo klaidingas 
žinias apie padėtį. Vyriausy
bė pasiryžus atydžiausiai bu
dėti, kad, pildant tiek taikos, 
tiek draugiškumo sutartis, 
nebūtų prasižengta nei sutar
čių dvasia, nei kiekviena su
tarties raide. Vyriausybė vi
sai nemano nieko praleisti, 
kas galėtų tuos tarp Suomi
jos ir Sovietų Sąjungos drau
giškus santykius dar labiau 
sustiprinti. Aš tikiuos, kad 
parlamentas aiškiai pripa
žins vyriausybės vedamą už-

j komunistų, prie kurių prisi
dėjo Nikaraguos nacional- 
gardistai. Esą, užpuolėjų 
grupė susideda iš 300 žmo
nių.

Kosta Rikos vyriausybė 
pareiškė protestą Nikaragua 
vyriausybei ir įteikė notą J. 
Tautų Organizacijai.

Paskutiniausiomis 
mis, puolėjai yra sulaikyti, irai aprūpintos. T“ 
Krašte įvesta cenzūra ir tai, šios jėgos per paskuti- 
griebtasi mobilizuotis, nes ši nes 10 d. vos 50 km. į priekį 
respublika kaip tik prieš de-' pasistūmėjo. Iš to daroma iš- 
šimt dienų savo armiją buvo vados, kad padėtis Kinijoje 
išformavusi. 1 yra labai rimta.

nereikalaus iš įvažiuojančių 
amerikonų.

Gaisras Chicago]
Chicagos “Victoria” kote

lyje sekmadienio rytą užsi
liepsnojo baisus gaisras. 
Gaisras prasidėjo namo 7-me 
aukšte. Per gaisrą žuvo pen
ki žmonės, 11 buvo sužeista

Nežiūrint į jr apje paspėjo per pavo-

SAUGOJA ŽMONIŲ TEISES
Nors 80-tas Kongresas ne

pravedė jokių civilių teisių 
įstatymų, kaip Jugt. Valsty
bių prezidentas rekomenda
vo, bet kiek-nors progreso 
buvo padarytai pagerinti pa-, 
dėtį amerikiečių taip vadi
namų mažumų grupių, praei
tais metais. American Civil 
Liberties Union savo nese
niai išleistoj metinėj knygoj 
mini svarbesnius federalių 
teismų sprendimus kaslink 
žmonių civilių teismų.

Vienas iš svarbiausių tų 
teismų sprendimų lietė ame
rikiečio teisę gyventi, kur jis 
nori. Dalykas buvo pavestas 
Jungt. Valst. Aukščiausiam 
Teismui ir lietė legalę kalią 
apribuojančių sutarčių kas
link privataus turto. Apribo
janti sutartis sulaikė žmo- 
žmones nuo nuomavimo arba 
pirkimo būtų dėl rasės, tiky
bos ar spalvos. Dažnai ran
dame varžantį patvarkymą 
nuomos sutartyje. Pritaikyti 
negrams, toki patvarkymai 
vartojami prieš milijonus ki
tų. Paprastai ta diskrimina
cija randasi pat gale kont
rakto ir mažomis raidėmis, 
naujas savininkas arba nuo-

sikiečius vaikus lankyti Te
xas aukštesnes mokyklas. Ca
lifornia buvo pirma valstija 
priimti tokį įstatymą.

Lietu vi^BiL4iogFa- - 
fine tarnyba

jų apleisti viešbutį. Trys iš 
aukų mirė savo kambariuo
se, vienas buvo rastas už
troškęs penkto aukšto kori
doriuje, penktas mirė po ke
lių valandų, kai jis buvo iš
gelbėtas iš degančio kamba
rio.

Tarp išbėgusiųjų ir tuo bū
du išsigelbėjusių buvo Mrs. 
A. Wells, kuri prieš tris die
nas išbėgo iš degančio Hub
bard hotelio toje pačioje Chi- 
cagoje. “Victoria” gaisrą 
stinęiV’įP*^fiJresįų_k.oiųandos 
gesino apie valandą laiko.

je Korėjos dalyje sudaryta. 
Rusai, kaip žinome, šituos 
rinkimus boikotavo ir jų už
imtoje dalyje pastatė savo, 
komunistinę vyriausybę. Tai
gi, rusai prieš šitą Jungtinių 
Tautų visuotino susirinkimo 
nutarimą protestavo.

Tarp kitų, šios sesijos 
svarbiausi darbai yra: 1. Pri
imta ir pasauliui proklamuo
ta žmogaus teisių apsaugos 
charta; 2. Sudaryta komisi
ja, kuri dar kartą turi mė
ginti rasti išeitį Palestinoje; 
3. Priimta nutarimas, kuriuo 
draudžiama masiniai žudy
mai rasiniais, religiniais ar 
nacionaliniais sumetimais; 4. 
Pasmerkta Albanijos, Bulga
rijos ir Jugoslavijos vyriau
sybės dėl jų teikiamos pagel- 
bos Graikijos komunistams; 
5. Pripažinta Korėjos vyriau
sybė ir pratęsta dar metams 
pareigos Korėjos komisijai.

Siuntos tremtiniams

BĖGA

jos nepasitikėjimas „yra tei
singas. Kalbėtojas pavadino 
Faferholmą šiauriškiausiu 
(terminas, vartojamas Skan
dinavijos kraštams pabrėžti) 
ministeriu pirmininku. Kilpi 
suprato Fagerholmo kalbą, 
kaipo karo paskelbimą liau
dies demokratams, bet, ne
žiūrint to viso, ragino Fager- 
holmą atnaujinti kabinetą 
platesniu pagrindu.

Greitai paaiškėjo, kad už 
ministerio pirmininko stovi 
tiek soicaldemokratų, tiek 
miesčionijos dauguma parla-___u___________ ________
mente. Į moto j as visai nepastebi jos

Dėmesio verta yra agrarų 1 ir pasirašo sutartį.
grupės pirmininko Koivistosį Teismai irgi kreipia dėme- 
kalba, kurioje savo grupės Sį į atėmimą balsavimo tei- 
vardu pareiškė pasitikėjimą 1 sįų dėl rasės arba spalvos.

Memmingen, Vokietijoj, U. 
S. zonoje, vadovaujama bib
liografo A. Ružancavo, nuo 
lapkričio 11 d. pradėjo ket
virtuosius savo darbo metus. 
Per tą laiką kartotekose su
registruota 739 knygos ir per 
300 laikraščių bei žurnalų, 
tremtinių lietuvių išleistų 
Vakarų Europoje. 250 tų 
gautųjų spausdinių persiųsta 
Liet. Bibl. Archyvui Šveica
rijoje. Išleisti 18 bibliografi
niai leidiniai, skiriami mūsų 
ir kitų tautų bibliografams. 
Parengtas spaudai 1945-1948 
metų knygų katalogas. Lei
džiamas biuletenis “Knygų 
Lentyna.”

VOKIETIJOS
RESPUBLIKA?

vyriausybe ir aštriai puolė 
komunistus. “Suomių tauta 
žino, kokią poziciją ji turi už
imti savųjų “Judošių” atžvil
giu,” — tarė jis.

NUMATOMI MOKESČIAI
Iš kai kurių senatorių iš- Į Senatorius O’ Maksney 

sireiškimų spėjama, kad (D.-Wyo.) ir kiti yra nuomo- 
Kongresas 1949 m. kibs į 
turtuolių kišenes naujiems 
mokesčiams padidinti. Neži
noma tik, ar bus apdėta nau
jais mokesčiais privatūs ka
pitalai ar prekybos įstaigos.

Senatorius Flonders (re- 
publikonas iš Vermont), Se
nato ir Reprezentantų Rūmų 
ūkio komisijos pirmininkas, 
pareiškė: ‘“Mes turime su
rasti naujų mokesčių 
nius. Tik klausimas, 
tuos šaltinius surasti, 
žalojus mūsų ūkio.”

nės, kad mokesčiais turėtų 
būti apdėtas prekybinis per
teklius. Šie mokesčiai turės 
ateiti vyriausybei į pagelbą 
kariškus ir Europos pagel- 
bos kaštus padengti.

33 IŠGELBĖTI

šalti- 
kaip 

nesu-

Prie Honolulu nukritusio 
lėktuvo įgulos 33 nariai per 
40 valandų išgelbėti. Kitų 
ieškojimas ir gelbėjimas eina 
toliau.

Viena tokia akcija buvo J. 
Valst. Aukščiausio Teismo 
nutarimas nesvarstyti žemes
nio teismo nusprendimą duo
ti negrams teisę balsuoti de
mokratiškuose “baltų rinki
muose” Pietų Carolinoje.

Kiti teismo nusprendimai 
davė balsavimo teisę Ameri
kos indi jonams New Mexico 
ir Arizonoj, vienintelės vals
tijos, kur negrai negalėjo 
balsuoti, šiemet pirmą kartą 
Amerikos istorijoj visi indi- 
jonai turėjo teisę balsuoti 
prezidentiniuose rinkimuose.

Praeitais metais, teismai 
federaliai ir valstijų — svar
stė daug atsitikimų, kurie 
lietė kitas amerikiečių gru
pes. Žemesni federaliai teis
mai sugrąžino pilietybę 5,- 
500 japonų-amerikiečių. Ka
ro metu jie buvo priversti at
sižadėti Amerikos pilietybės. 
Žemesnio federalio teismo 
nusprendimas pavėlina mek-1 karų, vardu.

Iš sovietų zonos Vokietijoj 
kasdien perbėga į vakarų zo
nas po 1,000 žmonių. Tai vis 
iš baimės būti suimtiems 
terorizuojamiems.

PALAIKO

ir

Vokiečių gyventojai Berly
ne stipriai palaiko teisėtai jų 
išrinktą miesto vyriausi ma
jorą prof. Reuter. Kaip žino
me, rusai jo nepripažįsta ir 
pastatė savo zonoje kitą ma
jorą.

Šiomis dienomis BALF iš
siuntę ? Į .Eu^p&ąJiętuviams 
tremtiniams lairii S. S. Ame- ' 
rican Shipper šią siuntą:

. Įvairių dėvėtų rūbų 367 
maišus, bendro svorio 35,543 
svarus, vertės $34,808.00.

Apavų, drabužių ir kitokių 
smulkesnių reikmenų 50 dė
žių, bendro svorio 10,542 sv., 
vertės $5,999.10. Viso tremti
niams išsiųsta už $40,807.10.

Jei išskirstyt kiekvienam 
tremtiniui, tai išeitų vos po 
1 svarą kiekvienam, vertės 
po 80c. Kviečiame gerašir
džius tautiečius aukoti ir to
liau ir visokeriopai remti 
BALFą, kad galėtume bent 
po $20 kiekvienam tremtiniui 
per metus pasiųsti auką.

KAS NAUJO ŠLį SAVAITĘ
Čekų diplomatas Smetacek, kuris atsisakė komunisti

nei Čekoslovakijos vyriausybei paklusti, gavo JAV egzilio 
teises.

• Sekretoriui Marshaliui padaryta inkstų operacija — 
išpiauta vienas inkstas. Ligonis jaučiasi gerai.

Prezidentas Trumanas remia naujų namų statybos 
planą.

• Prieš kelias dienas atsistatydino Vengrijos ministe- 
ris pirmininkas Lojos Dinuyes.

• Churchilis pasisakė prieš sąjungą Vakarų su Fran
ko Ispanija.

• Rusų radijas ir laikraščiai puola vakarų sąjunginin
kus dėl Italijos kolonijų. Pyksta, kodėl jų vakariečiai neį
sileidžia į Afriką.

• Ispanų spauda daug rašo apie Lietuvos reikalus dėl 
Nepriklausomybės.

• Vyšinskis apkaltino JAV, esą jos sukėlusios pasau
linį karą.

• Lietuvos švietimo komisaras J. Žiugžda atleistas, o jo

Anglų zonoje Berlyne išei
nąs laikraštis — “Telegraf” 
rašo, kad Vokietijoje plačiai 
manoma, jog rusai, vokiečių 
komunistų padedami, atei
nantį pavasarį iš savo zonos 
darys Rytų Vokietijos Res
publiką. Esą, jau dabar vyks
ta Vokietijos komunistų par
tijos pasirengimai tam. Prie 
šitos respublikos turės būti 
prijungta ir Berlyno rusiško
ji zona.

Stebėtojai pranašauja, są
ryšy su šitokios respublikos 
kūrimu, pirma didelį valymą vieton paskirtas garsus komunistas Niunnuka, kuris su mo- 
vokiečių komunistų tarpe an- kykla niekad nieko bendro neturėjo.
kstyvą pavasarį. Iš viso, to- • Costa Rica, Centralinėj Amerikoj, prašo kaimyninių 
kio valymo laukia patys vo- valstybių pagelbos apsiginti nuo įsiveržusių ginkluotų ban- 
kiečių komunistai ir jo labai dų jos teritorijon iš Nicaragua valstybės.
bijosi. • Oro koridoriuje, kuriuo aprūpinamas Berlynas,

Sąryšy su rengimuosi steig skraido 60 grupių oro laivyno.
ti Rytų Vokietijos Respubli- • Šiomis dienomis stiprus transportinių lėktuvų dali- 
ką, gen. Clay pareiškė, kadnys buvo perkeltas iš Japonijos į Vokietiją, Berlynui ap- 
jis manąs, jog rusai mėgin-tarnauti.
šią per tos respublikos vy- • Laukiama ir manoma, kad ateinančiomis dienomis 
riausybę kalbėti visos Vokie-bus paskelbta galutiniai įstatymai Berlyno vakarinių zonų 
tijos vardu. Šito daryti mes pinigų reikalu. Manoma, kad bus griežtai nustatyta teisė- 
neleisime, pareiškė genero-tu pinigu Vakarų Vokietijos markė.
las, nes Vakarų Vokietijos • Naujų namų statybos Amerikoje planas iki 1953 m. 
vyriausybė, taip pat nekal-apima 800,000 butų.
bės visos Vokietijos, o tik va- • Mrs. S. Woldon iš Hamlton, Ohio, pranešė policijai, 

kad jai pavogė už $30,000 dolerių brangenybių.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SUGLAUSKIME EILES
Gyvename nepaprastą moralinio sukrikimo amžių. Me

las, neapykantos kurstymas, išnaudojimas — tai šių dienų 
žmonijos kasdiedinė duona. Tai viešojo gyvenimo moralė. 
Dar labiau sukritus šiandieną yra privataus gyvenimo mo
ralė. Girtuokliavimas, paleistuvystė, šeimų sukrikimas — 
tai šių dienų žmogaus kasdieniniai dalykai. Šitie šių dienų 
žmogaus ir šių dienų žmonijos “kasdieniniai dalykai” kėsi
nasi sunaikinti pasaulį. Europą jie pavertė griuvėsiais, Azi
ją — chaosu, o Amerikos kontinentus stato bandymams. 
Pasaulis pavojuje.

Kur viso šito šaknys? Pirmiauąia — bedievystėje, o 
paskui — diktatūrose. Bedievystė yra pati savaime mo
ralinio sukritimo pagrindas. Jeigu atmetama pomirtinis gy
venimas, atpildas už šio gyvenimo kokybę, jeigu visa bai
giasi čia, žemėje, tai kam stengtis, dėl ko tobulėti? Bedie
vystė išugdo diktatūrinius režimus. Šitie nusavina žmogų ir 
fiziniai ir dvasiniai. Jie tiesiog neleidžia žmogui tobulėti. 
Jie paneigia objektyvinę moralę. Jiems egzistuoja tik par
tijos moralė. O ši sako, kad žmogų išniekinti, apiplėšti, 
net užmušti, galima, jeigu to partijai reik. Melo propagan
da užmigdoma žmogaus sąžinė, jis privedamas iki savo

- krašto, savo brolių pardavinėjimo. Už savo judošišką dar
bą jis nesijaučia sąžinės griaužimo. Pasaulis eina į pražūtį.

Visai šitai pražūtį nešančiai bangai padeda pikta spau
da. Pikta spauda mes vadiname tokią spaudą, kuri spiaudo 
ant viso to, kas tik kilnu, garbinga ir šventa. Spiaudo jie iš 
savo sugedimo, spiaudo už pinigus. Tik sugedęs žmogus ga
li už pinigus viešai spaudoje girti savo tėvų ar brolių bu
delį. O sugedęs jis yra jau nuo to, kai jis pamynė po kojų 
tai, kas yra dieviška ir žmoniška.

Katalikai, suglauskime eiles ir stokime į frontą prieš 
šitą gręsmę. Mūsų pasyvumas gręsia pasauliui, gi mūsų 
ryžtingas aktyvumas, sumani kova, gali išgelbėti pasaulį. 
Katalikiška spauda! Ji turi sužydėti Amerikos lietuvių tar
pe. Amerikos lietuviai katalikai, kaip sudedamoji dalis di
džiosios Amerikos tautos, turi tarti savo žodį savo spaudos 
reikalu. Katalikų spauda neprivalo skursti. Jai augti, stip
rėti ir užtvenkti šių dienų moralinio sugriuvimo bangos tu
ri būti sudarytos sąlygos. Mes turime stiprių plunksnos 
.darbinin^wfcurie yra pajėgūs prieš šitas bangle Bet tie 
darbininkai turi turėti tam tribūną — gerai besilaikantį 
katalikišką laikraštį. Atkreipkime į tai dėmesį. Visus at
liekamus centus turime skirti savo spaudos palaikymui, šis 
reikalas yra už vis svarbiausias. Nuo jo priklauso mūsų 
ateitis. -

Kasdieninio gyvenimo smulkių rūpesčių mes esame,
- tarytum dulkėmis, apnešti, šitie smulkūs rūpesčiai ir rū

pestėliai per ilgą laiką apkausto mus kietu kiautu. Iš jo 
mes nepajėgiame išsiplėšti. Nepajėgiam pamatyti didžius 
dalykus, nuo kurių priklauso mūsų, kaip aapnenų, ir Baž
nyčios ir Tautos narių, likimas. Mes nepajėgiame per tai 
įsiklausyti į pragaro grūmojimus, kurie gręsia sugriauti 
paskutines žmoniškumo liekanas žemėje. Šituo mūsų ap- 
kiautėjimu kaip tik ir naudojasi šitos pragaro jėgos. Jos 
buvo, yra ir bus aktyvios! Tai ir yra didžiausias pavojus 
mums dėl šito tų pragaro jėgų nuolatinio aktyvumo. Ypač, 
kai mes prieš tą jų aktyvumą liekapne pasyvūs, apkiautė- 
ję. Dėl to mes turime susikaupti ir giliai įsiklausyti į tą pra
garišką muziką, kuri grąsina katalikiškajam pasauliui. Įsi
klausyti ir nutildyti ją. Nutildysime ją tik per savo spau
dą. Sudarykime tad pirmiausia savo katalikiškai spaudai 
sąlygas.

Kur dabar Neris sraunioji, 
Lyg sesulė vainikuota, 
Tartimi juosta sidabruota 
Vilniaus miestą apvynioja 
Ir apjuosia šydų šydais, 
Mėnesienoje pražydus, 
Rūmus, bokštus ir gėlynus,— 
Ten prieš šimtmečius septynis 
Ošė girios ir šlamėjo, 
Pasilenkdamos nuo vėjo, 
Prisiglausdamos kalnuos, 
Supos saulės spinduliuos. 
Ošė girios ir šlamėjo,— 
Tūkstančiais aidų aidėjo. 
Urzgė, lojo, vaipės, pūtės 
Kaip jaunamartės laputės. 
Ir vilkai kaleno dantį 
Po kalnyną, po pakrantę. 
Nepatenkintas kaimynais 
Braidė stumbras tankumynais; 
Ant šernų ir elnių pyko 
Ir su meškoms nesutiko,— 
Lyg žolės jis jiems gailėtųs, 
Lyg miške jam maža vietos... 
Briedis, vyras stajnantrus, 
Įsikvėpdams saulės, vėjo, 
Keldams išdidžiai ragus, 
Kaip karalius vaikštinėjo.
Ir lieknų stirnaičių rujos 
It sparnuotos krūmuos tu j o. 
Ir senasis juokdarys — 
Bičių genamas lokys — 
Krapštės bliaudamas pakaušį, 
Kad jo vilnos pasišiaušė...
O šakų žaliojoj skraistėj, 
Lyg puotoj vestuvių, švaistės 
Kiaunių, voverių pulkai, 
Šermuonys ir vilpišai...
Žvėrys dideli, maži, 
Lepečkojai ir liekni, 
Čia kaip rojuje iš seno 
Beklegėdami gyveno. 
Kiek pelėdų, vanagų, 
Kurtinių, tetervinų, 
Virbių kiek, genių, oželių 
Šūkulojo po girelę! 
Giesmininkų margaplunksnių 
Kiek čiulbėjo po paunksmę,— 
Tartum kiekviena šaka 
Gulė, kėlė su daina!
Tartum jūra mėlyna 
Buvo Lietuva tada, 
Pasinėrusi miškuos, ' *
Kaip jūrelė mėlynuos,— 
Neaprėpiamai plati, 
Neapsakomai graži.

Dienraštis “Draugas” gruo 
džio 3 d. numery apie mus 
taip rašo:

“ ‘Amerikos’ savaitraštis 
mums, skaitytojams, pasida
rė itin brangus ir malonus

buvo pasielgta ir su kitomis 
Baltijos valstybių pasiunti
nybėmis.
Nuo to laiko Lietuvos Pa

siuntinybė išsikėlė simpatin- 
gon ir draugingon Urugva
jaus Respublikon ir čia tęsia 
savo darbą.

Spauda užtaria
. 2. Pietų Amerikos spauda 

dažnai gražiai ir labai teisin
gai įvertina Lietuvos trage
diją. Ar Pietų Amerikos val
stybėse Lietuvos klausimas 
randa atbalsį?

Malonu, kad ir Tamstos pa- sų kolonijos — pirmoji dari 1 “ • i • Tl* i A • I 1 . 2 V • t * A. *

'rudeniop, yra labai gražu, 
Į ypač kai jis baltai pamargi- 
! na, išpuošia gamtos aplinku- 

svečias. Jo kas savaitę lau- mą.
kiame ir gavęi nuoširdžiai] Taip lygiai šiuo atveju iš- 
džiaugiamės. “Amerikos” tu- ėjo ir su “Amerikos” redak- 
rinys savo įdomumo ir sklan- torių pasikeitimo faktu. Tu- 
daus redagavimo viršūnę, sa-Į rime rankose jau pirmąjį 
kyčiau, gal pasiekė ją reda- naujojo redaktoriaus reda
guojant Dr. H. Lukaševičiui. gutą numerį ir, pasakysiu. 
Šis teigimas, tikiu, yra ne nė kiek juo nenusivylėme, 
mano vieno nuomonė. Dėl ši- “Amerika” tebėra, kaip bu
to reikalo teko girdėti ir žo-Įvus, įdomi, patraukli ir mie- 
dinių pasisakymų iš skaity- la. Numeris suredaguotas su- 
tojų pusės, o taipogi — ir maniai, gražiai ir turiningai, 
spaudos balsų. Štai, “Vieny-j Naujasis redaktorius, pa- 
bėje” Juozas Valtys teigia, ^irodo, tebeturi ir gyvai ve- 
jog H. Lukaševičiaus redaga- damą skiltį “štai kaip.” Pa
vimo laikotarpyje “Ameri- liktas taipogi savoj “služboj” 
kos” laikraščio turinys bu- ir juokdarys Telšių Pliumpis 
vęs įkilęs lyg ant mielių.1 su savo “marnastimis,” laik- 
Ir, iš tikrųjų, tuo reikalu J raštį tebepuošia skoningai 
dviejų nuomonių sunku būtų parinktos ir vykusiai at
rasti. įspaustos iliustracijos.

Tačiau nelauktai, nesitikę-1 Numeryje randame (kal
tai, štai, žinia: “Dr. H. Lu-(bu apie naujojo redaktoriaus 
kaševičius iš “Amerikos” re-; redaguotą “Amerikos” 47 
daktoriaus pareigų pasitrau- nr.) gražiu stiliumi parašytą 
kia, o jas perima Dr. A. Šer- Dr. A. Juknos vedamąjį “Mū- 
kšnas.” Po to, žinoma,,, “A- SU Tautos Misijonieriai.” 
merikos” skaitytojai greitai 
susilaukė senojo redakto
riaus atsisveikinimo, o nau
jojo — pasisveikinimo. Rei
kia pasakyti, kad skaitytojų 
“armija” dėl šito, bent iš pra
džių, kiek “būgštelėjom.”

—Tiesa, daktaras daktarą 
pakeičia, — pagalvojom sau. 
Bet kad su anuo taip buvom 
susigyvenę, pamilę ir supra
tę, o čia vis naujas. Dar 
gi... šerkšnas! Kai pagalvoji 
— tai taip ir norisi galvą gi
liau įtraukti į apikaklę.

Bereikalingos būta baimės. 
Pasirodo, kad ir šerkšnas,

Kas .
Mr- daug kai 

rnc ani.- lietuvi

čiau atvers duris. Į kurį Pie
tų Amerikos kraštą lietu
viams būtų geriausia emig
ruoti ?

1 Argentina jau suteikė virš 
2000 lietuvių leidimus atvyk
ti. Masiniai pabėgėlius prii
ma Venezuela ir Brazilija. 
Duoda leidimus atvykti ir ki
ti kraštai. Deja, Urugvajun 
dar niekas iš pabėgėlių nega
li atvykti, nes negali asme
niškai pasiekti Urugvajaus 

i konsulus ir atlikti painius 
įvažiavimui reikalingus for
malumus. (Apie tai mūsų 
tremtiniai buvo tiksliai in
formuoti ).

| Taigi šiuo metu jau yra 
galimybės gauti leidimus at- 

į vykti į Pietų Ameriką ir ne
maža lietuvių jau atvyksta. 

Į Čia tenka pabrėžti, kad la
ibai naudingą darbą atlieka 
Lietuvių Emigracinis Komi
tetas Argentinoje su p. Pa- 
dvalskiu priešakyje. To ko
miteto rūpesčiu gauti leidi
mai lietuvims emigruoti Ar
gentinon ir tas kęmitetas ir 
Tėvai Marijonai teikia pirmą 
globą naujai atvykstantiems 
tautiečiams. Komiteto adre
sas : Comision de Coopera
tion Lituana de Inmigration, 
calle Mendoza 2280, Avella
neda, Argentina.

Klimatinės lietuviams tin
kamesnės sąlygos įsikurti 
yra Argentinoje, Čilėje ir 
Urugvajuje. Kituose Pietų 
Amerikos kraštuose klima
tas mums, šaltų kraštų gy
ventojams, sunkiai pakelia
mas.

Tačiau man atrodo, kad 
' mūsų tautiečiams geriau 
bus emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes, Kana- 

Idon arba Australijon, šiau- 
I rėš Amerikoj ir Kanadoj ge- 

_ ! resnės materialinės perspek- 
~ j tyvos ir tik ten mūsų inteli

gentai, neturintieji praktiš- 
' Irti nvAfnoilil rlnv’ oreli filroficj 

rasti tinkamo darbo. Ten žy
miai aukštesni uždarbiai ir 
daugiau iš seno gyvenančių 
lietuvių. Iš ten ir Lietuvon 
sugrįžti,^ pasikeitus sąlygom, 
lengviau'bus. Tačiau kas no
rės, tai' ir Pietų Amerikon 
galės emigruoti.

Subyrės
5. Ar Pietų Amerikos kraš

tai žiAotir tiki, kad Sovietų 
Sąjunga^ negailestingais trė
mimais į Sibirą naikina Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
žmones ?

Taip, Pietų Amerikos kon
tinentas apie tai tinkamai 

. Patys ar- 
gentiniečiai dešimtimis tūks- 

> atsispausdinę

darni, kad jų \ 
kurių gyvenime

tremtinius. kur

sunkios, aš ir n 
rikos lietuviam:

Komunistų agentai
3. Ką galite, Pone Minist-I kų profesijų, dar gali tikėtis __ 1 LZ 2 — T*- — J  A ' v>n Linlrn m n Toni re, pasakyti apie Pietų Ame

rikos kraštuose esančius lie
tuvius, jų veiklą, tautinį su
sipratimą ir pasireiškiančią 
antilietuvišką veiklą?

Žymesnės lietuvių koloni
jos yra Brazilijoj, Argenti
noj ir Urugvajuje. Tik pačiu 
paskutiniu laiku didesnis lie
tuvių pabėgėlių skaičius at
vyko Venezuelon ir po kele
tą šeimų Kolumbijon, Čilės 
valstybėn ir kitur. Visos mū-

karta, užaugusi Lietuvoje. 
Lietuvos nelaimės čia labai

Dr. A. H. Baliūnas stebėjote, jog Pietų Ameri- 
___________________________________ ____________ i kos spauda ir visuomenė ge-
1 U TĮ IVIK IČV UU VIM A e IVVLT' 11“ in'?.rmuota aPie Lietuvos gyvai atpučiamos ir dėl jų “^“informilotas“LlElLVUd ISVADAVlMAd ĮVYKS .tragediją. į visu nuoširdumu sielojama- * —j

I Čia labai naudingą darbą .si. Tik materialiai dar silp- ?angįu buvo
Pasikalbėjimas su Lietuvos Ministru Pietų Amerikai

Šiemet, rugsėjo mėn., su- lijoj, o gyvenau Argentinoje 
kako 50 metų Dr. K. Grauži-1 ir Urugvajuje. Tik tuodu 
niui, Lietuvos Nepaprastam ■ kraštu turėjau progos geriau 
Pasiuntiniui ir Įgaliotam Mi-, pažinti, o apie kitus žinau tik 
nistrui Pietų Amerikoj. Jau,iš lūpų savo tautiečių bei ki- 
greit bus dešimt metų kai jis tataučių, kurie ten gyveno, 
šias pareigas eina, dabar gy
vendamas Urugvajuje.

Mūsų bendradarbis kreipė
si į J. E. Poną Ministrą su 
keletu klausimų, kuriais do
misi visa mūsų išeivija.

Mus pripažįsta
1. Tamsta, Ponas Ministre, 

gerai pažįstate Pietų Ameri
ką. Sakykite, ar Pietų Ame
rikos valstybės tebepripa
žįsta nepriklausomą Lietuvą 
ir smerkia Sovietų Sąjungos 
prieš LietuVą pavartotą ag
resiją?

—Negalėčiau pasakyti,
kad gerai pažįstu Pietų Ame
riką. Į šį kontinentą buvau 
paskirtas pasiuntiniu prieš 
pat karą, o atvykau jau ka
rui siaučiant. Todėl neturė
jau galimybės plačiau pasi
važinėti po Pietų Ameriką.

Porą kartų trumpam lai- iC, u na. bubuhjuc xa.ia.na.1 jus uzsm 
kui buvau apsilankęs Brazi- • veiklą. Panašiai, žinoma, ten doje.

“Į Tautos Misijonieriai,” 
gražų Jurgio Jankaus belet
ristinį dalykėlį “Žmogus ir 
šuo” ir kit.

Baigiant šias, trumpas sa
vo pastabėles, norisi vien tik 
nuoširdžiai palinkėti nauja
jam “Amerikos” redaktoriui 
nenuilstančiai ir su parody
ta energija dirbti tą kilnųjį 
laikraščio redagavimo darbą, 
kuris, mes gerai žinome, nė
ra pelningas, bet dėl jo kil
numo — negali būti dviejų 
nuomonių. Taigi, telaimina 
Aukščaiusiasis Jūsų darbą ir 
garbingą pasiryžimą lietu
viškosios spaudos bare.

Pranys AIšūnas”

IŠ LT.B.VYR. KOMITETO

Todėl atėjo metas suvesti 
kultūrinės veiklos balansą.

atliko iš Lietuvos pirmos bol- (nai daugumas lietuvių įsikū- m- straipsnius apie maQi.! stad’to tautinio ansamblio 
ševikų okupacijos pasišalinęs rę ir todėl sunku sutelkti nes deportaciias ir iuos pla.ikoncertas, į kurį prisirinko 
rašytojaS_ Kazimieras Verax platesnę pagelbą savo vargs- čiausiai į § latino Apie tai artipilnė teatro salė, dau- 
ir kiti musų plunksnos zmo- tantiems broliams. . vn rn5vA . Qn„nil f n_r Igiausia vietos vokiečių ir
nės. Daugybė jo išsemiamų: Komunistų agentai, išnau- 
straipsnių apie Lietuvos ne- dodami šių kraštų demokra- 
laimes ir tragedijas tilpo Ar- tinę laisvę, varo labai smar- 
gentinos, Urugvajaus, Čilės, kią akciją darbininkų tarpe 
Brazilijos, Kolumbijos ir ki- 

Jokia Pietų Amerikos vai- tų valstybių laikraščiuose.
stybė nėra pripažinusi prie Jo buvo parašytas pagrindi

nis veikalas “Lituania entre 
cruzado” (Lietuva

Lietuvą padarytos agresijos 
ir visos jos tebepripažįsta fuego 
Lietuvą kaip nepriklausomą kryžminėje ugnyje), 1944 m. 
valstybę. (477 pusi, ir kitas trumpesnis

Urugvajuje ir Brazilijoje veikalas “Europa o Genghis 
tebeveikia Lietuvos Pasiun- ° T " “ TTT* ”” 
tinybės ir konsulatai ir tebe
sinaudoja visomis privilegi
jomis. Argentina prieš porą 
metų užmezgė diplomatinius 
santykius su Sov. Sąjunga ir, 
besiruošdama pasirašyti su 
ja draugingumo ir prekybos 
sutartį, sustabdė Lietuvos 
pasiuntinybės veiklą iki Lie
tuvos byla nebus išspręsta 
Jungtinių Tautų Organizaci
joje. Tuo Argentina dar ne
pripažino Lietuvos prijungi- Lietuvos byla yra gerai žino
mo prie Sov. Sąjungos ir net ma visame Pietų Amerikos 
mūsų Pasiuntinybės neužda- kontinente ir apie tai nuolat 
rė, o tik sustabdė laiknai jos užsimenama čionykštė j spau-

Khan?, Lituania y la URSS” 
1945 m. 115 pusi. Tos knygos 
buvo plačiai cituojamos įvai
rių Pietų Amerikos autorių 
knygose apie komunizmą. 
Kai kurios dalys buvo argen
tiniečių išleistos atskiromis 
brošiūrėlėmis.

Visi svarbesni dokumentai 
apie Lietuvai daromas skriau 
das sistematingai verčiami 
ispanų kalbon ir platinami.

Todėl reikia prpažinti, kad

—Š. m, rugsėjo m. 14 d. Kiti gi nors ir sėkmingai te- 
Ansbache įvyko Pabaltės betesia savo darbą toliau. 
Centro Komitetų pirmininkų bet nebetolimoje ateityje ir 
pasitarimas, kuriame buvo jų likimas bus išspręstas, 
apsvarstyti DP gyvenimo ak
tualiausi klausimai.

—Š. m. spalių m. 1 d. Tau- Reikia užfiksuoti kas mūsų 
tinio Ansamblio suruošto! padaryta šioje srityje. Da-
koncerto Bad Kissingeno viniai yra reikalingi ne tik 
miesto teatre IRO Direkto-j kultūros istorijai išeivijoj, 
riui su ponia pagerbti proga, bet ir kasdieniniam reikalui. 
LTB Centro Komiteto pirm. įvairių įstaigų ir institucijų 
P. Gaučys ir I vicepirm. A., informacijai užsienyje ir 
Kalvaitis lankėsi IRO Ameri
kiečių zonos štabe ir buvo 
priimti p. Ph. Ryan, su ku- rp_ .v. . .
riuo turėjo pasikalbėjimą į ICVlSkai RlllS 1)31'3 
gyvybiniais tremtinių gyve-' _______
nimo klausimais. ] Mflsų Rochesterio

Ta pačia proga LTB C.. korespondentas p. A. Žiemys 
Komiteto atstovai ansilankė 1_______
pas p. Bakerį, Planavimo 
skyriaus, viršininką, ir su 
juo išdiskutavo galimumus i 
stovyklose įkurti dailės koo- ‘ 
peratyvus. Jam buvo pabrėž
ta sunkumai daromi iš vokie
čių oficialių įstaigų, tvirti
nant tokių kooperatyvų įsta
tus.

—Vakare Bad Kissingeno 
miesto teatre įvyko Seligen- i

buvo rašyta ri spanų ir por- giatisia ^vietos vokiečių ir 
,tugalų spaudoje ir įvairiose ~ . ............. .
knygose.

| Pasaulis negalės ilgai pa- 
‘ | kęsti Sovietų Sąjungos tautų 
[žudymo nusikaltimų, negalės 
pakęsti tos vergų imperijos, 

i Arba kils naujas pasaulinis 
karas, arba sukils rusų pa
vergtos tautos, arba Rusijos 
melu, nusikaltimais ir teroru 

Geriausi vaistai tokiems paremta galybė subyrės iš vi- 
“tarybiniams patriotams” daus. Tuomet ir mums susi- 
tai retos, bet baisios žinios darys galimybė išsivaduoti iš 
iš Lietuvos. Ne vienam ko- bolševikų jungo. Visos lietu- 
munistuojančiam lietuviui, vių tautos rusai neišnaikins, 
jau teko patirti, kad jo tėvai ’ J ’
ar broliai sušaudyti Lietuvo
je arba “išvyko į tolimą ke-

užsienyje 
mums patiems.

Mūsų Rochesterio senas

kuriu negloboj; 
organi 
RA ir 
jie. tie. kurių ni 
tokie pat nelainį 
tiniai. kaip ir vi 
yra nepriimti į 
skaičių, arba iš! 
bojamųju skaiči

Kodėl nep
Buvusios UN 

tyme buvo nusta 
globoja Ipastog 
duoda) tik tuos 
kurie tuoj po k 
prisistatė į UN 
užsiregistravo ir 
bos. Tie. kurie ] 
liau nustatyto 1 
priimti ton glol 
daug atsirado, k 
tė vėliau.

• Štai priežastji 
žmonės vėliau p: 
venę kaimuose, i 
kiečių farmerius 
baigos neskubėj 
kur buvo susiki 
skyriai, manyda 
galėsią ten nuvj 
gistruoti. Vėliau 
buvo priimti. Gy 
žais vaikais, ku 
okupacinės kariu 
glų. amerikonų, 
komendantų pač 
tijos sugriuvim 
kampelius voki 
mentuose, tik pi 
ti- UNRRAi. nes 
gistruoti. nenor 
barakinius lager 
sė vaikų sveikata 
ėję nebuvo priin

Daugybė žmor 
vo prirakinti pru 
riuomenės pagel 
o kiti net į pači 
nę jėga įgrūsti 
Vokietijai, visi i 
turėjo užtrukti 
kariuomenės įsi 
juos išaiškino. P; 
ėjus į UNRRĄ. . 
priimti. Baisaus 
timo metu treml 
nariai buvo išbla 
sibaigus karui, 
įvairiose okupao 
se: amerikonų, s

izacijos. 1 
: dabartin

Komiteto atstovai apsilankė1 mums rašo •
W t _> »■» Iv ZS W»4 L>1 «-» v T1 VV» j

| “Ponas Šerkšnai, aš jau 
suspėjau ant tamstos supyk
ti, kadangi tamsta biurokra
tiškos elgsenos redaktoriško- 
je kėdėje atsisėdęs. Aš jau 
38 m. kaip Amerikoje ir nuo 

'pirmųjų pribuvimo metų ra- 
išinėju į lietuviškus katalikiš
kus laikraščius. Daug daug 
ką turiu patyręs iš redakto 
rių apie mano rašymą. Esu 
maloniausių komplimentų ga 

ivęs nuo šių redaktorių: p. B 
Balučio, ką dabar Londone, 
nuo vyskupo P. Bučio, ką da
bar Romoje, nuo L. šimučio. 
“Draugo” red., nuo p. Kar- 
piaus, “Dirvos” red., nuo p. 
Zujaus, “Garso” red., nuo P 
Purvio, “Vienybės” red., nue 
“Amerikos Lietuvio" red. iv 
leidėjo. Nejaugi tie žmonės 
ir aš ant tiek nesupratome 
__ ______ i į rašymą, kas

!IRO Štabo tarnautojų. Buvo 
i duotas “Atsisveikinimas,” 
kuris praėjo su dideliu pasi
sekimu. Po spektaklio, p. 
Ph. Ryan nuoširdžiai padė
kojo C. Komiteto atstovams 
už. jo žodžiais tariant, pui
kų spektaklį.

-Mūsų tremties gyvenmo 
pradžioje stovyklose sponta- j 
niškai, kaip po lietaus gry-; 
bai, ėmė kurtis ansambliai, 
chorai, aktorių trupės, įvai
rūs kursai, knvgų leidyklos, 
laikraščiai ir žurnalai, dailės 
studijos, liaudies meno išdir
binių dirbtuvės, sporto klu
bai, etc.

1 Visos šitos organizacijos 
dirbo su dideliu entuziazmu 

naujienos nekiekvieną apakė-' tik gauti pritarimą ir pripa- ^ur^Os J1} išvarė pla- 
lį išgydo. Jei kada teks jiems žinimą atkurtai Lietuvai, bet čius barus, atmintinus mūsų 
patiems pagyventi sovietiš- ir paramos galėsime susi- kultūros istorijoj, 
kame rojuje, tada tikrai išsi- laukti, 
gydys.

Tremtiniams

Sovietai išlaiko net specia
lius apmokamus agentus pro-1 
pagandai varyt lietuviu tar-| 
pe, kurie nemaža menkai su
sipratusių mūsų tautiečių 
prigauna ir suvilioja. ne ”

Matot, kaip įkliūvi žmogų.- 
naujai atsisėdęs redakto
riaus kėdėje. Jeigu mūsų 
mielas bendradarbis ir bičiu 
lis būtų koks jaunas grino- 
rius, tai ir būtų tarp riūs 
nesusipratimas įvykęs — jis 
būtų nuo mūsų nusisukę-'. 
mes būtume nei nežinoję u' 
ką. Bet mūsų bičiulio didelė 
patirtis, kurią rodo paminėti 
stiprūs faktai, tarp mūsų ry
šius, atrodo, tik sustiptins.

. v ... ' Dabar, prasidedant didės- nes mes tikime, kad mūsų
As šventai tikiu, kad rusų nio masto emigracijai, dau- mielas bičiulis ateity supras 

.raudonoji galybė artimoj _at- gelis kultūrininku jau išvyko kad ir kiti bendradarbiai no- 
I eity tikrai subyrės ir mūsų į tolimas šalis, kiti ruošiasi I ri savo darbo vaisius išvys- 

4. Ar yra vilties, kad Pietų; Tėvynė vėl-atgaus jai pri- išvykti ir daugelis kultūri-jti popieroje, kurios mes per 
Amerikos kraštai Europoje | klausomą vietą laisvųjų vai- nių vienetų arba visai pairo, savaitę išleidžiame tik šešis 

. esantiems tremtiniams pla- stybių tarpe. arba susiaurino savo veiklą. I puslapius.

ir mes tikrai atgaivinsime sa
vo valstybę. Lietuvos išvada
vimas įvyks pačioj Lietuvoj, 

lionę be jokios vilties kada o tarptautinėj plotmėj dides- 
nors grįžti.” Tačiau ir tokios ' nių sunkumų neturėsime ne

DIEVO AVI
Kūčių rytą atėji 

vadino ponišku elg< 
vo šnekus ir karta 
knibinėdamas ar pe

Oras buvo ramus 
tirščiau niaukėsi, r 
snūdui;. Tyliai, neg: 
snaiguolė, didelė ir 
balta žvaigždutė. K 
lėtai gulančių ant ž 
jotų — be pertraul

Apie vidudienį tv 
vo nukloti puriu, n 
lenkė šakas, kol. a;

Iš pradžių senis J 
Jis rentė savo isto 
buvo prisnūdęs. Jis 
trinti aguonas mie 
puodynėje ir, jį išsit 
bas. Kai jis taip kr 
kvapas. Virtuvėj kt 
jau regėsi dubenius

■ lų plutą, nudažytą 
gardumynus smelkė 
ir kitokį kvepėjimai

O lauke vis snigc 
Daugutis. baigęs 

viniavo — ir vėl g: 
rengėsi namuoliai.

Mama žvilgtelėjo
—Sniego jau bus 

stos dribo. O jei ne: 
i rytoj gi nuvešime į 
, namie...

Simanas gyveno 1 
žmona, nei vaikai, 1

Jis stovėjo prie i 
liepė:
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NUSKRIAUSTIEJI
Kas jie?

Mes daug kalbame ir rašo
me apie lietuvius tremtinius 
Vokietijoj. Tiesa, daug jiems 
ir padedame. Mes kalbame 
apie juos apskritai, nežino
dami, kad jų yra dvi rūšys, 
kurių gyvenimo sąlygos yra 
gerokai skirtingos. Apie tuos 
tremtinius, kurie yra ypatin
gai nuskriausti, kurių gyve
nimo sąlygos yra ypatingai 
sunkios, aš ir noriu čia Ame
rikos lietuviams papasakoti.

Yra didelė dalis tremtinių, 
kurių negloboja tarptautinės 
organizacijos, buvusi UNR- 
RA ir dabartinis IRO. Kas 
jie, tie, kurių negloboja? Tai 
tokie pat nelaimingieji trem
tiniai, kaip ir visi kiti, tik jie 
yra nepriimti į globojamųjų 
skaičių, arba išmesti iš glo
bojamųjų skaičiaus.

j

Kodėl nepriimti?
Buvusios UNRRAos įsta

tyme buvo nustatyta, kad jie 
globoja (pastogę ir maistą 
duoda) tik tuos tremtinius, 
kurie tuoj po karo pabaigos 
prisistatė į UNRRA ofisus, 
užsiregistravo ir paprašė glo
bos. Tie, kurie prisistatė vė
liau nustatyto laiko, nebuvo 
priimti ton globon. O tokių 
daug atsirado, kurie prisista
tė vėliau.

• štai priežastys, dėl kurių 
žmonės vėliau prisistatė: gy
venę kaimuose, dirbę pas vo
kiečių farmerius, po karo pa
baigos neskubėjo į miestus, 
kur buvo susikūrę UNRRA 
skyriai, manydami ir vėliau 
galėsią ten nuvykti ir įsire
gistruoti. Vėliau atvykę ne
buvo priimti. Gyvenę su ma
žais vaikais, kurie, gavę iš 
okupacinės kariuomenės (an
glų, amerikonų, prancūzų) 
komendantų pačiomis Vokie
tijos sugriuvimo dienomis 
kampelius vokiečių apart- 
mentuose, tik pradėjus veik
ti. UNRRAi, neskubėjo įsire
gistruoti, nenorėdami eiti į 
barakinius lagerius, kur grė
sė vaikų sveikatai. Vėliau nu
ėję nebuvo priimti.

Daugybė žmonių nacių bu
vo prirakinti prie visokių ka
riuomenės pagelbinių darbų, 
o kiti net į pačią kariuome
nę jėga įgrūsti. Sugriuvus 
Vokietijai, visi šitie žmonės 
turėjo užtrukti okupacinės 
kariuomenės įstaigose, kol 
juos išaiškino. Pavėluotai at
ėjus į UNRRĄ, jie buvo ne
priimti. Baisaus karo sukrė
timo metu tremtinių šeimų 
nariai buvo išblaškyti ir pa
sibaigus karui, pakliuvo 
įvairiose okupacinėse zono
se: amerikonų, anglų, pran-

cūzų. Susiradę ir atvykę pas 
vieni kitus, nebuvo priimti 
globon, kaip atvykę iš kitų 
zonų.

Atgavus daugiau teisių 
Austrijai, ten tremtiniams 
pasidarė nepanešanias gyve
nimas. Jie traukė į Vokieti
ją. Bet čia atvykusius iš Aus
trijos nepriėmė globon. Taip 
ir liko daugybė žmonių už 
globos į staigi} durų.

Kodėl išmesti?
| Kitų labai daug išmetė iš 
globos jau po pusės metu, po 

įmetu, net po pusantrų. Mėty
mas iš globos, ypač su šei
mom, su mažais vaikais — 

i tai buvo kažkas baisaus. 
Žmonės atsidurdavo gatvėje 
be pastogės ir duonos kąsnio.' 
Paskui buvo įsakvta vokic- | 

i čiams savo globon paimti, 
šiuos išmestuosius. Tos vo-
kiečių “globos” šitie nelai
mingieji bijojo, kaip praga
ro. Vokiečiai darė viską, kad 
šitais nusikratyti. Štai prie
žastys, dėl kurių mėtė UNR
RA iš savo globos.

Pirmiausia, UNRRA valdi
ninkų tarpe buvo daug Mas
kvos papirktų žmonių. Net 
pačiose ofisų 'viršūnėse. Jie 
viską darė, kad tik apsunki
nus šitų nelaimingųjų gyve
nimą. Jie suruošė įstatymą, 
pagal kurį turėjo būti išmes
ti visi tie, kurie neatitiko vi
sų to įstatymo punktų. O tų 
punktų buvo baisių: kas vė
liau įstojo į UNRRA globą, 
negu buvo nustatyta, turi bū
ti išmestas; kas iš kitos zo
nos atvyko, turi būti išmes
tas; kas iš Lietuvos pats bė- 
go, ne jėga išvežtas buvo, tu
ri būti išmestas; net kas iš 
jo gimtojo krašto traukiniu 
atvažiavo, ne pėsčiom buvo 
atvarytas, turi būti išmestas 
ir t.t.

Ir mėtė be pasigailėjimo! 
Tai buvo tremtinių baisios 
dienos. Viena mūsų pažįsta
ma moteris, vaikų motina, 
aną liūdną vasarą iš vienos 
stovyklos mums rašė: “Lau
kiame UNRRAos skryningo. 
Dilingene jau buvo. Daug iš
metė. Baisu, kur dėsimės su 
vaikais, jei išmes? Gyvename 
tiesiog kaip 1941 metų birže
lio 14-15 dienomis. (Tomis 
dienomis į Sibirą vežė iš Lie
tuvos — A. B.). Meldžiamės, 
kad neišmestų.”

Jų gyvenimas baisus
Šitie nuskriaustieji atsidū

rė vėl tokiame pat padėjime, 
kaip prie nacių. Jiems išda
vė vokiečiai “maisto korte
les,” apgyvendino savo ba
rakuose ir pristatė prie savų

Sušalę ir alkani tremtinių vaikai

mėnesių dėjo pastangas, kad 
šitie nuskriaustieji būtų pri
imti globon. Išėjo daug lai
ko. Mirė liūdnos atminties 
motinėlė UNRRA, jos vieton 
atsistojo IRO, tada tik pra
dėjo domėtis šitų nuskriaus
tųjų likimu. Jiems buvo 
leista paduoti prašymus IRO 
centrui Ženevoje, kad grą
žintų jiems globą. Tuos pra
šymus peržiūrėję, daug kam 
iš tų nuskriaustųjų grąžino... 
DP status, bet globos negrą
žino. DP status — tremtinio 
teisės. Šitiems žmonėms rei
kia duonos ir pastogės, ne 
vien statuso!

Kas iš to statuso, jei žmo
gus išbadėjęs vaikščioja, jei 
jį vien uja, kaip vilką? Pas- 
kutiniausiu laiku jau vienas 
kitas iš šitų nuskriaustųjų, 
po metų, po dvejų metų kan
čių, atgauna r globą — pri- 
imdinėjami į IRO lagerius ir 
duodama maisto daviniai. 
Matyt, sudrebėjo pasaulio są
žinė. Duok Dieve, kad šita 
sąžinė visai atbustų.

Už ką?
Už ką šitie žmonės turėjo 

tiek iškentėti? Pirmoje eilė
je ir čia jie tarptautinio ko
munizmo aukos. Tai dvigu
bos aukos nelaimingų kraš
tų, kurie kliuvo po komunis-

darbų. Su tom kortelėm pa
kliuvo žmonės tarp dviejų 
negalimumų: pagal jas gau
nama per daug maisto, kad 
galėtum numirti badu ir per 
maža, kad galėtum sveikas 
gyventi.

Sveikesnieji, apsukresnieji 
šeimų tėvai griebėsi mainų 
prekybos, kad pagerinus sa-į 
vo šeimos būvį: ėmė ieškoti 
daiktų pirkti pigiau, o par
duoti brangiau ir taip susi
darydavo ir sau šiek tiek. 
Tuoj jie buvo apskųsti spe
kuliacija ir sukišti į kalėji-j 
mus. Čia pasitarnavo iš ana-' 
pus geležinės uždangos ap
mokami gaivalai, kurių par
eiga visokiais būdais provo
kuoti tremtinius: šie girtuok
liavimais, vagystėmis, nešva
riom spekuliacijom sudary
davo daug dėmių iš viso 
tremtinių vardui, per ką daž
nai už nieką, nekaltas žmo
gus būdavo nuteisiamas ka
lėti po kelis mėnesius. Šitie 
nuskriaustieji labai sunyko 
fiziniai ir dvasiniai. Daugy
bė vaikų turi tuberkuliozės 
žymes, kiti serga.

Pagaliau susidomėjo
Jie patys, atitinkamos 

tremtinių institucijos, Lietu
vos Raudonasis Kryžius, 
BALFo vadovybė per daug

ĮVAIRIOS pastabos
x Rašo S. Ąžuolaitis

Nenori už pagelbą atsilygint
Kai vokiečiai sutriuškino 

rusų mechanizuotas armijas 
ir traukė Rusijos gilumon, 
Rusijos valdovai verkdami 
maldavo kapitalistinę Ame
riką, gelbėti juos nuo vokie
čių ir apginti Rusiją. Ameri
ka pasigailėjo Rusijos, ir pri
vertė vokiečius iš Rusijos iš
sitraukti. Toji Rusijai Ame
rikos pagelba kainavo Ame
rikai su virš 11 bilijonų dole
rių. Dabar Rusijos valdovai 
už suteiktą jiems pagelbą jau 
kumščiu grūmoja ir visai nė 
nemano už tą pagelbą atsily
ginti.

Buvo nustebimo pritrenkti
Kadangi Rusijos per kelis 

penkmečius labai pagerintos 
dirbtuvės ir ištobulintos ma
šinos nepajėgė jai net ir pa
čių reikalingiausių jos jūrei
viams paprastų kasdieninių 
drabužių pagaminti, tad tie

\ 

(drabužiai buvo gaminami 
Amerikos Laivyno siuvyklo- 

I je, Brooklyne, kuri per kelias 
‘dienas jiems pasiuvo net ke
lias dešimtis tūkstančių įvai
rių uniformų ir aprėdė visus 
Rusijos jūreivius.

Tuo laiku, kai siuvo Rusi
jos jūreiviams drabužius, į 
tą įstaigą atsilankė net ir pa
tys Rusijos aukštieji komi
sarai, darbo pažiūrėti. Jie 
buvo apsirengę geriausios 
gelumbės drabužiais su bliz
gančiais antpečiais, su auksi
niais guzikais ir žibančiais 
batais. Juos lydėjo mūsų ka
pitonas, ir, vedžiodamas juos 
po įvairias dirbtuvės dalis, 
išaiškino ir parodė jiems, 
kaip yra siuvami drabužiai 
ir kiek jų čia per dieną yra 
pasiuvama.

Komisarai, kaip pamatė 
šias dirbtuves, visą jų tvar
ką ir darbo eigą, kad čia nė
ra nė jokių ginkluotų revol
veriais ar su bizūnais sargų,

tų letena. Jie neteko savo tė
vynės, savo tėviškės, namų, 

i turto, artimųjų, o čia dar ir 
žmonių pasigailėjimo durys
liko jiems užtrenktos.

Už ką? Už tai, kad jie ne
pardavė išsigimusiam bolše
vizmui savęs, kad jie mylėjo 
Dievą, savo kraštą ir artimą. 
Paskui, šitie žmonės yra ap
skritai šių dienų sužvėrėju
sio pasaulio aukos. UNRRA 
ir IRO, tų garbingų tarptau
tinių organizacijų, tų kilnia- 
tikslių organizacijų, kurios 
tiek daug milijonų žmonių iš
gelbėjo nuo bado ir pražū
ties, tų organizacijų valdi
ninkų tarpe buvo tokių be 
sąžinės, tokių moraliai sukri
tusių žmonių, kad jie tik 
juokdavosi iš nelaimingųjų 
žmonių kančių, jiems tas, ta
rytum, malonumą sudaryda
vo. Jų aukomis ir tapo šitie 
nelaimingieji.

Atkreiptinas dėmesys
Daug yra gerų žmonių 

Amerikos lietuvių tarpe. 
Daug kas siunčia pagelbą į 
Vokietiją savo tautos bro
liams, kartais ir visai nepa
žįstamiems. Tokių geradarių 
yra ir bus. Patartina, kad ši
tie geradariai ateity daugiau 
dėmesio atkreiptų į šiuos nu
skriaustuosius. Net pats 
BALFas turėtų daugiau iš
imties šitiems nuskriaus
tiesiems daryti, nors jis, 
kiek yra žinoma, ir iki šiol į 
šiuos ypatingo dėmesio krei
pė.

A. Bižys 

kurie verstų ar ragintų žmo
nes dirbti ir skubėti, kaip 
čia laisvi žmonės, gražiai ap
sirengę, niekieno neverčiami 
ir neraginami dirba ir padaro 
aukštos kokybės darbą, la- 

I bai nustebo ir buvo tos staig- 
jmenos pritrenkti. Tad ilgai 
jnedelsę, jie smuko per duris 
i ir apleido mūsų įstaigą.

PRANAŠAVIMAI
Tacoma, Wash., 1947 metų 

paabigoje vietos teismas už 
žmogžudystes nuteisė pakar
ti negrą “Jake.”

Gavęs žodį, nuteistasis pa
reiškė :

—Jūs, teisėjai ir policinin
kai, atsidursite pas Rojaus 
Vartus daug pirmiau, negu 
aš pakibsiu ore.

“Jake” iki šiol dar tebesė
di kalėjime gyvas, nes jo pa
korimas atidėtas išaiškini
mui kitų jo nusikaltimų. Bet 
jį nuteisęs teisėjas ir 4 kiti 
jo byloje dalyvavę asmenys 
mirė staigia mirčia. Pereitą 
penktadienį nuo širdies smū
gio staiga mirė buvęs pa
smerktojo advokatas.

Paremkime šios Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

į) A. Vaičiulaitis
į DIEVO AVINĖLIS

■ Kūčių rytą atėjo Simanas Daugutis, kurį žmonės 
vadino ponišku elgeta. Jis nevaikščiojo apskuręs, bu
vo šnekus ir kartais pasilikdavo visą dieną, ką nors 
knibinėdamas ar pasakodamas.

Oras buvo ramus ir minkštas. Papilkavęs dangus vis 
’ tirščiau niaukėsi, nešdamas ilgesį ir kažkokį švelnų 
’ snūdulį. Tyliai, negirdimai žiūrėdama, nukrito pirmoji 

snaiguolė, didelė ir graži. Po jos leidosi antra, trečia 
i balta žvaigždutė. Netrukus visur buvo pilna snaigių, 
; lėtai gulančių ant žemės, lyg iš anapus debesų kas si- 
• jotų — be pertraukio, neskubėdamas.

Apie vidudienį tvorų viršus, medžiai ir stogai balta- 
į vo nukloti puriu, minkštu sniegu, kuris vis storėjo ir 
| lenkė šakas, kol, apsmukęs, nudribdavo ant žemės.

Iš pradžių senis Simanas nesirūpino grįžti į miestą. 
Jis rentė savo istorijas, rūkė pypkę ir vienu tarpu 
buvo prisnūdęs. Jis pats pasisiūlė, ir mama davė jam 
trinti aguonas miešimui. Lėtai jisai sukiojo kočėlą 
puodynėje ir, jį išsitraukęs, žiūrėdavo, kaip sekasi dar
bas. Kai jis taip kruopštė, iš krosnies veržėsi pyragų 
kvapas. Virtuvėj kunkuliavo puodai. Tik užsimerk ir 
jau regėsi dubenius, prikrautus mėsos, ir rudą kepa- 

'f lų plutą, nudažytą kiaušinių tryniu. Pro visus tuos 
gardumynus smelkėsi cinamonų, laurų lapelių, pipirų 

■' ir kitokį kvepėjimai.
O lauke vis snigo ir snigo...
Daugutis, baigęs trinti aguonas, išėjo oran, pasto

viniavo — ir vėl grįžo. Pasiėmęs krepšį ir lazdą, jis 
! rengėsi namuoliai.

Mama žvilgtelėjo pro langą ir sudraudė:
—Sniego jau bus ligi blauzdų. Pasilik, tėvuk, kol nu- 

; stos dribę. O jei nesiliaus, pavalgysi kūčią su mumis, 
rytoj gi nuvešime į bažnyčią. Negi kas tavęs laukia 
namie...

Simanas gyveno vienstypis, ir tikrai jo nelaukė nei 
žmona, nei vaikai, nei švaria drobule užtiestas stalas.

Jis stovėjo prie durų, dvejodamas, ir paskui atsi
liepė:

—Gerai šneki, motin. Į vakarą gal apsimalšins...
Ir atsidūsėjęs dar prikergė:
—Na, ir laukti manęs niekas nelaukia...
Taip jis ir liko.
Temstant vyrai grįžo iš tvartų šėręsi. Bernas Sta

sys, į skverną susivyniojęs, atsinešė ėriuką.
—Ką tik atsivedė, — jis kalbėjo. — Buriukui čia 

bus šilčiau. O nakčia gali šalti, — jau dabar nosį žny- 
ba.

Jis ėriuką užtvėrė kertėje prie pečiaus. Išsižergęs 
ant ilgų kojų, jis gailiai bliovė. Pagirdytas pienu, avi
nėlis nutilo ir gulėjo ramus namų šilumoje.

Susiglaudę aplink šeimos stalą, valgėme kūčių va
karienę. Troboje glūdėjo gerumas, vienybė ir lūkes
tis. Net ir Simanas, svetimasis, buvo kaip vienas iš 
mūsų, globiamas tos pačios židinio šilumos. Ir jis lau
žė tą pačią plotkelę, pylėsi to paties miešimo su sliži- 
kais ir kalbėjo tuos pačius žodžius — paprastus, senus 
ir raminančius.

Kai jau buvo laikas gulti, bernas iš kluono atnešė 
.šiaudų kūlį ir pakreikė asloje Daugučiui miegoti. Iš 
jų, švarių ir geltonų, pirkioj valandėlę buvo jaučiama 
klojimo ir žiemos laukų vėsuma.

Simanas atsisėdo savo guolyje. Neskubėdamas jis 
peržvelgė trobos sienas ir įsižiūrėjo į švento Jono 
Krikštytojo paveikslą. Pranašas buvo įsibridęs upėn ' 
ir prie savo drabužio gaurų laikė ėriuką.

Tada senis, stambus, gražiai raudonas ir” žilas, 
mums papasakojo šią legendą. Jisai sėdėjo ant šiaudų 
asloje ir taip kalbėjo:

—Prieš daugel metų, kada gimė Dievulis, buvo gied
ri ir šalta naktis. Danguje žvaigždžių buvo taip tiršta, 
kad jos rodėsi įstrigusios į medžių šakas, kai į dausas 
žiūrėjai pro palmes ir alyvas. Sakytum, tik papurtyk 
kamieną, ir tiek žvaigždžių pribirs ant žemės, kad ga
lėsi jas semti rieškutėmis.

Piemenys sėdėjo prie laužo, žiūrėdami į dangų ir į 
tamsius Betliejaus mūrus tolumoje.

Ūmai jie išvydo, kad dangus ties miestu brėkšta, 
lygiai kada aušros žvaigždė teka, nors dar buvo tik 

po vidurnakčio. Toji pašvaistė vis augo ir skaistėjo, 
lyg daugelis saulių, prieš užtekėdamos, tvokstų savo 
šviesą.

Piemenys atsistojo nustebę. Jie matė, kad jų avys 
ir šunes taip pat žiūri į anuos gaisrus.

Tuo sykiu aukštai kažkas sudūzgėjo, gražiai ir malo
niai. Pradžioj buvo tai vos girdimas balsas, vienų vie
nas pačioje padangėje. Paskui tų balsų sklido daugiau 
ir daugiau, ir štai jų buvo pilnas oras, lyg visas dan
gus giedotų ir skambėtų, ir rykautų.

Vyrai, stovėję prie kaimenės, pastebėjo, kad ten 
skrido ir giedojo angelai. Lyg dideli balandžių pulkai, 
jie balti, plasnojo aukštybėse ir leidosi ties Betliejum. 
Jie buvo toki skaustus, net akį vėrė. Jų balsai buvo 
toki gryni ir švarūs, kad tokios dailios giesmės nė se
niausias kerdžius nebuvo girdėjęs.

Vienas angelas prilėkė taip arti, kad vyrai juto 
jo sparnų vaznojimą. Tačiau nei jie patys nei akys 
jo nepabūgo.

Dangaus pasiuntinys plesdeno ore ir taip kalbėjo 
giedodamas:

—Bėkit, piemenėliai, ir pagarbinkite Dievulį, kuris 
šiandien jums gimė Betliejuje.

Tai pasakęs, angelas nuskrido, ir jo giesmė susilie
jo su tūkstančiais kitų balsų.

Ties betliejum piemenys regėjo didelę žvaigždę ir 
nuėjo ten, kur ji švietė. Pirma jie pasiėmė ėriuką do
vanų vaikeliui, kuris gimė. Jie nusilenkė kūdikėliui, 
kurį rado ėdžiose tvarte, ir, palikę avinėlį, grįžo prie 
savo kaimenės.

Parkeliavę į Nazaretą, Juozapas ir Marija ėriuką 
augino sykiu su savo sūneliu. Kūdikėlis ir gyvuliukas 
drauge bėginėjo miesto gatvėmis ir drauge žaidė. Kai
mynai sakydavo, kad jie esą lyg du broliukai.

Taip ėjo metai, ir žmonės stebėjosi, kad ėriukas il
gainiui nepaseno. Jis buvo gražus ir stiprus, apaugęs 
tvirtomis sruogomis. Net kilo gandas, kad tai buvęs 
stebuklingas avinėlis: esą, kas prisilytės jo ragų, iš- 
gyjąs nuo vandens ligos ir sukatos.

Ta kaimenė, iš kurios ėriukas aną gimimo naktį bu-

_vo paimtas, seniai jau buvo išnykus, o jis bėginėjo 
sveikas, guvus ir geras: nors turėjo stiprius ragus, jis 
nesimušė-su kitais avinais, nedaužė vaikučių ir neska- 
binėjo medžio lapų. Buvo tokių, kurie pasakojo, kad 
jis visai neėdąs, tik atsigeriąs vandenio, ir jau sotus.

Jis vaikščiojo ir su pranašu Jonu ir buvo prie Jor
dano upės per Jėzaus krikštą, o kai pranašas buvo nu
žudytas, avinėlis pritapo prie apaštalų, ir labiausiai jį 
pamėgo šventas Andriejus.

Taip jie gyveno ligi Kristaus mirties. Tuomet ėriu
kas pradingo. Libano kerdžiai pasakojo matę jį kalnuo
se ir praminė jį Dievo avinėliu, nes iš visų gyvulių jis 
buvo labiausiai išaukštintas ir priskirtas prie Kūdikėlio 
Jėzaus draugų.

Vėliau šventas Lukas jį išpiešė paveiksle, kaip štai 
regime ant sienos, kad jis visados būtų su mumis, — 
tas pat ėriukas, kurį anomis dienomis, kada angelai 
giedojo, piemenys, nunešę, paguldė ėdžiose šalia ką tik 
gimusio Dievulio.

*
* *

Simanas nutilo. Tylėjom ir mes, susimąstę apie anas 
tolimas dienas, žvainią naktį, piemenis ir prakartėlę.

Toje nakties ramybėje gal ir mums šlameno balti 
angelų sparnai, o gal tai buvo švelniai krentantis snie
gas, kuris minkštu pūku nuklojo langų apačias.

Kai visi nakčia miegojo, aš, mažas, savo guolyje už 
krosnies, vis galvojau apie Dievo avinėlį, — baltą, ge
rą, ir tokia minkšta vilnų garbana.

Jau galėjo būti po vidunakčio. Senis Simanas, ma- 
• ma ir seserys miegojo sveiku darbo žmonių miegu.

Už langų ir pirkioje buvo tamsu. Bet aš jutau, kad 
troboje kažkas žiūri į tą tamsą, kaip ir aš, lyg lauktų 
ateinant ko artimo, brangaus ir išsiilgto.

Tada išgirdau, kaip kertėje sukrebždėjo ėriukas. 
Nakties ramybėje pasigirdo jo bliovimas — gailus, dre- 

. bantis ir toks vienišas.
Aš pakilau ir atsinešiau avinėlį į savo guolį. Jis pri

siglaudė prie manęs, ir greit mudu užmigome, lauk
dami Kalėdų aušros.
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AMERIKA

Phi'adelphijos Žinios
Naujausios žinios iš . 

Lietuvos
II laiškas. Toliau iš Lietu

vos pabėgusi savo laiške ra
šo: “Radijas iš užsienio — 
uždraustas. Visa kalba suė
jus — kas nauja iš politikos, 
kaip pasibaigė konferencijos 
ir t.t. Apie išvykusius girdi
ma, kad gerai laikosi, pragy
veną. Propagandistai, žino
ma, laiko mus duobkasiais, 
skriaudikais, prasikaltėliais. 
“Tėvynės balso” jie nematė, 
leidžiamas “tremčiai.” Pro
paganda ir balsavimai vyks
ta vis 120%. Ar bus karas— 
nežinoma. Be abejo, ruošiasi, 
sakosi turį “geresnių priemo
nių už atomą.” Miestai rau
donuoja plakatais ir Stalino 
žvaigždėm.

“Mažeikiuose (ir kitur) 
centre daug namų apgadinta 
ir visai sudaužyta. Didieji 
mūriniai namai (ligoninė, 
bankas) išlikę. Didž. bažny
čia uždaryta, pamaldos ma
žojoje. Kun. Sirius — kleb., 
kun. Gedvilą — jaun. Labai 
daug darbo katekizuoti vai
kus, priemonės sunkios. 
Klaipėdoje kleb. kun. Raši- 
mas. Prieš jį keli (3) klebo
nai dingę. Bažnyčių didelius 
mokesčius labai sunku išsi
mokėti. Nestatomi namai, tik 
barakai. Vilniuje irgi daug 
rusų, matė minias žmonių pa
maldose prie Aušros Vartų 
klūpančius. Kai kurie rusų 
karininkai vidurio taku pra
eidami nusiima kepures, pa
gerbia. Kaunas dar tebėra 
lietuviškumo centras, susi
spietę biurai, mokytojai ir tt. 
Daugelis gyvena tarp sveti
mųjų miestuose, netaip įta
ria, mažiau pavojaus. Gimna
zijose mokslo* lygis menkas, 
mokytojų didžiuma — abitu
rientai. Mažeikiuose S. Rim
kevičiūtė, Klemenaitė, Br. 
Liauciūtė ir kt. Senųjų—Šle
kiai, Krulickas, Bertašiūnai. 
Gimnazijos direktorė Toma- 
novaitė (buv. pradž. mokyk
los mokytoja). Yra ir kom- 
sorgai - politvadovai. Kons
titucija — pagrindinis moks
las. Pragyvenimas sunkus. 
Duona brangi, avižinė, pus
žalė.

Miestus tvarko komparti
jos, kaimus prižiūri partiza
nai nuo užpuolimų, išvežimų

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisninotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. Sto 3208

BALF GAUTOS DOVANOS
PER 1948 M. SPALIŲ-OCTOBER MENESĮ

Gruodžio-December 17, 1948

5.00

3.00

New Jersey
Belle Mead

George Sleder ................
Elizabeth

... 5.00

Charles Pavalkis ............ ... 4.00
Casimir Valusis .............. . 2.00
L. Sliozis ........................ ... 5.00

F airview
J. Plikun ....... ................ ... 7.00

Linden
Stannley Zurlis ............... .... 2.00
Mrs. T. Budres ................ 10.00
Charles Aitutis .................... 5 00

Merchantville
iMrs. B. Embres ................ 5.00
Newark, A. P. žalis ............ 5.00

Paterson
i BALF 86 skyr. per
i E. Kinder 71.00

New York
| Amsterdam
;Zigmont Karutis ................ 5.00

KBuffalo
Walter Aperones

E. Setauket, L. I.
B. J. Čeponis

Delmar
Kun. B. Moleikaitis 

Hunntington SI.
Mrs. J. Sinusas

Waterlo
Mrs. Eva Danniels

Great Neck, per BALF 20 sk.
Ms. J. Musara
Robert Best
BALF 20 skyr.

(per Wm. Wolf)
Samuel Katz
K. J. McNally

Spring Valley
M. Vitkus

Rochester
Robert Sherelis
Kun. J. Bakšys

5.00

1.00
Iowa

i Sioux City 
$5.00 Patricia Dopp ..............

■ 5.00 Maryland
3-UO Baltimore, J. Paskoris .

. 1.00
Massachusetts

2 qq Brockton
> V. Tamoshaitis .............

Connectcut
Bridgeport

J. A. Pudin ...............
Gustav Fiehler .........
Frank Žilaitis ..........

j Philadelphijos Vyčių 3-os ML Seperack .............
kuopos veikimas eina labai Brooklyn, Anie. Gingras 5.00;

„ T- _ -v . .. gražiai. Jie per savo susirin- Bristol, K. Boice ............... 2.00
nemsL Jiems is evakuacijos kimUs rengia pamokinančias E- Norwalk, Mrs. B. Raila 4.00, 
sugrįžus, Jūsų X. padėjo SU. akaitas gpavP paskutinia. E. Hartford, Juoz. Guoba 1.00 Adam Vualis
SXS S ”e referatą-pa-1_ Hartford

rus, gerai jam, palyginti, ei
nasi.

Buv. Žemalės girininką, iš
kėlė į Klaipėdą, ir kartą per 
Kalėdas, neparodžius greit 
dokumentų, girtas policinin
kas peršovė, ir jis mirė. At
leistas už nušovimą gavo ki
tą vietą.

. apsaugo ir kai kur kolchozus' 
išardo, kaip širšyną — ru- j 
sus. Vienur kitur dirba mū
siškiai, padeda savo žmo-

Vyčių kultūrine veikla

Gruodj
K. Vy-k.

Simonai!

budino \ 
lytą [>o

125 0(i lik
K. C. Cerbutėnaš ....

47 00 * Ju^us Baronas ........
5 00' A. Strumskis ............

|M. Ambrose ............
50 00 -Albina Cerbulėnas .
5qq1Jonas Patinskas

!A. Densman .............
Leonard Shakis ....
Rose Estavičiūtč ......
Mrs. W. Baronas ....

Boston
(Mrs. F. Palionis ....
Mrs. B. Karvelienė . 

j Cambridge
10 00 J’ Gurskis .................

qq Frank A. Plekavich
2 00 j E- Bridgewater
2 QQ Mr. & Mrs. Staukus 
5.00

šinėle spaskaitėlę turėjo kuopos pirm. BALF 12, skyr.................  ‘
J. Janulaitis. Jis trumpai, bet ,Wm- Zolner ......................
gražiai nupasakojo lietuviš-' New Britain 
kų tautiškų šokių istoriją ir Liet. Remti Dr—ja.......... !
jų reikšmę. Visiems buvo įdo- Norwich, K. Szalkowski 
mu susipažinti su taip reikš-1 Stamford 
minga ir gražia mūsų tautiš-, Mrs. M. Bartnik 
kųjų šokių prasme. Dabar Adam Delyanas ..............
daug įdomiau visi galės sek- Mrs. A. Bartweck ...........
ti šokius ir patys norės to-' Thompson 
kius gražius šokius šokti. Gal, Sisters of Immaculate 

‘ ‘ ' Conception..........................
Oakville, 

E. Radauskas ..................
Dora Kubilienė ..................
L. Žuraitis ..........................
Watertown, A. Maželis .... 
Woodbury, Henry Waike

Waterbury 
Jonas Liesūnaitis ..............

John W. Jenušaitis ...........
Agnes Kudirka ..................
K. Blinstrubas ..................
V. S. Stankevičius ..........
Mrs. Anna Szurkus ...........
George Selokas ..............
Mrs. B. Petrauskas ...........
J. S. Strungys ..................
Mrs. T. Varkalas ..............
Jonas Klikna......................
M. Rushinskas ........ .-.........
Mrs. M. Digmas ..............
St. Bajorūnas ..................
S. Bakanauskas ..............
Kun. P. Pranckus ...........
Frank Žukauskas ..............
Mrs. A. Enamaitis ...........
Vitas Stravinskas.............
J. Virbyla ..........................
Mrs. T. Varkalas ..............
E. Barkauskas ..................
Anna Lesūnaitis ..............
Uršulė Statkevičia ..........

todėl tuoj ir pasiryžta vėl at- 1 
gaivinti tautiškų šokių gru
pę.

Gruodžio 12 d. suorgani
zuota ekskursija į Planete- 
rium, kur visi pasižiūrėjo 

sijų priimtas loterijos plati-' žvaigždžių kelių. Po to visi 
nimo planas. Pagal tą planąĮįurėjo savo pobūvį Vyčių 
Philadelphijos skyrius pla-; klube. Gruodžio 16 d. vyčiai 
tins laimėjimo bilietus po vi- pradeda organizuoti savo dai- 
są miestą. Bus leidžiama 6 nininkų grupę, žinomas var- 
automobiliai ir daug pinigi- gonininkas ir geras chorve- 
nių dovanų. Iš viso 80 laimė- dis p. V. Nekrašius. atvyksta 
jimų. Mat, su tos loterijos į Philadelphiją ir rengs mū- 
rengimu iš vieno eina ir dau- sų lietuvišką jaunimą lietu- 
giau labdarybės draugijų, to- viškai muzikai ir menui. Jie 
dėl ir tiek brangių laimėjimų jau numatę surengti didelį 
bus galima gauti. Be tų, ku- Savo lietuviškos muzikos ir 
rie pirks bilietus laimėti lo- vaidinimo vakarą tuoj po 
teriją, dar ir tie, kurie par- Naujų Metų. Jei pasiseks to- 
duos laimingus bilietus gaus kią dainos mėgėjų grupę su- 
du automobilius ir dvi dova- taisyti, tai bus siekiama ir ki
nas po 500.00. Philadelphi- tų lietuviškų tikslų su dainos 
joj bus gauta nemažas skai- įr lietuviškos muzikos pagel- 
čius bilietų, kad visi galėtų ba.

1 • 1 • • V — • J • l

Loterija BALFui
Gruodžio 10 d. buvo BALF 

Philadelphijos skyriaus susi
rinkimas. Komitetas svarstė 
loterijos klausimą. Po disku-

są miestą. Bus leidžiama 6 nininkų grupę, žinomas var-

gauti savo laimę išmėginti. 
Bilietai bus pradedami pla
tinti tuoj po Naujų Metų ir 
laimėjimas bus balandžio 25 
dieną. Visas pelnas bus skir
tas pašalpos reikalams — 
tremtiniams remti.

Mirė
A. a. Marijona Jančauskie- 

nė atsiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 7 d. ir palaidota iš
kilmingai gruodžio 11 d. Ji 
neilgai, bet sunkiai sirgo. 
Gyvendama velionė buvo la
bai geros širdies ir labai ge
ra katalikė. Ji mylėjo Dievą 
ir Bažnyčią už vis labiau. Ap
rūpinta visais Sakramentais 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
kad ten laimingai gyventų. 
Paliko nuliūdusį vyrą ir šei
mą.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga,
dels, graži koplyčia, erdvi sala

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

Di

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 

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

1.00
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10 00
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10.0(1

1.00
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, kas mem

—Lietu 
Vyčių są 
ke. SeimJ 
1919 m. 
garbės na 
o Tėvas 1
Dvasios v

.. 5.00
100.00

Sugrįžo iš ligoninės
Šiomis dienomis iš ligoni

nės sugrįžo p. Kisielius, bu
vęs ilgametis Šv. Kazimiero 
parapijos zakristijonas. Jis 
gydėsi ligoninėj porą mėne
sių. Dabar jo sveikata tiek 
pagerėjo, kad galės šventes 
praleisti namie ir su savais, ! P. aždeikis Lietuvos 
Linkime mielam Kazimierui 
geros sveikatos.

. 5.00
5.00

. 2.00
5.00
5.00

. 2.00
2.00

. 5.00
3.00

. 5.00
. 5.00

5.00
3.00
1.00
2.00

20.00
. 2.00

5.00 
. 2.00

3.00 
. 5.00

5.00
5.00
5.00

District of Columbia
Washington

5.00

Holyoke, Anna Digris .
Lawrence

..... 2.00

BALF 15 skyr. per 
kun. F. Jurą ...............
M. J. Grenda ..............

Maynard
Mrs. L. Kochnawicz ...

Waltham
K. Galinauski.................

Westfield
BALF 96 skyr .............
Iš prakalbų per kun. V. 
Worcester, A. Gritaitė

.... 25.00

..... 2.00

.... 10.00

...... 5.00

.. 172.00
Puidoką^
.... 2.00^

Michigan
Detroit

J. Gerulis ............................  10.00
Martin Apang .................... 10.00
A. Žukauskas..........................2.00
Mrs. A. Arbačauskas .......  1.00
BALF 76 skyr. per
Elizabeth Pauzaras .......  251.00
Vincent Zline .................... 2.00

Grand Rapids
A. J. Bernot ........................  5.00
K. Kunigėlis.......................... 10.00
Jackson, Susan Wenskus 2.00
White Cloud, J. Kazūnas 5.00

Missouri
St. Louis, E. Mačiulis . .....  5.00

New Hampshire
Londonderry, J. V. Vienys

Egzaminai Žmona rašo
Vienas motociklistas laikė Žmona, išvykdama atosto- 

10.00 egzaminus, kad gautų leidi- gU> pasižadėjo savo pasiliku- 
mą kitiems metams važinėti šiam vyrui, tuojau pasiekus 
motociklu. Egzaminatorius vietą, plačiai viską aprašyti, 

paklausė: 1 Dviem dienoms praslinkus.
—Ką tamsta darytum, jei vyras pradeda nerimauti. Pa

galiau gauna laišką. Jis trum
pas, bet aiškus:

—Mielasis! Neturėdama ką 
veikti, rašau tau. Neturėda
ma ką pasakyti, baigiu.

Tave mylinti žmona.
Neįvyniosi

Petras: Nuostabu. Sėdžiu 
sau patogiai kėdėje ir klau
sausi per radio naujausių ži
nių. Laikraščius netrukus ra
dio visai išstums iš gyvenimo 

Baltrus: Ne, to niekad ne
bus.

Petras: Kodėl?
Baltrus: Visai paprastai. 

Juk į radio nieko negalima 
vynioti.

motociklas pakalnėn per- 
smarkiai eitų?

—Paspausčiau užpakalinį 
stabdį.

—O jei stabdis pasirodytų 
sugedęs ?

—Spausčiau pirmagalinį.
—O jei ir šis sugedęs?

x —O, tada jau aš būčiau pa
kalnėj !

Jis nededa kiaušinių
Mokytojas: Jei aš čia pa

dėčiau keturis kiaušinius, o 
tu, Praneli, dar tris, tai kiek 
tada būtų kiaušinių?

Pranelis: Aš kiaušinių 
dedu, ponas mokytojau.

ne-

Pager!

Gruodži

I TiučioM 
proga, p 
daug pris 
nū. Denis 
Didelis d 
užrašu — 
Kva" puq

tuviu Deri
I’irniinJ

Ministeris 100.00

Nebūtos retenybės
Mano svainis pirko iš var

žytynių meblius dar iš Na
poleon laikų.

—Didelis daiktas! Aš visai 
pigiai, palyginti, suderėjau 
radio imtuvą iš Liudviko 
XIV laikų.

Teisme
Teisėjas kreipiasi į kalti

namąjį, apskųstą vagiliavi
mu:

—Man rodos, esu tamstą 
čia jau keletą kartų matęs?

—Galimas daiktas... Tik la
bai stebiuosi, kad ponas tei

lsėjas atmenat tokius niekus.

bo vairiu 
jo p. L T 
žų pasida 
vimą Ded 
I. TreėioM 
me klube 
laiko tarn 
City Clerl 
į Federald

Po pirm 
sa eilė sy 
buvo įteik 
Trečiokieri 
tokį dideli 

Gruodži 
ne pagerb 
sirinkimas 
ji pirmini]

Kalėdų ženklai
Visas miestas, gatvės ir 

krautuvės jau laukia Kalėdų, 
nes jau puošiasi visu savo1 
gražumu. Vis daugiau ir dau
giau girdi žodį — Kalėdos. 
Grupės giedorių, chorų, viso
mis savo jėgomis lavinasi 
kalėdinių giesmių giedoji
mui. Jie per radiją ir savo su
sirinkimuose, bažnyčiose ir 
kitur giedos tas giesmes. Gal 
niekur taip margai nešven- 
čiamos Kalėdos, kaip Ameri
koje, nes čia visų tautų žmo
nės, atsivežė kalėdinius pa
pročius iš savo tėvynių, ir 
juos čia laisvai praktikuoja.

—Philadelphijoje yra tar
domi kai kurie mėsininkai, 
pardavinėję žmonėms valgy
ti netinkamą mėsą ir arklie
ną.

Illinois
Benld, Eneck Klora ........... 5.00
Gillespie, John Ditchman 2.00
Maywood, B. J. Budas .... 10.00

Rockford

15.00

F. Bagdon .................... .... 2.00
Mrs. J. Servinskas ...... .... 1.00
A. Andrijauskas .........

Chicago
.... 5.00'

P. E. Kraulikis ............ .... 1.00
W. A. Fruehauf .......... .... 5.00
F. Kundrot ................. .... 2.00
E. Bestcher ................. .... 1.00
S. J. Kamensky ........... ... 10.00
Algert Baukus.............. .... 20.00
F. & P. Kayris ............ .... 5-00
Mr. & Mrs. Mackevich .. ....5.00
Mrs. Eugenia Markun . ... 10.00
Elena Bertcher............ .... 1.00
Susan Balsis ................ .. 10.00
Kun. A. C. Martinkus .. . 100.00
J. M. Šaltenis .............. ... 25.00
Kun. J. šaulinskas ...... . 400.Q0
Elena Bertcher............ .... 1.00
Barbara Vaišnoras ...... .... 5.00
C. Kentuiskas ............. .... 1.00

STANDARD’S
50-tas Good Will Vajus

Mes jums duosim visiškai
NAUJ£ STOG£ IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMž UŽ 
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais

• $139.00
Iki 50 ketv. Pėdų

B

li.

Ba
J. E. V

• $150.00

Iškilmių 
P. Marijoj 
švente pa 
Kiekvieną 
lankėsi j 
žmonių, d 
virš 1500. 
mu abu 1 
marijonai I 
Bulovą. M 
prasto iš 
pridavė J 
at<i]ankvn 
'■v:k Bri?

IEŠKO
Anelė Vitkauskienė, gimimo 

šlapkauskaitė, gyvenus Kaune ir 
Virbaly, dabar gyvena Kemp
ten, P. O. Box 229, Lithuanian 
Camp, ieško Amerikoj Andriaus 
Mickevičiaus arba jo giminių. 
Andrius Mickevičius yra brolis 
Marijonos Šiapkauskienės - Mic
kevičiūtės.

Neužmirškite Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, III.
AID OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos kraš
tus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimų. Jei adresatas nesurandamas, 
pinigai gražinami siuntėjui Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint į kur siuntinys eina. 
Siųsdami čekį ar pinigų orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO ADRESĄ, PARIETU 
NUMERIUS IR JŲ KAINAS. AID OVERSEAS, INC. maisto siuntiniai pakuojami Europos sandė
liuose, o užsakymai iš Chloagoa siunčiami AIR MAIL-SPECIAL DELIVERY. Maisto paruoši
mas yra agrikultūros ir sveikatos departamentų priežiūroje.

Pavieniams asmenims ar 
nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
1 sv. 2 ozs.jnargarino,

organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių duodama

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
1 sv. kiaulienos mėsos.

4
2
2

SIUNTINYS Nr. 8—$7.20 
sv. rūkytų lašinių 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 3 ozs. margarino 
sv. kiaulienos mėsos.

Mr. Kaupas ............
Chicago Heights 
Mrs. K. Banis .......

George Dzikas.......
Mike Zaukus ..........

Melrose Park
P. Empolis.............

Indiana
San Pierre

S. Wasilewski ......

3 ozs. kiaulinių taukų 
rūkytų lašinių 
degintos kavos 
2 ozs. margarino 
1 oz. šokolado

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv.
2 sv.
2 sv.
1 sv.
1 sv.
2 gabalai tualetinio muilo
14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. presuoto maripelado
" sv. degintos kavos

sv. 3 ozs. cukraus
sv. 2 ozs. margarino.

2
2

SIUNTINYS Nr. 6—$2.80 
8 sv. 13 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20 
3 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

3.00 
10.00 
. 3.00

5.00

5.00

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95
5 sv. kvietinių miltų
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
1 sv. kakavos
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
2 sv.
2 sv.
2 sv.
2 sv.
1 sv.

rūkytų lašinių
3 ozs. kiaulinių taukų
3 ozs. margarino 
kavos
1 oz. šokolado.

SIUNTINYS Nr.-11—$8.95
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų.

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
3 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus.

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už........................................................... $ 69,00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stogai biskį aukščiau
Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų
Mes Bingeliais apdengsim jūsų STOG^ 
UŽ taip pigiai kaip.....................................$ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant . . .

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

Standard Insulation & Roofing Co., Inc.
108-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

1 
1 
1 
1
2 
2

SIUNTINYS Nr. 13—$5.80 
sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. 2 ozs. syrupo 
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. 3 ozs. ryžių

1/2 s v. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės.

SIUNTINYS Nr. 14—$6.40
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų2 - • - - -
1 
2 
1 
2

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. 2 ozs. syrupo 
sv. presuoto marmelado 
dėžutė kepeninės pastos 
sv. kavos 
sv. 3 ozs. cukraus

sv. rūkytų lašinių
sv. presuoto marmelado 
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualetinio muilo.

1

1
2

2 gabalai tualetinio muilo
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžute kond. grietinės 
1/2 sv. kakavos 
1/2 sv. saldainių “bonbon”

SIUNTINYS Nr. 16—$5.25
1 sv.
1 sv. rūkytų lašinių
1
1
1
4

SIUNTINYS Nr. 17—$5.45
sv. 2 ozs. 'kiaulinių taukų
sv. 2 ozs. margarino
sv. presuoto marmelado
sv. degintos kavos
sv. 2 ozs. miežinių kruopų
sv. 3 ozs. sūrio
sv. 3 ozs. cukraus.

PASTABA. Čia nustatytos 
siunčiant į kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiekvienų 
siuntinį specialioms išlaidoms padengti.

2 ozs. kiaulinių taukų

2 ozs. margarino 
presuoto marmelado 

sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus.

sv. 
sv.

SIUNTINYS Nr. 18—$5.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
sv. 3 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo.

—Gruo

! ?nos

C- •uodžil 
gos 53 kol

1
1

1 
1 
2 
2

2
2
2
2
2
4
4
2

SIUNTINYS Nr. 20—$780
4 sv. 7 ozs. margarino
4 sv. 7 ozs.
4 sv. kavos
3 sv.
2 sv.
2 sv.

kainos

cukraus

miežinių kruopų5 ozs.
presuoto marmelado 
kvietinių miltų.
siuntiniams į Vokietija;

dvinaitienS 
pasakė gr; 
žus būrelis 
lo’oni'u. I 
čižauskai. 
lėtą kartų 
juokino vi

Lindeno 
šta ir broli 
kas išpildę
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5.00

1.00

50.00

5.00

iffalo
er Aperones ....
Setauket, L. I.

. Čeponis ........
Ima r
B. Moleikaitis 

mntington St.
J. Sinusas 
iterlo
Eva Danniels ............ 10.00
eat Neck, per BALF 20 sk. 
J. Musara .................... 5.00
rt Best ........................ 5.00
F 20 skyr................... 125.00

(per Wm. Wolf)
icl Katz ............ ..........  5.00
McNally .......... ........  10.00

ring Valley
itkus .................. .........  1.00
Chester
ft Sherelis ....... ...... 10.00
J. Bakšys ........ 100.00

AMĖS
Žmona rašo

aona, išvykdama atosto- 
oasižadėjo savo pasiliku- 
. vyrui, tuojau pasiekus 
į., plačiai viską aprašyti, 
m dienoms praslinkus, 
s pradeda nerimauti. Pa
ul gauna laišką. Jis trum- 
bet aiškus:
Mielasis! Neturėdama ką 
bi, rašau tau. Neturėda- 
tą pasakyti, baigiu, 
ve mylinti žmona.

Neįvyniosi
tras: Nuostabu. Sėdžiu 
patogiai kėdėje ir klau- 
i per radio naujausių ži- 
Laikraščius netrukus ra
išai išstums iš gyvenimo 
Itrus: Ne, to niekad ne-

tras: Kodėl?
Itrus: Visai paprastai, 
į radio nieko negalima 
?ti.

■»
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Teisme 
isėjas kreipiasi į kalti- ' 
įjį, apskųstą vagiliavi- k

Man rodos, esu tamstą 
au keletą kartų matęs? 
Galimas daiktas... Tik la- 
itebiuosi, kad ponas tei- 
i atmenat tokius niekus.

• $139.00
Iki 50 ketv. Pėdų

• $ 69.00
;ai biskį aukščiau

SI 50.00

• • S 75.00
Iki 500 ktv. Pedy

OWS
taisymus

Dabar

Co., Ine.
NEwtown 9-2475

sv.

SIUNTINYS Nr. 18—$5.60 
sv. rūkytų lašinių 
sv. 7 ozs. cukraus 
sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 

3 ozs. margarino
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo.

SIUNTINYS Nr. 20—$780 
sv. 7 ozs. margarino 
sv. 7 ozs. cukraus 
sv. kavos

5 ozs. miežinių kruopų 
presuoto marmelado 
kvietinių miltų, 
siuntiniams j Vokietija;

sv.
sv.
sv.

nos
įdėti 40 centų už kiekvienų

[ KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI į
1---------------------------------------------- ---------------------------------------- ,...j*-d*..-..jwassss8aB-asaą|

Elizabeth, N. J.
Gruodžio 5 d. aplankė mus J. 

E. Vysk. V. Brizgys. Iškilmin
gai buvo sutiktas. Klebonas J. 
Simonaitis pakvietė svetį pra
bilti į žmones. Ekscelencija api
budino vargus lietuvių, išbars
tytų po visą pasaulį ir tvirtai 
pabrėžė, kad Lietuva nėra žu
vusi, tik prispausta nuodėmių.

—Sodalietės pradėjo leisti ma
šinėle spausdintą laikraštėlį. Jos 
žada šį įdomų laikraštėlį leisti 
kas mėnesį. Tegul Dievas joms 
padeda.

—Lietuvos Vyčių 52 kuopa L. 
Vyčių sąskridžiui bus šeiminin
ke. Seimas bus rugsėjo mėnesį 
1949 m. Kun. Simonaitis yra 
garbės narys šios organizacijos, 
o Tėvas Kasperas yra išrinktas 
Dvasios vadu New Yorko ir New 
Jersey apskričio.

Newark, N. J
Pagerbė Ievą Trečiokienę

Gruodžio 8 d. Šv. Jurgio sa
lėj, Newarke, buvo surengta p. 
I. Trečiokienei, jos gimtadienio 
proga, puota. Prie suruošimo 
daug prisidėjo ponios: Svetikie- 
nė, Demskienė ir Laukžemienė. 
Didelis gimtadienio tortas, su 
užrašu — “Happy Birthday to 
Eva” puošė stalą. Buvo skanių 
valgių ir gėrimų. Suruošta Lie
tuvių Demokratų Klubo vardu.

Pirmin. Pr. šreibakauskas 
pradėjo vakaro programą ir klu
bo vardu pasveikino ir padėko
jo p. I. Trečiokienei už jos gra
žų pasidarbavimą ir sekretoria- 
vimą Demokratų Klubui. Ponia 
I. Trečiokienė sekretoriauja ta
me klube jau 8 metus. Ji kiek 
laiko tarnavo Newark City Hali, 
City Clerks ofise, vėliau perėjo 
į Feder alę valdžios tarnybą.

Po pirmininko kalbos sekė vi
sa eilė sveikinimų, o po to jai 
buvo įteikta graži dovana. P. I. 
Trečiokienė padėkojo visiems už 
tokį didelį suprizą.

Gruodžio 9 d. p. I. Trečiokie-

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ KLAUSIMAIS
i Plačioji Amerikos lietuvių amžiaus vaikučiai. Jie tarpu-

i vokiečiųLai gyvuoja Moterų Sąjungos J visuomenė, atrodo, labai yra savyje susikalba vokiečių
narės! j susidomėjusi lietuvių našiai- kalba, kurios Visi yra pramo-

Korespondentė čiais. Dar vos tik antras mė- kę gyvendami Vokietijoj. Bet
______________  nuo eina, kai man buvo pa-1 jei kurios tautos į ten atvyk-

New Britain Conn vestos Lietuvių Vaikų ir Naš sta žmogus ir prakalba į vai- 
* Inirin TCnmiaiina nirmininlraa "Iriinina -iii crimfn-io Irolhalaičių Komisijos pirmininkės kučius jų gimtąja kalba, to- 

pareigos, o laiškais jau esu kių akys nušvinta, jų pokal- 
apversta. Negalėdama vi- bio tonas pagyvėja.
siems paskirai į klausimus! Lietuvių Komisijos narės 
Šio laikraSčio f aktoriais'“°1“4““1 ,lieluviTus naS1“i- 

cius irgi aplanko. Jos nuneša 
jiems ir mažučių doyrfnėlių, 

ikaip tai: lietuviškų knyge
lių pasiskaityti, po skarytę, 
šalikėlį... žodžiu, bandoma 
visokiais būdais priminti 
tiems nelaimingiems vaiku
čiams, kad jie nėra lietuvių

Hartfordo Am. Liet. Piliečių
Klubo ir New Britain Amber I
Klubo pastangomis, sekmadienį, atsakyti,“mielai 'pasinaudoju! 
gruodžio 5 d. ryte is stoties - -- -- - -
WKNB, atsidarė Lietuvių Radio rei“dim“u “pakalbefFTpYe““tll 
programa. Hartfordo Klubas is- _ i VltJocLl.laikys pusę sios programos —
15 min., o kitą pusę New Bri-1 Kuo rūpinsimės 
taino lietuviai biznieriai .ir pa-' Pirmiausia; noriu pažymė- 
vieniai asmenys. . y, kad vaikai ir našlaičiais

Patirta, kad šios apylinkės rūpintis Komisij a neapsįribo. 
lietuviai pasiryžę remti šią pro-ija vien našlaičių reikalais. 
gramą visa savo lietuviška šir- j Vaikučiams, kurie nors turi, pamiršti, 
dimi.

Maloniai visus kviečiame jos 
klausytis.

Pasodinti prie Kalėdų stalo |
Linkėdama visiems kuo 

linksmiausių besiartinančių 
švenčių, prašąu šiuo pat kar
tu pasistengti prie savo Ka
lėdoms paruošto stalo paso
dinti po vieną ar kelias esy
bes, kurios dar nėra suradu- 
sios šioj padangėj savos pa
stogės. Pirkdami sau ir ki
tiems dovanas, paskirkime 
jų dalį nelaimingiems mūsų 
vaikučiams, kurie seniai ne
bežino namų šilumos, kuriem 
kada tai justa tėvelių meilė 
tik sapne besivaidena. Paro
dykime jiems savo širdies 
jausmus, o ir mūsų pačių die
nos galės būti smagesnės.

Visas aukas siųskite į 
BALF Našlaičių Fondą, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Pr. Lapienė

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

f MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Lietuvis

Rochester, N, Y
Netikėtai pasimirė Emilija 

Mocejūnienė. Buvo pašarvota 
pas J. Sevičių. Daug nuoširdu
mo man ir kitiems žmonėms pa
rodė velionė. Ji buvo pilna arti
mo meilės visiems. Laimingas 
tas, kurs sau būsimą amžiną gy
venimą kilniais darbais nužymi.

Amžiną atilsį tauriai moteriai. 
Tegul tave Dievas taiplwl222

Ant. žiemys

Milwaukee, Wis.

f — — ------- I

; tėvus, bet gyvena dideliame j Taip pat nuvežami jie į lie- 
: varge, mums rūpi pirmoj ei- .tuvių bažnyčią, bandoma 
lėj suteikti tinkamo maisto, jiems parodyti žymesnes 
O našlaičiams, tebesantiems miesto dalis, stengiamąsi jie 
Europoje, bandoma surasti suvesti į pažintį su čia au- 
šioje šalyje giminės arba jų gančiais lietuvių vaikučiais. ______ r_________
tėvų draugai, kurie galėtų, Besiartinant šventėms, kaip Dr. J. B. Končius su J. E. 
Komisijai tarpininkaujant, dabar Kalėdoms, apdovano-1 Vysk. Brizgiu lankėsi Cincin- 
j’uos greit į čia atsikviesti, jami-jie kokia reikšminges-1 nati, O., pas Amerikos vys-

22,000 gėrėjosi lietuvių 
paroda ir šokiais

Lapkr. 20 ir 21 dd. įvyko pen
ktasis Tarptautinio Instituto 
Liaudies Meno ir šokių Festiva
lis. Didžiulis šio, virš 600,000 
gyventojų, miesto Auditoriumas 
buvo kimšte prikimštas žiūrovų, i 
Dalyvavo virš 30 tautų. Dalis I 
jų, jų tarpe ir lietuviai, turėjo 
savo parodas ir tautiškų šokių 
demonstravimą, o taip pat gy
vus paveikslus, pavaizduojan
čius, kuo kiekviena tauta prisi
dėjo prie Wisconsin© valstybės

nę pagerbė vėl Moterų Klubo su- j ar bendrai prie J. Am. Valstybių 
sirinkimas, kuriam jau 10 metų progreso.
ji pirmininkauja. *

Dalyvis

Bayonne, N. J
J. E. Vyskupo Brizgio atsi

lankymas
Iškilmingoji Novena prieš šv. 

P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventę pasibaigė gruodžio 8 d. 
Kiekvieną dieną per 9 dienas 
lankėsi į pamaldas virš 1,000 
žmonių, o trečiadienį dalyvavo 
virš 1500. Su dideliu pasišventi
mu abu misijonieriai — tėvai 
marijonai Mažukna, M.I.C. ir 
Bulovą, M.I.C. darbavosi. Nepa
prasto iškilmingumo Novenai 
pridavė J. E. vysk. V. Brizgi 
atsilankymas gruodžio 7 d. J. I 
vysk. Brizgi klebonas kun. K< 
mėžis dalyviams pristatė trun 
pa savo kalba angliškai.

—Gruodžio 12 d. įvyko Jaun 
Sodaliečių naujos valdybos įves 
dinimas parapijos salėje. Tos p? 
čios dienos vakare tokios pat ii 
kilmės įvvko. kada parapijc 
Kataliku Vete^anii 580 cost 
nnuia vadovvbė perėmė parei 
ras iš senosios. Linkime vi< 
niems ir kitiems darbuotis tai 
t’kslr.i. kuriam šios draugijc 
yra įkurtos. -
• —Teko sužinoti, kad gruodži 
18 d. atvvksta tėvas Gabrielių 
C. P. nraleisti Kalėdų švente 
mūsų parapijoje.

Šia pačia proga aš kviečiu 
visus, šiuo klausimu suinte- ’ 
resuotus, nedelsiant mums 
pranešti, jei turėtų noro pa
siimti savojon globon gimi
nės ar draugo vaikutį, dabar' 
gyvenantį Vokietijoj ar Aus
trijoj.
Rūpinimasis jais Amerikoje

Antruoju svarbiausiu dar
bu skaitome rūpinimąsi tais 
našlaičiais, kurie pasiekia šią 
šalį. Mes dedame visas pa
stangas kuo greičiau surasti 
jiems tinkamas šeimas, ku
riose jie galėtų pasijusti tė
vų globoj. Ieškome ir tokių 
žmonių, kurie galėtų suteikti 
jiems ir tik laikiną globą, 

i Tie, kuriems jokia panaši 
I globa nesurandama, būna į- 
statomi į tinkamas mokyk
las, kur jie irgi šios pačios 
Komisijos būna aprūpinami 
viskuo, kas reikalinga moks
lus siekiančiam jaunuoliui. 
Paūgėjusiems, atostogų lai
ku, banidoma surasti tinka
mi darbai.

Prieglaudoje
Iki būna vienaip ar kitaip 

čia atvežti našlaičiai sutvar
komi, dažnai jiems tenka pa
gyventi tam tikroj prieglau
doj, žinomoj U. S. Children 
Shelter. Šitoj prieglaudoj su
talpinami įvairių tautų ir

ne dovanėle.

Visa tai galima įvykdyti
Darbo daug. Išlaidų nema

ža. Bet dėka Komisijos na
rių, kurios šį darbą dirba be 
jokio atlyginimo, o visos 
nuolatiniai dar skirdamos 
aukas, visa tai galima vyk
dyti. Šiuo pat kartu aš krei
piuos į visas savo bendra
darbes, prašydama tuojau 
pasireikšti dat didesniu dar
bštumu. Surengkime tokių 
vaikelių naudai pramogėlę, 
pakolektuokime iš gerašir
džių žmonių aukų, šis šven
tas darbas juk turi būti tę
siamas. Mūsų nelaimingi vai
keliai negali būti palikti ak
lam likimui. Našlaičių Fon
dui išsiųskite surinktas au
kas tuojau, kaip tik surenka
te.

j Lietuvių paveikslas, susilau
kęs didelių plojimų, vaizdavo 
Viktorą Baranauską, šiaulietį, 
baigiantį 7 pėdų aukščio bron
zinį Lincolno amerikoniško cen
to projektą, kurį Prez. Teodoras 
Rooseveltas 1909 metais, priėmė 
ir kuris ir šiandien tebėra apy
vartoje. Milwaukietis p. Milak- 
nis vaizdavo patį Barariauską- 
Brennerį.

Šv. Gabrieliaus par. klebono 
J. Kuprevičiaus ir kapt. inž. P. 
Labanausko pagelba buvo suor
ganizuotas gražus lietuvių šokė
jų — virš 20 žmonių, būrys ir rikai centą, Lietuvos pakelių 
gausi eksponatais parodėlė. Di- kryžius, rūtas ir audinius, 
desnė dalis kostiumų buvo vie-' žv.

toje išsiuvinėta, ypatingai South 
Milwaukeje.

Aprašydami festivalį Milwau
kee didieji laikraščiai gražiai 
paminėjo lietuvio nukaltą Ame-

IŠ BALF CENTRO

Stambi auka
BALF pirmininkas kun.

kupų Tarybos Administraty- 
vinį Direktorių Pirmin. Ar
kivyskupą John T. McNicho-’ 
las. Aukštasis Bažnyčios ir 
šalpos vadas Ekscelenciją ir 
BALF pirmininką labai ma
loniai priėmė. Lietuvių trem
tinių problemomis Arkivys
kupas McUicholas labai su
sidomėjo ir BALF pirminin
kui kun. Dr. Končiui įteikė 
$500.00 asmeninę dovaną lie
tuviams tremtiniams gelbė
ti.

Tokio aukšto Bažnyčios va 
do graži dovana yra pavyz
dys kitiems, daugiau aukoti 
lietuviams tremtiniams gel
bėti.

Ieškoti šeimų
Komisijos narių ir jai sim

patizuojančių žmonių dar yra 
pareiga ieškoti šeimų, kurios 
galėtų ir norėtų suteikti naš
laičiams tikrus namus. No
rint jų vieną įsisūnyti, reikia 
tik atsiųsti Komisijai tokių 
žmonių vardus, pavardes ir 
adresus. Prašant našlaičio 
nereikia su tuo siųsti jokių 
dokumentų. Tie, kurie man 
atsiuntėte ir savivaldybių 
liudijimus, ir kunigo pažy
mėjimus, savo turto ir darbo, 
— žinokite, kad tai visa eigos 
nepagreitina. Bendrai, reikia 
turėti kantrybės, iki jūsų na
mus patikrins vadinamos So
cial Workers ir iki pagei
daujamas našlaitis atsieks šį 
kraštą.

BALE pirmin Washingtone
Emigracijos reikalais NC- 

WC suvažiavime lapkričio 30 
d. dalyvavo ir BALF pirmi
ninkas kun. Dr. J. B. Kon
čius, rūpindamasis ko di
džiausiam skaičiui trem
tinių gauti kvietimų į Ame
riką atvykti. Ta proga, lan
kėsi DP Komisijos Centre, 
State Dept., IRO ir kitose įs
taigose, šalpos ir tremtinių 
imigracijos reikalais.

Namai—Apdrauda
Jeigu norite-pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(Insurance), malonėkite kreiptis že
miau 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

Linden, N. J.

Gruodžio 5 d. Moterų Sąju 
gos 53 kuopa minėjo 30 m. s 
kaktį. Vakaro vedėja — A. Li 
dvinaitienė. Muz. J. Čižausks 
pasakė gražią kalbą. Buvo gr 
žus būrelis svečių net ir iš ki 
ko’oniiu. Programą išpildė mt 
Čižauskai. Publikai norint, k 
lėtą kartų turėjo atkartoti. Pi 
juokino visus.

Lindeno sąjungietės nepami 
šta ir brolių tremtinių. Yra dai 
kas išpildę darbo sutartis. Maspetho parapijos choras, 40 metų parapijos minėjime išpildęs koncertinę programos dalį

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tek EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooldyno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

•Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsam uotoja* Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

(Tel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
Į (Sallnskas)
' L&lsniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves; -$150-
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
i 84 - 02 Jamaica Avenue,
• Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME ,nc
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo. Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais;
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737
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“AMERIKOS” MINĖJIMAS
Pereitą sekmadienį Brook- Į • J. Valaitis, BALF reika- 

lyne, Apreiškimo par. salėje, 4ų vedėjas, šiomis dienomis 
įvyko “Amerikos” 15-kos 1 171------- x---- A4-s~
metų sukakties minėjimas—! 
koncertas. šis minėjimas j 
daug ką pasakė tiek “Ameri
kos” darbuotojams, tiek ir iš 
viso katalikams: į minėjimą, 
prisikimšo pilnutėlė salė 
žmonių, dalyvavo J. E. Vysk. 
V. Brizgys, visi laikraščio 
leidėjų valdybos direktoriai, 
visi buvę ir esamas redakto- į 
riai, buvę ir esamas administ I 
ratiliai ir daug daug artimų- ■ Cia7ušiUko"au“ BALF 
jų Amerikos’ bičiulių. I ?rmin kun Dr , R Kon.

Nepaj as'ai gražią kalbąlcium, kurs daug pagelbėjo 
pasakė J. E. Vysk. V. Briz- j profesoriui "išvykti iš Vokie- 
gys. Kalbėjo leidėjų valdybos tijos. 
pirmininkas kun. N. Pakai-Į Prof, 
nis, buvę redaktoriai J. B. 
Laučka, K. Vilniškis ir da
bartinis redaktorius Dr. A. 
Šerkšnas.

Meninę programos dalį at
liko trijų parapijų chorai — 
Angelų Karalienės par., muz. 
P. Dulkės vadovaujamas, 
Maspetho parap., muz. Ant. 
Vismino vadovaujamas ir 
Apreiškimo par., muz. P. Sa
ko vadovaujamas. Nepapras
tai gražiai pasirodė ponios 
B. Brundzienės vedama tau
tinių šokių mergaičių grupė.

Šito minėjimo toks puikus 
pasisekimas 
“Amerikos” 
laikraštį dar geriau pakelti 
tiek jo turiniu, tiek didumo 
atžvilgiu.

Korespondentas

išvyksta į Europą tremtinių 
reikalais.

• EI. Jakaitienė lankėsi 
mūsų redakcijoje ir užsakė 
“Ameriką” savo bičiuliams.

ATVYKO PROF JUCAITIS

Gruodžio 12 d. iš Vokieti
jos atvyko prof. Dr. Pranas 
įjucaitis su žmona. Vienai 
:dienai buvo .sustojęs New

Jucaitis išvyko į 
Gannon College, Erie, Pa., 
kur yra pakviestas chemijos 
profesorium, šioje kolegijoje 
svetimų kalbų dėstytoju yra 
Dr. Ant. Trimakas.

ĮSIKŪRĖ ATEITININKAI

teikia jėgų 
darbuotojams

Mūsų Apylinkėje

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Jurgio Parapija

Praetą penktadienį Aušros 
Vartų parap. salėje įvyko 
New Yorke ir apylinkėje gy
venančių ateitininkų susirin
kimas, į kurį atvyko gražus 
būrys ateitininkų. Dalyvavo 
ir J. E. Vysk. Brizgys su 
prel. J. Balkūnu. Įsteigta 
New Yorko apskrities Ateiti
ninkų kuopa.

Linkime sėkmingai darbuo 
tis savo kilniam tiksluui.

SPECIALĖ KALĖDINE 
PROGRAMA

Šv. Jurgio paraijos Kalėdų 
pamaldų tvarka:

—Pereitą sekmadienį J. E. i Piemenėlių Mišios kūčių 
Vysk. Brizgys lankėsi Apr.'naktį, 12 vai., su procesija į 
parapijos bažnyčioje. Eksce
lencija, asistuojant prel. J. 
Balkūnui ir kun. J. Aleksiu- 
nui, gražioje procesijoje pries. mioiuuua 
sumą buvo įvestas į bažny-! nuška, ilgą laiką sirgęs. Jo 
čią. Iškilmingą sumą' laikė 
kun. W. Masiulis, M. A., jam 85 metų. Kilęs iš Skirsnemu- 
asistavo dijakonu kun. P. Bu- nės.
lovas, MIC., ir subdijakonu 
kun. J. Buikus. Po sumos Jo 
Ekscelencija pasakė gražų' nius šokius pereitą sekmad. 
pamokinantį pamokslą. Eks-į “Amerikos” parengime, šo- 
celencija baigė pamokslą, su- kių mokytoja p. Br. Brun- 
teikdamas Ganytojišką palai-1 dzienė davė užkandžius M. 
minimą. j Vensevičienės bute, kuri gre-

—Trečiadienį, grudžio 8 d., ' timai prie Apreiškimo parap. 
vakare parapijos bažnyčioje mokyklos gyvena. Jaunos šo- 
prieš mišparus įvyko iškilu kėjos turėjo “good time” ir 
mingas Sodaliečių naujų na- dėkoja savo mokytojai ir jos 
rių priėmimas ir naujai iš- mamytei už vaišes ir leidimą 
rinktos valdybos ofiicalus savo bute persirengti, 
pareigų perėmimas. Bažny- Visos šokėjos pasiryžę rū- 
čioje buvo susirinkę gana di- pestingai lankyt šokių prak- 
delis ir gražus būrys jauni- tikas ir kitą kartą dar pui- 
mo. Visas išas ceremonijas kiau pasirodyt publikai su 
tvarkė Sodaliečių dvasios ' didesniu skaičium berniukų. 
Tėvas kun. B. Kruzas. j Tėvams patartina leisti sa-

—Antrad., grudžio 14 d., jvo dukreles bei berniukus 
JXlrHvvU v.n wi n 1 rl i n 'YNYM a 1 /I O t"1 TiY»7 O airNci cry’ll nna

Betliejų.
Kitos Mišios: 8, 9, 11 vai.
—Praeitą trečiadienį su 3 

mišiomis palaidotas K. Jo-

tėvas neseniai mirė sulaukęs

SUSIRINKIMAS !
LRKSA 134 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sekmadienį, Į 
sausio 2, 1949, tuoj po sumos, I 
Angelų Karalienės par. salėje, j

Visi nariai ir narės malonėkit ( 
dalyvauti. Bus rinkimas naujos 
valdybos ir išduota atskaita. 
Taipgi atsiveskit naujų narių pri
rašyt prie Susivienijimo.

C. K., 134 kp. rast.

T'fs l .Vei green 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Vaišės šokėjoms 
Šokėjoms, šokusioms tauti-

Clement A. Vokei
(VOKET AITIS i

Advokatas
4 J-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. 1

NEwtown 9-5972

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

6762 FOURTH AVE.

(68th St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gales Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

iškilmingomis pamaldomis 
bažnyčioje, buvo palaidota a. 
a. Ona Meškerevičienė, į ku
rios kambarį prieš keletą die
nų buvo įsibrovę žmogžu
džiai, kurie kilus namuose 
triukšmui, paspruko. Senutę 
rado surištomis rankomis ir 
aprišta burna vos gyva, kuri 
tuojau pat mirė.

prisidėti prie šios grupės, 
nes pamatė, kaip gražiai tie 
jaunamečiai atliko savo už
duotį.

PERKU FORNIŠIŲ
Ieškomi kambariai su naudo

tu fornišiu. Fornišių noriu nu
pirkti. Pageidaujama Queens 
daly. Pranešti: 417 Grand St., 
“Amerika,” tel. EV 8-7012.

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai.
Woodhaven: 1 šeimai, mūrinis, at

skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
kambarių, garažai. 3 šeimų, 12 kam
barių, aliejaus šiluma. 3 šeimų, kam
pinis, mūrinis su 14 kambarių, alie
jaus šiluma.

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski
ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 
šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE 

INSURANCE
GRAND ST. 361 UNION AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
4-3487 RE 9-1506

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y. I
Aarti Union Avė.

D. VVhitecavage, Savininkas
IR

499

EV

Smarkūs Vyčiai
ALLIANCE NITE CLUB

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai
Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina .$12,500.

Cypress Hill 3 šeimų ąu švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastunas
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

RUBBER STAMPSi
Ketvirtad. vak., gruodžio 
d., Apreiškimo par. salėje, 

i Liet. Vyčių 41 kuopos krep
šinio komanda lošė su YMCA 

'dijo" stoties. Prasidės *2 val:Lords komanda. Mūsų Vyčiai

Lietuvių Radijo Draugija, 
vad. J. P. Ginkui, šiemet per 
savo radiją transliuos spe- 
cialę programą iš WWRL ra-

9
• Kun. St. Raila, “Phila-

delphijos Žinių” redaktorius, 
lankęsis “Amerikos” sukak
ties minėjime, apsilankė re- popiet ir tęsis visą valandą, 
dakcijoje. Buvo tartasi laik-1 Programa bus įdomi, nes pri- 
raščio stiprinimo reikalais. ' T-

• Ant. Vaičiulaitis, buvęs 
“Amerikos” redaktorius, šio 
mėnesio 26 d. susituokia su 
ką tik iš Vokietijos atvyku
sia panele J. Abramikaite.
Jungtuvės bus Maspetho pa
rapijoje 4:30 popiet.

• J. Ginkus ruošia gražią 
kalėdinę programą, kurią 
transliuos iš stoties WWRL 
stoties Kalėdų dieną 2 v. pp.

• Dailininkas p. Vijeikis, 
kurio darbeliai papuoš ir 
“Amerikos” kalėdinio nume
rio pirmąjį puslapį, ruošia 
vaidinimėlį, kurį išgirsite 
Kalėdų dieną per p. Ginkaus 
radijo valandėlę.

• Muz. čižauskai, lapkri
čio 28 d. dalyvavo kitatau
čių bažnytiniame koncerte 
ne Elizabethe, kaip buvo ko
respondento pranešta, bet Ir
vington, N. J.

• Mr. M. Budčnas apsilan
kė mūsų redakcijon, apsimo
kėjo už trejis metus pirmyn 
prenumeratą ir paaukojo $1 
“Amerikai” jos sukakties mi
nėjimo proga.

• Mr. J. Jakaitis iš Flush
ing, “Amerikos” geras bičiu
lis, yra rimtai susirgęs ir pa
guldytas Adelphi Hospital, 50 
Green Ave. Manoma, reikės 
daryti vidurių operaciją.

• Mrs. M. Krunklienės, iš 
Brooklyno, pusbrolis J. Dran
ginis su savo šeima, šiomis 
dienomis iš Vokietijos (Ang- 
hj zonos) lėktuvu atskrido į 
Kanadą.

pasirodė kur kas smarkesni 
ir tuos stipriuosius “lordus” 
nuveikė sudarydami 49 prieš 
jų 31 punktą.

šeštadienį, gruodžio 11 d., 
Liet. Vyčiai išėjo prie švč. 
Marijos par. Hackers. Čia, 
mūsų žaidėjai taip smarkiai ioo« Gates Ave. 
puolė savo oponentus, kad 
įmušė 95 punktus prieš jų 39.

_ j Vyčių 41 kp. krepšinio ko- 
(Pranckienėš)~ vad.* merginų, mandos manageris yra Con-

ipuola Šv. Kalėdų dieną. Ir 
valanda labai patogi todėl, 
kad daugumui pasitaikys 
valgant pietus. Programą iš
pildys : Tremtinių Artistų 
grupė, vad. menininkui Vijei- 
kiui. Suloš pritaikytą Kalė
doms veikalėlį. Dalyvaus ir: 
mėgiama Violetos TamkiūtėsI

grupė Armonijos Ansamblis. 
Gerai pažįstamas Al. Vasi
liauskas savo gražiu tenoro 
balsu palinksmins jus. Daly
vaus visų mėgiami daininin
kai — Vic. Bekeris, Jurgis 
Vedegis. Jurgis Dirginčius. 
Bus deklamacijų. Kalbės pre
latas J. Balkūnas.

Mes kviečiame visus radi
jo klausytojus Kalėdų dieną. 
2 vai. popiet, išgirsti tą pui
kią radijo programą.

J. P. Ginkus 
Vyt. Ubara

A. Jezavitas

nie Kazlauskas. Norintieji su 
šia komanda persiimti, susi- 
žinokit su manageriu.

Norintieji pamatyti krep
šininkų lošimus, atsilankykit 
į Apreiškimo parapijos salę.

Angelų Karalienes 
Parapija

IŠNUOMOJAMA KAMBARIAI
Gražioj vietoje, Bushwick sec

tion, du blokai nuo Jamaica trau
kinio, išnuomojami gražūs kam
bariai—furnished rooms, pavie
niams asmenims. Kreiptis kas
dien 7-9 vai. vakare.

10-95 Halsey St., Brooklyn.

KARIO IŠLEISTUVĖS

Padėka
Angelų Karalienės parapi

jos Amžino Rožančiaus drau
gija dėkoja: Gerb. kleb. kun. 
Aleksiūnui ir kun. Masaičiui 
už dalyvavimą draugijos 10 
įmetu sukakties pusryčiuose, . . 1 .■ 1 V. n n . n h. . . n 1 . v, 1 r .Pašauktam karo tarnybon | už kalbas ir gražius linkėji- 

Vytautui Milukui jo draugai. mus. Padėka veikėjoms už 
gruodžio 11 d. suruošė išleis- ■ atsilakymą, M. Brangaitie- 
tuves Lietuvių Atletų Klube. į nei, M. Pųtinienei, P. Stra-

Išleistuvėse dalyvavo gra- 1 A m 1 
žus būrelis vietinio ir iš trem
ties atvykusio jaunimo. Lin
ksmoje nuotaikoje susirinku
sieji praleido vakarą ir atsi
skiriančiam nuo jų draugui 
Įteikė gražų adresą su užra
šu : “Stovėdamas Amerikos 
Laisvės sargyboje, visada pri 
simink pavergtą Tėvynę.”

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAKEVIČIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

TEU BEekman 3-6B2B
J. Aneideraltb ir A. Andriukaitis 

PranešJdt—Prlslųsim Katalogą Dykai

PRANAS ŠUIPIS
Ceverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MOTERŲ VIENYBES 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS 
Balius įvyksta 

GRUODŽIO 31 D., 1948 M. Pradžia 9 vai. vakare 
Vakarienė prasidės lygiai 10 valandą 

ANDERSEN’S CORNERS
948-50 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

(Prie Cypress Hill stoties, B M T)
Gros ADOMO JEZAVITO ORKESTRAS

Pelnas skiriamas labdaros tikslams
Draugai ir prieteliai kviečiami dalyvauti j

Bilietų galima gauti pas visas Moterų Vienybės nares.

vinskienei, A. Tvaskienei, M. , 
Lukienei ir visoms narėms; 
už aukas ir darbą.

Širdingai ačiū visiems, ku
rie prisidėjote aukomis, dar
bu, atsilankymu ar maldo
mis. Prašom pagelbos ir to
liau.

Valdyba: O. Sijevičienė, M. 
Brangaitienė, A. Butkienė, 
V. Šarkauskienė, O. Pana- 
tauskienė.

Maspetho Žinios
—Gruodžio 6 d. palaidota 

parapijietis J. Vyšniauskas.
—Šv. Onos Sodalicija sek

madienį turėjo “Cake Sale,” 
Pelnas paskirtas Seselių ir 
mokyklos reikalams.

—Kalėdų mišios' bus 12 v. 
nhktį. Kitos mišios bus nuo 
8 iki 12:15 kas pusvalandį.

—Pereitą sekmadienį mū
sų choras dalyvavo “Ameri
kos” sukaktuvių minėjimo 
programoje, Apreiškimo par. 
salėje.

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd -Pi. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvienų Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

DAvenport 6-0259.

RALPH KR U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue .

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

Lietuviškui marškiniu! siuvykla ir 
rankti audykla

LITBALT COMPANY
Gamina visokius

• MARŠKINIUS
• KAKLARAIŠČIUS
• ŠALIKUS

Audžia LIETUVIŠKUS marginius
Kalėdų, Naujų Metų, vardo ir gimimo dienai turi 

PASIRINKIMĄ puikių ŠALIKŲ,

LIETUVIŠKŲ JUOSTŲ ir
GALVOS PAPUOŠIMUI JUOSTŲ.

Priima užsakymus 
visokiems rūbams, staltie
sėms, lovatiesėms, lietuviš
kų vėliavų ir kit.

MANDAGUS PATARNAVIMAS
I ŽUKAUSKAS

Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EV 8-2954

★★★★
★★★★ .

PIGIOS KAINOS.

JONAS
20 Ten Eyck Street

Stephen Bredes Jr, 
ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-9394

Z STasB 2-1454 ž
5 F. GRAŽYS ir SŪNUS J 
X KONTRAKTORIAI \ 
Z Atlieka mūriniu namu sienų iš- 
X lyginimą, plasteriaviina. šaligat- A 
Z vių cementavimą ir kt. darbus, e) 
S 298 MAUJER ST., £ 
i BROOKLYN «, N. Y. K

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

KLAUSYKITE įį
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” j

RADIJO VALANDŲ f
Šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil, 5000 w. g 
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. g

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. g
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS f 

429 Walnut St., Newark 5, N. J. ■ 
_ Tel. MArket 2-5360 |
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