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ąAyko iš pravoslavinės 

os padaryti įrankį sa
likai.

N slavų bažnyčią ko- 

,'ii dabar stengiasi pa- 
Tel. EVergreen 4-7142 politinės vienybės 

~ ii ir už Rusijos sienų,
SALDAINIŲ Pelikanuose.

GERIAUSIOS fcvos valdovams kata- 
Lengvi Užkandžiai, Kan.iitgįi'.ekados nebus tokiu 

pusryčiai - pietūs -vakar®! a įrankiu, kaip pra- 
AISKRYMAS gamintas namie U genty ?į 
riausix bravorų. Parengimams orte.katahka! ypač spau- 

JUOZaS GiuĮįrusų užimtuose kraš- 

495 Grand Street,

Dirmavonės pamokos 
vyksta pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 4 vai. p.p., gi 
šeštadienį nuo 10 vai. ryto.

Dirmavonė mūsų parapijo
je bus lapkr. 25 d. 4 vai p.p.
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NAUJA VALDYBA

Gyvojo Rožančiaus Dr-ja 
savo metiniame susirinkime 
praeitą sekmadienį išsirinko 
naują valdybą.

M. Putinienė — pirm.; R. 
Pankevičienė — vicepim; 
M. Brangaitienė — rast.; £ 
Navickienė — f in. rast, ir 0. 
Sijevičienė — ižd.

Naujoji valdyba pasiryžu
si sekančiais metais aktyviai 
veikti.

1 vienoje savo paskai- 
Wew Yorke pabrėžė, 

šalinas iš rusų orto- 
I^badarė savotišką vaiš

ijo p religiją, o katalikus 
jamoj Įiiau ėmė persekioti.

Duffee nurodė, kad 
daiigĘiilikų persekiojimas su 
iriųjų nuodugnumu yra 
shrįs Lietuvoje.M * ’ ,
MĖVOs Po^ką prieš ka- 

■ Jugoslavijoje žiauriai
Kremliaus auklėtinis

METINIS RADIJO 
KONCERTAS

r
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Metinis J. Stuko Radijo 
koncertas ir balius atidėtas 
iki 1946 m. sausio-Jamiary 
20 d. ir bus Švento Jurgio sa
lėje, Newarke.

Koncerto programoje daly
vaus Stuko Radijo merginų 
choras, vedamas Juozo Sime-s choras, vedamas Juozo Sime- 

8 liavičiaus ir jo dukrelės Li- 
r lian Simeliavičiūtės; nauja 
e Stuko Radijo tautinių šokėjų 

grupė, vedama Lilian Stilso- 
naitės-Antanavičienės, solis
tė L. Juodytė, dainininkės 
Edna Rokas ir Violeta Prano
kus su nauju Harmonijos Au

lo sambliu ir kalbėtojas Vladas 
Vaitkus iš Philadelphijos.

P. Stukas kviečia jo radijo 
klausytojus ruoštis atvykti į 
šį didelį parengimą.
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MUrray Hlll 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion In peattf 
Metropolitan area

309-11 Fifth Ava 
New York 16, N. Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esą- 
me pasiruošę patarnauti. Jo® 
darbas nėra per mažas. Mes P2- 
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų daro1’ 
ninkai yra patyrę mechanikai- 

Kurie patys nori taisyti & 
gus, mes gaminame ALCAU 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 
New York.

Dešimties metų garantija.

S STagg 2-1454
I F. GRAŽYS ir SŪNUS 

kontraktoriai
5 Atlieka mūriniu namu slėnu U- 
K lyginimą, plasteriavima, šaligat- 
jj viu cementavlmą ir kt darbus.

298 MAUJER ST,
, BROOKLYN 6, N. Y.

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879
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ŠV. TĖVAS LAIMINA LIETUVIŲ 
ŠALPOS DARBI

Nobelio Premi ją 
Gavo Hull

i

Oslo. — Buvęs Jungtinių

•Mavijos vyskupai savo 
fe pasiekusiam užsie- 

tasfcprašo, kaip Jugosla- 
iš Išimtai kunigų ir vie- 
į prabuvo nužudyta ar ka- 
tiepE?.sna sumesta. Katali- 

-raščiai ir seminarijos 
iięja, krikščioniškasai 

Hienas ir vedybos paša- 
aug bažnytinės nuo- 

. atimta.
jlavijos pranciškonai 

ill, kad šių metų pra- 
, dienoje jų provincijo- 

G®h,tijoje buvo užmušti 
G^’gai, 9 klierikai ir du 
tššPii. Bosnijos provinci- 
AĮĖįdika pranciškonų bu- 

prašiSidyta, Dalmacijos — 
šmk . Vienas kunigas buvo 
jurtas nuo altoriaus, 
Liė mišias, išvilktas iš 
™nių rūbų ir nušautas, 
ypelte diecezijoje, Aus- 

komunistai nušovė 17
49b IP

K- ★ ® ★

^rikos ir Anglijos žur- 
., kurie dirba Maskvo- 

fljo rusų cenzūros tiek 
{inti, kad jie pagaliau 
:ė Molotovui protestą 
fedami, kad tarp di- 
valstybių viena tik Ru- 

flAkosi griežtos karinės 
, is užsienių korespon- 

*.s, Jie iškėlė, kad So- 
genzūra yra diktatūri- 
' nenašališka.

lyrikos ir Anglijos žur- 
pareikalavo, kad 

būtų duota laisvė ži- 
jCjiterduoti nevaržomai.

tų žurnalistų, kurie 
i ^vo prašė laisvės, yra 
*^>a Louise Strong. Jos 

leidžia Amerikos ko
rdai. Savo laiku ji Mask- 
^pausdino anglų kalba 
i Rištinį laikraštį.

iviams šioji Strong, 
lljĮflfabar iš Molotovo pra- 

udos laisvės, yra labai 
I (Fitina.

j ^1940 metais rusai už-
I ietuvą, ant sovietinių 

ten atvažiavo ir ame- 
z Strong. Netrukus ji

* knygiūkštę giedoda- 
.ip lietuviai ištiestomis 
ims sutikę bolševikus 
d jie esą laisvi ir lai- 

Kpo Maskvos padu.
'.ėjo penkerių metų, kol 

įžiūrėjo, kad Kremliaus 
^e nėra laisvės. Dabar 

svės ji prašo užsienių 
luistams. Jei ji būtų nuo- 
noteriškė, turėtų at- 
ir savo senus melus 

lietuvių pavergtą tau
kai pareikalauti tos pat

Šiomis dienomis Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo pirmininkas kun. Dr. 
J. B. Končius gavo iš Vati
kano sekančio turinio laišką:
,,Brangusis Kunige Končiau: 
Daug malonumo -man teikia 
ši proga, Jo Šventenybės Po
piežiaus Pijaus XII maloniu 
įsakymu, pranešti Jums apie 
gavimą Jūsų gausios aukos 
sumoje $6,000.00, kurią Jūs 
pasiuntėt Jam per Apaštališ
kąjį Atstovą, Bendrojo Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo 
vardu, pagelbėti lietuviams 
tremtiniams Italijoje ir Pran
cūzijoje.

Jūsų krikščioniškos labda
rybės dvasia ir Jūsų gilus no
ras pagelbėti šventajam Tė
vui Jo didžiame Apaštališ
kame žygyje teikti surami
nimo ir pagalbos šiais nepa
prastais liūdesio, kančių ir 
skurdo laikais, labai Jį sura
mino ir Jis dabar man pave
dė perduoti Jums, kaip pir
mininkui, Jo tėvišką padėkos 
pareiškimą už Jūsų nuoširdų 
dalyvavimą šioje gailestingo
je pagalbos misijoje ir už Jū
sų tikrai kilnius jausmus.

Parodyti savo nuoširdų rū
pestingumą ir dėkingumą, Jis

labai maloniai teikia Jums ir 
visiems Jūsų šiame šalpos 
darbe bendradarbiams savo 
Apaštališką Palaiminimą, 
melsdamas, kad tai būtų dau
gelio dangiškų malonių šal
tinis.

Džiaugsmingai naudoda
mas šią progą pareikšti savo 
asmenišką pagarbą ir nuošir
džius jausmus, pasilieku,

Jūsų Kristuje,
G. P. Montini,

Einąs Jo Šventenybės 
Valstybės Sekr. pareigas”

Vatikanas
1945 m. rugsėjo 17 d.

Komunistai Šaudo 
Rumunus

Maskvos pastatytoji Ru
munijos vyriausybė pereitą 
savaitę iš kulkosvaidžių leido 
šaudyti į 50,000 minią, kuri 
buvo susirinkusi karaliaus 
gimtadienio proga.

Penki rumunai buvo vieto
je užmušti. Nežiūrint to, rau
donoji Grozos valdžia 130 de
monstravusių traukia teis
man.

Valstybių sekretorius Cor
dell Hull gavo Nobelio tai
kos premiją už 1945 metus. 
Pernai metų premija paskir
ta tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui už darbą tarp 
karo belaisvių.

Cordell Hull premija buvo 
paskirta už jo nuopelnus, 
statant pagrindus Jungtinių 
Tautų organizacijai.

Nuo 1938 metų šioji taikos 
premija niekam nebuvo duo
ta. Ją skiria Norvegijos par
lamento komisija iš Nobelio 
paliktų sumų.

Šiuo laiku kiekviena Nobe
lio premija siekia daugiau 
kaip 30,000 dolerių.

Javoje Eina Mūšiai

ERDVĖS LAIVAI ATOMŲ BOMBAI

y ★ e *
^ba keliauja į Rusiją ir 
"ymtą Lietuvą.

,) kelionėje jisai kiek
gi savo žingsniui, mos- 
fįsijudinimui ir nusičau- 
\i suteikia tokio orumo,

Washingtonas. — Ameri
kos aviacijos viršininkas ge
nerolas Arnold savo praneši
me Karo Sekretoriui atklei- 
dė uždangą nuo išradimų, ku
rie po kelerių metų gali jau 
virsti tikrenybe ir kuriems 
planai jau yra gatavi.

Gen. Arnold numato, kad 
bus išrasti erdvių laivai, 
skrendą užu žemės atmosfe
ros ir galį numesti atomines 
bombas į bet kurią valstybę. 
Jis sako, kad tokio ginklo rei
kia laukti jau „numatomoje 
ateityje”.

Toki erdvės laivai būtų val
domi radaro ir lėktų milži
nišku greičiu, apie 3,000 my
lių per valandą.

Dėl to ateityje Amerika 
gali būti užpulta visai neti
kėtai, nebent amerikiečių 
žvalgyba ką nors iš anksto 
susektų iš būsimo priešo pla
nų.

Gen. Arnold rašo, kad atei
ties kare bus lėktuvų, kurie 
su lakūnu arba ir be lakūno 
skris greičiau kaip 700 my
lių per valandą.

Nuo atominės bombos gi
nantis pirmiausia reikėtų 
žiūrėti, kad niekur pasauly 
tos bombos nebūtų daromos; 
toliau reikia ištobulinti apsi
gynimo ginklus nuo atomi
nės bombos ir galop išsklai
dyti didmiesčių gyventojus ir 
pramonę perkelti į nuošales
nes vietas.

Batavia. — Anglų tankai, 
lėktuvai ir laivai jau antra 
savaitė lieja kraują Javos 
salos gyventojų, kurie kovo
ja dėl laisvės.

Po sunkių mūšių, per ku
riuos sukilėliai su fanatišku 
užsidegimu puolė anglus, 
pastariesiems pavyko užimti 
svarbų Soerabajos uostą, kur 
gyvena apie pusė milijono 
žmonių.

Daug Javos sukilėlių žuvo 
per mūšius. Pats Soerabajos 
miestas smarkiai apnaikin
tas.

Javos sukilėlių užsienių 
reikalų ministers kreipėsi į 
Rusi ją,“kad padėtų jiems lai-

Sen. Walsh Gina 
Lietuvą

Bostonas. — Senatorius 
David Walsh, kuris yra Lai
vyno komisijos pirmininkas 
Senate, pareiškė, kad Jungti
nių Tautų čarterio taikymas 
būtų sulaikytas, kol paaiškės, 
kad Anglija, Rusija ir Jung
tinės Valstybės pasieks pa
grindinio susitarimo.

Sen. Walsh toliau pažymė
jo: „Palietus Lenkijos, Lietu
vos ir kitų mažesnių valsty
bių pavergimą, — ką gali 
galvoti dėl laisvės ir teisin
gumo kariavę vyrai apie Ru
sijos užėmimus Baltijos vals
tybėse, Mandžiūrijoje ir pu
sėje Korėjos, kada Rusija 
naudojasi savo grobiu už aš- 
tuonių dienų dalyvavimą Pa- 
cifiko kare?”

Melodijų Karalius
Mirė

meti laisvę.

New Yorkas. — Jerome 
Kern, vienas iš mėgstamiau
sių Amerikos kompozitorių, 
mirė New Yorke sekmadienį, 
sulaukęs 60 metų amžiaus.

Garsiausias jo kūrinys yra 
muzika „Show Boat”. Tokios 
jo melodijos kaip ,,O1’ Man 
River” ir kitos dainos yra vir
tusios kiekvieno amerikiečio 
daina. Jis buvo vadinamas 
melodijų karalium.

Jerome Kern yra parašęs 
ndūziką šimtui su viršum'vai-

Lapkr. 7 d. Amerikos Kon
grese Washingtone kongres
menas Alvin E. O’Konski pa
kėlė balsą už Lietuvos reika
lus. Jo kalboje buvo palies
tas Lietuvos vyskupų tremti
nių Vokietijoje laiškas, kurį 
ištisai patalpino Congressio
nal Record lapkr. 7 d., vol. 91, 
No. 196.

Lapkr. 10 d. tas pats kon
gresmenas O’Konski vėl kal
bėjo už sen. Willis ir kongr. 
Kelly rezoliuciją, kuria rei
kalaujama atstatyti Lietuvą 
nepriklausoma ir laisva res
publika.

O’Konski pabrėžė savo kal
boje: „Amerikos tyla apie 
nežmonišką komunistų reži
mą Lietuvoje yra įžeidimas 
tų 850,000 amerikiečių, kurių 
kraujas liejosi ant Europos 
žemės.

„Kaip kiekvienoje Sovietų 
dominuojamoje šalyje, taip 
buvo išplėšta maistas, dra
bužiai, galvijai ir darbo įran
kiai iš lietuvių, kurie atsidū
rė tokiame skurde ir varge, 
kokį žmogui sunku įsivaiz
duoti.

„Lietuvos dalia tik paliudi
ja, kaip mažai bereiškia So
vietų Rusijos duotas žodis ci
vilizuotam pasauliui. 1926 m.

rugsėjo 28 d. Lietuva ir So
vietų Sąjunga buvo sudariu
sios sutartį, kurioje Rusija 
pasižadėjo „susilaikyti nuo 
bet kurių agresijos veiksmų”.

„Nepaisant visų pasižadė
jimų, Sovietų Sąjunga sulau
žė kiekvieną savo žodį. Pasi
priešinusieji lietuviai buvo 
išžudyti, išsiųsti Sibiran ar 
sumesti kalėjimuosna...

„Taip Sovietų Sąjungos pa
sižadėjimai ir sutartys su 
Lietuva tereiškė vien mirtį ir 
kentėjimus jos ištikimiems 
trijų milijonų piliečiams”.

Alvin E. O’Konski yra 
World Bill of Rights Asso
ciation pirmininkas. šios 
draugijos vicepirmininkas 
yra kun. Jonas Balkūnas. 
Draugijos paskutinis posėdis 
buvo lapkr. 6 d. New Yorke, 
kuriame dalyvavo pats kon- 
gresmonas. Kun. J. Balkūnas 
prašė pirmininką iškelti Lie
tuvos vyskupų laišką Kon
grese.

Kun. J. Balkūnas užsakė 
50,000 kopijų „Congressional 
Record” su vyskupų laišku. 
Jie bus išsiųsti po visas ko
lonijas išdalinti lietuviams ir 
kitataučiams.

„Congr. Record” turi 96,- 
000 skaitytojų.

TARIASI DEL ATOMINES BOMBOS

, dinimų ir filmų.

DE GAULLE IŠRINKTAS PREZIDENTU
-------------  <s-------------------------------------------------------------

ATTLEE PABRĖŽĖ KRIKŠČIONYBĘ
Washingtonas. — Anglijos 

ministeris pirmininkas Attlee 
antradienį bendroje Kongre
so ir Senato sesijoje pasakė

kokio pats Stalinas galėtų 
pavydėti.

Štai kokius „svarbius” da
lykus jis aprašo iš savo ke
lionės: „Pasivalgėme labai 
smarkiai... Mudu su pulkinin
ku imamės šachmatais... 
Švedės tebetiki į meilę ir pa
traukimą... Doleriais jų ne
apgausi... Rusai draugai už
sispyrė išmokinti mane keis
to kazyrių lošio... Vėlai vaka
re nuėjau gulti ir kietai už
migau”.

Tikrai geras komunistas 
tasai Bimba: jis jau iš anks
to mokosi maskvinių kazyrų 
ir kaip užmigti, kad Lietu
voj galėtų užmerktomis aki
mis vaikščioti ir nematyti 
tų kapų, kur guli tūkstančiai 
ruso sušaudytų lietuvių, ar
ba tų kalėjimų, kur kenčia 
mūsų tremtiniai.

Bimbai patartume dar vie
ną praktiką: pasimokyti, 
kaip ausis užsikimšti ar vi
sai apkursti.

Tada jis negirdės tremia
mų lietuvių aimanos ir galės 
sau po pavergtą Lietuvos že
melę gurinėti, kaip Alicija po 
stebuklų kraštą.

kalbą, kurioje jis pažymėjo, 
kad pasaulis atominės bom
bos pavojų gali išvengti tik 
per susitarimą, paremtą visų 
žmonių brolybe.

Tam tikslui Jungtinių Tau
tų organizacija turi būti dau
giau negu vyriausybių susi
tarimas : tai turi būti visų 
žmonių valios išreiškimas.

Attlee pasakė: „žmogaus 
medžiaginiai išradimai pra
lenkė jo moralinę pažangą. 
Todėl didžiausias uždavinys, 
su kuriuo mes šiandien su
siduriame, yra visiems žmo
nėms, kol dar nevėlu, sugrą
žinti įsitikinimą, kad mūsų 
civilizacija gali išlikti, vien 
tik priimdama ir tarptauti
niuose santykiuose bei mūsų 
tautiniame gyvenime vykdy
dama tą krikščionybės prin
cipą, kad mes esame vieni ki
tų nariai.”

Britų ministeris pirminin
kas toliau pareiškė, kad jo 
vyriausybė yra tvirtai nusi
stačiusi vykdyti numatytas 
reformas Anglijoje.

Paryžius. — Steigiamasis 
seimas visais balsais išsirin
ko De Gaulle laikinuoju Pran
cūzijos prezidentu. Iš viso 
balsavo 555 atstovai.

Jis tose pareigose išbus 
septynis mėnesius, per ku
riuos turi būti parašyta nau
ja konstitucija Prancūzijai ir 
po to paskelbti nauji rinki
mai.

Dabar laukiama Prancūzi
joje naujos valdžios sudary
mo.

De Gaulle didžiausio pasi
priešinimo gali tikėtis iš ko
munistų. Kitos dvi didžiosios 
partijos, socialistai ir liau
dies partija, jį stipriai remia.

UŽMUŠĖ 100 ŽYDŲ

Jugoslavijoje Buvo 
Rinkimai

Belgradas. — Jugoslavijo
je sekmadienį įvyko rinki
mai į parlamentą, susidedantį 
iš dviejų rūmų.

Kadangi opozicija šiuos 
rinkimus boikotavo, tai lai
mėtoju išėjo Tito su savo tau
tinio fronto partija, kaip ir 
buvo manyta.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybės prieš kiek laiko 
buvo pareiškusios savo įspė
jimą, kad nepripažins nede- 
mokratinių rinkimų rezulta
to Jugoslavijoje.

Washingtonas. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Ąttlee atskrido Washing- 
toną tartis su prezidentu Tru- 
manu dėl atominės bombos.

Jų pasitarimuose dalyvau
ja ir Kanados ministeris pir
mininkas Mackenzie King.

Spėjama, kad Attlee yra 
pasiūlęs tokį planą dėl bom
bos: 1. Ją pavesti tarptauti
nės organizacijos žiniai su 
Rusijos ir Prancūzijos daly
vavimu toj organizacijoj. 2. 
Už tai iš Rusijos išgauti pil
ną sąrašą tų teritorijų, kurių 
Rusija norinti savo saugu
mui. 3. Rusija ir Prancūzija 
turi duoti pažadą pilnai ben
dradarbiauti Jungtinių Tau
tų organizacijoje. 4. Organi

zacija, kuriai būtų pavestos 
visos atominės paslaptys, 
turėtų būti sudaryta Saugu
mo Tarybos priežiūroj.

Iš Washingtono praneša
ma, kad reikią tikėtis Attlee 
ir Trumaną susitarsiant dėl 
atominės bombos.

Tuo reikalu juodviejų pra
nešimas bus paskelbtas šios 
savaitės gale.

NORĖJO UŽPULTI 
NEW YORKĄ

Japonai, panašiai kaip vo
kiečiai, buvo pasirengę sub- 
marinais ir lėktuvais bom
barduoti New Yorką ir Wa- 
shingtoną, bet „nesuspėjo 
atvykti.”

PIJAUS XII ŽODŽIAI APIE TREMTINIUS

Tripolio ruože pereitos sa
vaitės gale arabai surengė 
riaušes prieš žydus.

Pogromo metu Tripolyje 
buvo nužudyta per 100 žydų.

Moterys Už Generolą 
Eisenhower

„Woman’s Home Compan
ion” laikraštis tarp savo skai
tytojų moterų pravedė bal
savimą, kuriuo amerikiečiu 
jos labiausia sužavėtos.

Pirma vieta teko generolui 
Eisenhower, antra preziden
tui Trumanui, trečia poniai 
Eleanor Roosevelt, ketvirta 
gen. MacArthur.

Vilniaus ir Šiaulių batų 
fabrikuose darbininkai buvo 
suvaryti į mitingą, kur jie, 
be kitų dalykų, kaip praneša 
„Pravda”, „pasižadėjo Rau
donajai armijai parūpinti 
daugiau batų ir odų”.

NEW YORK 
MT10HL 

WAR FUND*

Raupsuotiems 
Vaistai

Jau treji metai Carville, 
La. raupsuoto jij namuose bu
vo daromi bandymai, įšvirkš- 
čiant ligoniams promino, ku
ris yra vienas ir sulfa vais
tų.

Iš 137 taip gydytų raup
suotųjų 58 procentai pagerė
jo. Dešimtyje procentų raup
sų bakterijos išnyko tarp tų, 
kurie buvo gydyti vienus 
metus.

New Yorkas. — Vatikano 
Valstybės sekretoriatas at
siuntė arkiv. J. Skvireckui 
laišką, kuriuo pranešama, 
kad gautas arkivyskupo raš
tas apie lietuvių tremtinių 
padėtį Vokietijoje.

Toliau rašoma: „Šv. Tėvas 
nors jau iš kitur žinojo ne
laimingą ir prislėgtą jų liki
mą, tačiau Jūsų aprašytos 
nelaimės negalėjo skaityti, 
nepajusdamas naujo širdies 
skausmo. Todėl šv. Tėvas 
skaudžiai atjaučia kietą liki
mą jūsiškių, kuriems karas 
yra padaręs tiek daug var
gų. Šv. Tėvas, savo tėviškos 
meilės skatinamas, darė ir te
bedaro viską jo galioje, kad 
jiems padėti.

Jo šventenybė turėjo ne
maža džiaugsmo sužinojęs, 
kad tų gerų katalikų tikėji
mas nelaimėje ne tik nesuma
žėjo, bet neretai ir sutvirtė
jo ir, Vokietijos vyskupams 
padedant, jūsų tautiečiai 
tremtiniai naudojasi savo ku
nigų lietuvių kalba teikiamu 
religiniu patarnavimu... Šv. 
Tėvas nors rūpinasi visais sa
vo sūnumis, bet dar labiau 
rūpinasi tais, kuriems tenka 
skaudžiai kentėti. Kunigams 
gi, vienuoliams ir vienuo
lėms, jauniesiems levitams, 
kurie turėjo palikti savo tė

vynę, šv. Tėvas reiškia tė
viškos meilės jausmus ir pa
geidavimą, kad jie maldomis, 
pavyzdžiu, darbais iš vieno 
eitų su savaisiais ir kad į 
skurdą bei vargą pateku
siems padėtų pakilti.”

Naujas Ginklas Prieš 
Submariiius

New Yorkas. — Laivynas 
pranešė apie savo slaptą 
ginklą, pravardžiuojamą 
„ežiu”, kuris paskutiniais 
metais vokiečių submarinams 
pridarė daug nuostolių.

Šis ginklas, paremtas ra- 
kietos principu, turi 24 svie
dinius, kurie sprogsta, tik 
atsimušę į taikinį. Iš to žino
ma, ar buvo į submariną pa
taikyta.

„Ežys” buvo pradėtas var
toti 1942 m. vidurvasarį ir 
buvo daug sėkmingesnis už 
ligtolines gelmių bombas.

GABENA MOKSLO TUR
TUS IŠ LIETUVOS

New Yorkas. — Maskvos 
laikraštis „Izvestija” No. 169 
praneša, kad Lietuvos Liau
dies Komisarų Sovieto pa
tvarkymu iš Vilniaus į Mins
ką išvežta 8,000 muziejaus 
eksponatų ir 36,000 knygų.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

ATOMINE PASLAPTIS

Prieš dešimtį ar dvidešimt metų daugumas žmonių lai
kė svajotojais tuos mokslininkus, kurie kalbėjo, kad būsią 
galima suskaldyti mažutėlytį atomą ir iš jo gauti milžinišką 
energiją.

Šiandien visi su rūpesčiu ir išgąsčiu žiūri į savo gudru
mo vėliausią vaisių — atominę bombą.

Atominė energija buvo pavartota ne miestams apšvies
ti, laivams varyti, fabrikuose dirbti, bet žudymui. Iš visų 
bombų atominė yra mažiausia. Tačiau poros jų užtektų, 
kad iš New Yorko teliktų vien atminimas istorijos lapams 
ir griuvėsių krūva.

Kur tik atkreipsi akis, visur matai tą pačią šmėklą — 
atominę energiją ir bombą.

Apie ją kalba mokslininkai, apie ją galvas suka kariuo
menių štabai. Valstybių vadai neturi keblesnio klausimo, 
kaip šis baisus išradimas. Iš visų mokslo vaisių nė vienas su 
tokiu triukšmu nenukrito į paprastų žmonių tarpą, kaip 
atominė bomba.

Imkite valstybių santykius. Trumanas yra pasisakęs, 
kad atominės paslapties Amerika neišduos. Molotovas pa
reiškė, kad Rusija turės atominę energiją. Attlee skubiai at
lėkė į Washingtoną tartis dėl šio baisaus mokslų kūdikio. 
Dėl jo valstybių santykiai įtempti, pilni apkartimo ir ne
pasitikėjimo.

Mokslas šį sykį nemeluoja: atominė energija yra tokia 
žudanti, jog nuo jos gali ateiti pasaulio galas, jei niekas 
šios milžiniškos jėgos nepažabos. Pasaulio galas ateitų ne 
tik todėl, kad būtų išnaikinti šio rutulio gyventojai, bet ir 
dėl to, kad nuo didelio atominės energijos kiekio pati varg
šė žemelė gali taip sueižėti, suirti ir virsti tokia griuvėsių 
krūva, kaip Hirošima.

Kai skaitome istorijos knygas, užtinkame skyrius, ku
rių priešakyje stambesnės raidės skelbia naują laikotarpį.

Pirmajai atominei bombai sprogus, atsivertė visai nau
jas istorijos lapas prieš pat mūsų akis. Visi mes turime 
suprasti, kad pasaulis įžengė į naują gadynę, kurioje daug 
ligšiolinių mūsų sąvokų turės griežtai pasikeisti ir tarpu
savio santykiai kitaip persitvarkyti tarp tautų. Žmonija 
stovi savo savižudystės angoje, jeigu gyvens, kaip ligšiol 
gyvenusi, kraujo troškimu ir užkariavimų manija. Dau
giau išminties tą pačią žmoniją galėtų išvesti į naujos ge
rovės ir technikos klestėjimo amžių, kuriame iš atomo at
rakinta jėga būtų visų mūsų geradarė. Priešingu atveju ji 
bus mūsų žudytoja.

Karinės strategijos padėtį atominė bomba griežtai pa
keitė. Rusija svajojo savo plotus apsaugoti, prisigrobda
ma Lietuvos ir kitų kaimyninių šalių žemes, šiandien iš Af
rikos, iš Azijos gilumų, nuo Amerikos kontinento gali ato
minė bomba nuskristi į Rusijos miestus ir pramonės cent
rus. Sovietų noras prisiplėšti svetimų žemių yra panašus į 
tą vaiką, kuris degančiame name puola grobstytis žaisliu
kų, dar net jam nepriklausančių, nepastebėdamas, kad jau 
lubos griūva. Gen. Arnold savo pranešime sako, kad jau 
yra padaryti planai erdvių laivams, kurie atominę bombą 
nešios pasakišku greičiu į bet kurią žemės vietą. Koks tada 
beprotiškas ir beprasmiškas rusų įsityžimas laikyti okupa
vus mažas aplinkines valstybes ir žudyti jų žmones!

Tarptautinėje padėtyje didžiausią sopulį jaučia kaip 
tik ta pati Rusija. Ji ir turi ko rūpintis, bet atsiminkime, 
kad šis jos galvos skausmas yra ligšiolinio jos elgimosi pa
sėka: Sovietų Sąjunga buvo agresinė prieš mažuosius savo 
kaimynus, tai dabar ji negali išvengti savo suterštos sąži
nės priminimų ir vis galvoja, kad atominė bomba ant jos 
nukris.

Šioji liga būtų greičiausiai išgydyta ir nerimas iš
sklaidytas, jeigu Sovietų Sąjunga atsimestų nuo ligšiolinės 
imperializmo ir tautų laisvės žudymo politikos, grąžintų 
nepriklausomybę Lietuvai ir kitiems okupuotiems kraš
tams. Tai paliudytų, kad Rusija iš tikrųjų yra taikinga ša
lis ir tautų laisvės gerbėja. Tuo atveju kiti kraštai ja pasi
tikėtų, ir bendromis laisvų šalių pastangomis būtų galima 
kurti gražesnė ateitis, kurioje nei Rusijai, nei kitam ku
riam kraštui nebūtų atominės baimės.

Per dabartinius pasitarimus Washingtone siūloma Ru
sijai patikėti atominę paslaptį ir nuraminti jos rūpesčius, 
išgaunant iš Maskvos tvirtus pažadus. Mes manome, kad 
pažadų negana. Savo gerą valią Rusija turi parodyti dar
bais, atsisakydama savo ankstesnių agresijų prieš kitų 
tautų laisvę. Po Briand — Kelloggo paktu išlaikyti taiką 
buvo pasirašę visi svarbesni kraštai, neišskiriant nė Vokie
tijos. Kiekvienas šiandien žino, kas iš tų pažadų liko.

Antroj vietoj daug kas pastebi, kad jeigu atominę ener
giją pirmoji būtų radusi Sovietų Sąjunga, ji toli gražu ne
kalbėtų apie šios paslapties atidavimą kitiems kraštams. 
Juk per šįjį karą Rusija turėjo kai kuriuos ginklus geres
nius, negu amerikiečių ir anglų. Bet Amerika ir Anglija nė
ra gavusi rusų planų tiems ginklams.

Reikia manyti, kad atominę bombą Rusija paverstų 
įrankiu visai žmonijai surikiuoti po raudonąja vėliava, 
kaip prieš kelerius metus ji savo didesnę jėgą pavertė 
smurto veiksmu prieš savo silpnesnius kaimynus.

Nuo neatmenamų laikų žmogus svajojo apie gražesnę 
buitį, kūrė rojaus ir utopijos vaizdus. Atominė energija 
neduos rojaus, bet ji gali tikrai žmonijos dienas padaryti 
daug gražesnes. Tačiau ji gali mūsų giminei atnešti ir 
mirtį.

AMERIK A Lapkričio-November 16,

IŠLEISKIME LIETUVOS ISTORIJĄ
Anglų kalba mes neturime 

geros knygos, kuri plačiai pa
duotų Lietuvos istoriją. To
dėl amerikiečių visuomenė 
labai mažai pažįsta mūsų 
praeitį. Net mūsiškis Ameri
koje gimęs jaunimas nedaug 
geriau ją žino.

Dažnai užtinkam spaudoje 
daug nesąmonių, parašytų 
apie Lietuvos praeitį. Rašyto
jai bando įrodyti, kad Lietu
va niekad nebuvusi valstybė. 
Rusai visada pabrėžia, kad 
Lietuva tik pirmojo karo pro
duktas. Lenkai taipgi iš sa
vo taško kalba tik apie len
kišką lietuvišką valstybę. 
Vilniaus istoriją jie visai iš
kraipo.

Tad tokia propaganda mis
dami amerikiečiai skaityto
jai gauna vaizdą, kad kurti 
kažkokią naują valstybę, už 
ją kraują lieti nėra jokio rei
kalo. Lietuvius vadina sla
vais ar net lenkais.

Politiniai sluoksniai tos 
propagandos taipgi paveikia
mi. Nežiūrint aukšto išmoks
linimo, diplomatai tik tiek ži
no, kiek skaito kasdieninėj 
spaudoj, ar kiek kas painfor
muoja biuleteniais ar propa
gandiniais leidiniais.

Ką jie žino apie Lietuvą? 
Kokia jos praeitis? Kiek ji 
kovojo ir kentėjo? Kokios pa
grindinės teisės į nepriklau
somą gyvenimą? Labai mig
lotus atsakymus gautume ne 
tik iš amerikiečių, bet ir iš 
savųjų. Trūksta pačių pirmų
jų žinių — Lietuvos istorijos 
pažinimo.

Kunigų Vienybė jau antri 
metai planuoja išleisti net 
dvi knygi: „Katalikiškoji 
Lietuva,” kurią parašė kun. 
Dr. K. Gečys, ir Lietuvos Is
toriją, kun. T. J. Chase pa
rašytą. Dėl stokos lėšų K. V. 
nebegali išleisti minimas 
knygas.

„Katalikiška Lietuva” pa
rašyta informuoti skaityto
ją apie katalikų tikėjimo įve
dimą, jo plėtojimą, įtaką, ko
vas, laimėjimus ir k. ši kny
ga ypatingai šiems laikams 
aktuali, kai Lietuvą norima 
atiduoti bedieviškai Rusijai.

Plačau apie ją parašysiu vė
liau.

Antroji knyga, „Story of 
Lithuania”, yra plati Lietu
vos istorija, virš 300 pusla
pių, su keturiais žemėlapiais. 
Ją parašė originaliai anglų 
kalba kun. Tomas Chase. Ji 
nėra vertimas ar kitos kurios 
knygos ar autoriaus sekimas.

Autorius yra Lietuvos is
torijos tyrinėtojas, plačiai 
apsiskaitęs, daug ta tema ra
šęs ir paruošęs spaudai savo 
dešimties metų studiją.

Jau visus metus jis laukia, 
kad pasirodytų jo knyga pa
saulyje, bet nėra kas leidžia.

Kun. Chase knygą išleisti 
turi imtis pati visuomenė. 
Mes daug išleidžiame propa
gandai, bet neturime nuosek
lumo informuoti. Reikia pra
dėti nuo pat apačios ir Lie
tuvą supažindinti nuo pat pir
mųjų dienų. „Iš praeities ta
vo sūnus te stiprybę semia” 
— sako mūsų himnas. Praei
tis sustiprins mums prielan
kumą skaitytojuose.

Suinteresuota asmenų gru
pė ima atsakomybėn išleisti 
šią plačią Lietuvos istoriją 
anglų kalba. Rankraštis pa
duotas spaudai, dabar tik rei
kia prenumeratorių. Knygos 
kaina bus 3 ar daugiau do
lerių. Kas iš anksto įmokės 
tris dolerius, gaus pirmą lai
dą su autoriaus parašu ir 
skaitysis knygos leidėju.

Pelno iš šios knygos nie
kas neieško ir nemanoma tu
rėti. Rūpi tik paleisti ame
rikiečių tarpe gerą informa
cijos leidinį. Nemažas skai
čius turės būti išdalintas do
vanai tiems asmenims, kurie 
naudingi Lietuvos bylai.

Tad prašome rašytis į rė
mėjus, aukojant $5.00. Tiems 
bus pasiųsta knyga ir kita 
kopija dovanai, skiriama 
amerikiečiams susipažinti.

Knygos spausdinimą rei
kia tuoj apmokėti, tad šau
kiamės į geros valios lietu
vius paremti šį reikalą ir sa
vo auką pasiųsti, išrašant 
čekius ar Money order vardu:

Rev. C. E. Paulonis, 
207 York St., Brooklyn, N. Y.

Cliicagos Lietuviai 
Rengiasi

Chicagos lietuviai uoliai 
veikia kilniam lietuvių tau
tos išlaisvinimo tikslui. Jie 
dirba, kad pasisektų Visuo
tinis Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kuris bus Chicago j.

Chicagos lietuviai laiko di
dele garbe turėti savo sve
čiais brolius Lietuvius iš įvai
rių Amerikos dalių.

Kongreso metu svarbiau
sias tikslas bus kaip kuo 
greičiausia padėti mūsų bro
liams lietuviams Lietuvoj at
gauti savo laisvę. Kongreso 
metu taip pat bus didelis ban- 
kietas su nepaprasta menine 
dalim, šin bankietan komisi
ja pakvietė žymius valdžios 
atstovus ir rinktines meno jė
gas.

Visuotinis Amerikos Lie
tuvių Kongresas turi būti vi
sų lietuvių akyse ir mintyse. 
Šis Kongresas galės parodyt 
Amerikos valdžiai, kad mes, 
būdami geri lietuviai, esame 
taipgi geri Amerikos piliečiai. 
Lietuvių sūnūs, dukros, bro
liai, tėvai noromis kariavo 
dėl Amerikos laisvės ir dėl 
pasaulio taikos.

Kad neveltui būtų garbin
gų kražygių kapai anapus 
Atlanto ir anapus Pacifiko 
karo laukuose, visi mes pa- 
siryžkime dar gyviau veikti 
Lietuvos laisvės kovose ir 
remkime visuotinį Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kurio 
tikslas yra dar smarkiau sto
ti į Lietuvos laisvės kovą.

Jeigu šis Kongresas rūpi 
Amerikos Lietuvių jaunimui, 
kurie nėra gimę nei matę sa
vo tėvų šalies Lietuvos, tai 
dar daugiau turėtų juo do
mėtis mūsų tėvai, kurių gim
tinė prašo jų pagalbos.

J. A. Stoškus

Veteranams Pagalba

KAS TIE BLOGIEJI LIETUVIAI
t

(Laiškas iš Švedijos)

Esu vienas iš tų daugelio 
lietuvių pabėgėlių Švedijoje, 
su tuo skirtumu, kad atbė
gau ne iš Lietuvos, bet iš Vo
kietijos.

Šiandien kaip tik gavau 
truputį Amerikoje išeinančių 
laikraščių.

Ten yra įdėta žinutė iš 
1944 m. liepos 18 d. Joje 
„Laisvės” red. Bimba rū
šiuoja lietuvius į dvi klases, 
gerus ir blogus.

Aš kaip tik esu vienas iš 
tų lietuvių, kurie pabėgo iš 
Lietuvos 1940 m. liepos 12 d. 
ir iki 1944 m. rugsėjo 20 d. 
buvau Vokietijoje. Jaučiuosi, 
kad tas redaktorius mane 
priskaito prie šitos „blogų
jų” klasės.

Kodėl tuo laiku mes bėgo- 
me iš Lietuvos, tai tik tas 
nesupranta, kas bolševikų ne
pažįsta, ar pats tokis yra. Jie 
savo žiaurumais pralenkia 
visas iki šiol žmonijai žino
mas žiaurybes. Aš mielai siū
lau tam redaktoriui nueiti 
ne ten, kur NKVD parodys, 
bet ten, kur guli nužudyti 
mūsų seserys ir broliai lie
tuviai.

Negaliu suprasti, ar tam 
redektoriui nebūtų žinoma, 
kaip yra nukankintas mūsų 
parapijos senelis kanaunin
kas Navickas, 76 metų am
žiaus. šitie „rojaus pranašai” 
nuvedė senelį į žibikų mišką, 
kišo adatas po nagais, išlau
žė rankas ir kojas.

Gal čia tas „ponas” redak
torius sakys: „Jis — kuni
gas, užsiėmė politika.” O ko
dėl yra nukankintas ūkinin
kas Ign. Ivanauskas, adv.

Staras, Ona Bagnickaitė, po- 
lic. Grabauskas ir daug kitų, 
šimtai ir dešimtys tūkstan
čių lietuvių?

Aš galiu tam redaktoriui 
duoti pavardes ir datas, 
daug, daug tokių, kurie žiau
riais būdais turėjo apleisti 
šį pasaulį. Už ką? Už tai, 
kad jie save vadinosi lietu
viais, mylėjo bažnyčią ir tą 
mums taip brangią Lietuvą.

Gal „Laisvės” redaktorius 
nenori žinoti, kad mes, bėg
dami iš Lietuvos, nuo vieno 
priešo ant kito užbėgome. Vi
si pabėgėliai pirmiausia perė
jo per gestapo lagerį. Lage
ryje „gerai atšerti” lėkšte er
zacų sriubos per dieną, buvo
me išsiuntinėti darbams.

Ar yra žinoma tam redak
toriui, kad Vokietijoje visur 
buvome pavadinti „Unter- 
mensch”. Ar tas redaktorius 
nežino, kad mums dažnai tek
davo būti gestapo „svečiais”? 
O jeigu jis nežino, ką reiš
kia gestapo svečiu būti, tai 
siūlau pažiūrėti amerikiečių 
padarytas filmas iš koncen
tracijos lagerių.

Visi pabėgėliai buvo pa
versti priverstinais darbinin
kais. Aš slaptai buvau par
bėgęs Lietuvon, kur vėl ges
tapo atgal su kankinimais 
buvau grąžintas.

Ar žino „Laisvės” redak
torius, kad mes gavom Kalė
doms kaip ekstra porciją pu
sę silkės ir vieną raudoną 
burokėlį, — tai buvo mūsų 
Kūčios.

Ir naciai ir rusai iš mūsų 
norėjo tai atimti, ko negali
ma atimti: artimo meilę, tė
vynės meilę, tikėjimą. Mes 
nenorime iš Lietuvos klausy-

Kl. Skaitytojas klausia, ku
ris užlaikomas asmuo gauna 
pensiją, kada kareivis už
muštas kare.
Ats. Jeigu kareivis buvo ve
dęs, tai jo žmona ir vaikai 
ligi 18 metų amžiaus gauna 
pensiją. Jeigu nevedęs, tėvai 
gauna pensiją. Žmona gauna 
$50 per mėnesį, pirmas vai
kas $15 per mėnesį, kiti vai
kai po $13 per mėnesį. Vie
nas tėvas gautų $25 per mė
nesį, ir jeigu abu tėvai gyvi, 
gauna $45. per mėnesį.

KL Jaunuolė mums praneša, 
kad ketina ištekėti už ser
žanto, kai tik jis bus atleis
tas iš armijos. Bet jis nori 
toliau tęsti savo mokslą, no
ri baigti kolegijos kursus, ir 
ji klausia, ar tas galima pa
gal G.I. įstatymą.
Ats. Taip. Kada jį atleis iš 
armijos, jis gali įstoti į ko
legiją, ir valdžia užmokės 
mokslo mokestį ir už knygas, 
o jeigu jis bus vedęs, dar $75 
per mėnesį. Jeigu jis lankys 
kolegiją vakarais, per dieną 
dirbs, valdžia vis užmokės už 
mokslą ir knygas, bet neduos 
pinigų pragyvenimui.

tis rusiškų dainų. Mes nori
me išgirsti lietuviškas, kur 
per amžius lietuviai dainuo
davo dainuos.

Mes tikimės, kad Aukš
čiausiojo padedami, vėl atsi
kvėpsime laisvoje tėvynėje.

Nenoriu čia didžiuotis sa
vo iškentėjimais, bet labai 
skaudu, net kartu darosi 
skaitant „Laisvės” žodžius.

J. V.

Give More Than Thanks

HEW YORK NATIONAL WAR FUND
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<1 TREMTINIŲ G 
“TABLET” KELIA LIETUVOS BYL^ARŲ VOKIETI,
Šio sekmadienio amerikie-Į šiandien spauda, radija 

čių katalikų spaudoje plačiai 
nuskambėjo Lietuvos var
das: joje buvo įdėtas Lietu
vos vyskupų laiškas pasau
lio vyskupams.

Vieni laikraščiai, kaip Bos
ton „The Pilot”, ar New Yor
ko „The Catholic News”, įdė
jo Lietuvos vyskupų laiško 
ilgesnę santrauką, o Brook- 
lyno „The Tablet” išspausdi
no jį ištisai, drauge duoda
mas ir santrauką.

Ryšium su Lietuvos vys
kupų laišku „The Tablet” 
taip pat įsidėjo svarbų veda
mąjį straipsnį.

Jame rašoma: „Lietuvos 
vyskupai kalba vardu to, kas 
truputį daugiau kaip prieš 
ketverius metus buvo krikš
čionybės tvirtovė, išmėginto 
ir išbandyto patriotizmo sim
bolis Baltijos pakraščiuose. 
Po šimtmečio su viršum ver
gijos carų Rusijoje Lietuva 
1918 m. atgavo savo laisvę. 
Bemaž per 22 metų laikotar
pį jos žmonės atkūrė šalį, 
aukštai pakilusią katalikų 
kultūroje ir auklėjime. 1940 
metais toji pažanga buvo su
laikyta, kai kraštą užplūdo 
bedieviškoji Sovietų Sąjunga. 
Po metų naciai atūžė į Bal
tijos valstybes ir trejus me
tus despotiškai valdė nelai
mingas tautas. Tada vėl at- 
sibrovė pabaisa iš Rytų, ir 
vėl toji mirties tyla, kurią 
sudaro Sovietų Rusija, nusi
leido ant Lietuvos ir jos kai
mynų Estijos ir Latvijos.

—Prieš akis Eichstač
kitos pasaulio žinių age0 informacijų vykioje gy 
ros retai tesumini Lietuj Centro> ir maitina 
vardą, ir dar tuo atveju^® datuotos niu laiku r 
patys būdami Maskvos džjoj(, privačial
gai, prabyla apie ją. kaip f.. timsaliqm!timšaliams 

įsteigusi 
kur pietūs 
mai. Yra 
kultūrinės

Haffkn 
nėję zono; 
tuvių vai! 
donasis K 
vanėlių.

Kiel (b 
tas paten:

Wentor 
. Maisto da 
. nos 400 g: 

balų 30 £ 
kruopų 2! 
Stovyklą 
donasis 1

Hambu 
Lietuviai 
niams da 
karinome 
par 200 
pinami a 
niu.

Augsh

Respubliką” Sovietų 
gOje’ 0 britų ir pran-

„The Tablet”, pažymęjįtinius du mė- 
jog tokia kompromisą suderėjus. Pagė
gių dvasia yra žalinga, VĮustiprėjo trem- 
ji padeda skleistis komu0ciniai saitai, 
mui, primena, kad toks •’įdaryta švie- 
sistatymas, pasitaikąs ^iūių pramogų 
vadinamųjų „realistų” k1“ 
likų eilėse, prieštarauja š' 
to Tėvo valiai. . blogiau reikalai

Toliau „The Tablet” rj.patalponais, nors ir 
„Amerikos krikščionys įįiinas didelis įvai- 
tuvos vyskupų raštą turi jįlis tremtinių gy- 
imti kaip atsišaukimą išėdose, dalis — pa
sų tautų, kurias užtvino ibiuose butuose, 
donoji sovietinės vergijos.patalpos geresnia- J 
ra... Vyskupai lietuviai vietomis — blo- 1 
atkartoja visos rytinės ,'yra ir tokių pa
ropos balsus, įspėdami u tremtiniai iki šiol 
pačius saugotis nesantaiįĮaugu ir be durų, 
mūsų eilėse, kompromiso^ _ nėra medžia- 
blogiu, pasidavimo silpna^ imant, okupaci- 
mus nusistačiusiai apgą^cija (tiek ka- 
vadovybei, atmetimo relJu^NRA), trem- 
jos iš socialinės, biznio ir gyventi sfo- 
litinės veiklos ir nuo mull’^j stovyklinis gy- 

plėtimosi šioje šalyje”. '
„The Tablet” turi 110/ , .

skaitytojų. 11 vadovybe pakar-
Visų 64 katalikų laikraš^’ kad aiSVai 

spausdinama 6 milijonai ^.enan’ į . ^ams ateityje bus
p m \| T • 4. ui 1 >stik vietos gyven-Tad Lietuvos byla pla?,^ skiria. 
nuskambėjo per visą Amį^ Matyt) 

_________________ jsnei rūbų, nei apa- ,
’Į®».

LIETUVIŲ KONGRESAS IR LIETUV.it, okupacinės 
_____  prijos dedamos di- 
da balsuotojams tebuvo ]1WS tremtinius 
teiktas tik bolševikų k and geresnėmis ir erd- 
datų sąrašas. s patalpomis. Visos

Iki Kongreso beliko tre^, kad yra užsimo
tas savaičių. Daugelio orfialą sutvarkyti prieš 
nizacijų atstovai jau išriialtius.
ti ir aukos paskirtos. Jei k nuopelnas tremti- 
tas dar nėra atlikta, skubįj pagerėjime pir- 
tą pareigą reikia išpildys fe abejonės, pri- 
Visi į didįjį Amerikos Lielp^.
vų Kongresą Chcagoje! atžvilgiais UN- 

----------- m kritikuojama, ne-
„RAUDONASIS TVANĄ ginčyti, kad 
PLINTA” STOCKHOLM^ bivio5 pagerininie,

KNYGYNUOSE lai.
Stockholmas. - Igno ■"» didel> 

kūno šeiniaus tik pasirod; ?' 
švedų kalba veikalas „Ra'1 Vlsame mat°ma 
donasis Tvanas Plinta” išst?1 ®RRA, ranka, 
tytas visuose stambesniuou w&anizacija tobu- 
švedų sostinės knygynuos^ ve^s ^ar _ S®'

Veikalas buvo plačiai p^ kurie atsitikti- 
minėtas per spalių 21 T faktai, ryškiai 
Stockholme įvykusį estų k'1-tremtinių padėtį, 
lonijos susirinkimą, kur kr’ stovyklose vienam 
bėjo buv. Estijos valstybė žmogui stengia- 
galva ir socialdemokratų v^ 2,000 kalorijų 
das August Rei. M Be to, papil-

Labai palankaus atsiliept gauna vaikai ir 
mo veikalas susilaukė iš Švl 
dijos arkivyskupo, didel? žiniomis, kai kur 
Baltijos tautų draugo, Erlin3®}valdomoje srity- 
Erdem. įgyvenantieji lietu-

Veikalas recenzuojami dar gauna papildo-
per visą Švedijos stambesni Be to, laisvai gy- 
spaudą, neišskiriant ir „A^ gali prašyti gru- 
tenbladet”, kuris yra žinoma?špinimo maistu, 
savo palankumu Sovietų R& pritaria lietuvių 
sijai. Sės stovyklos kūri-

1940 metais autorius yr'; turėtų susitelkti 
išleidęs „Raudonasis Tvanai jaunuomenė ir 
Kyla”, 1945 metais — „Raiši
donasis Tvanas Plinta”. 21 sutinka priimti 
JEI ŽMOGUS BANDO lE^Wma'pa-

KOT TEISYBĖS SSSB.^

New York. — Kaip žemą ^’įsieji labdaros 
stovi teisinė apsauga Sovie,^ kalbos mokė
tų Rusijoje, galima spręstu dujamas, bet ne
iš Maskvos laikraščio „Izvės^ Šiaip, svetimų 
tija” Nr. 197. 0 mokėti. Norin-

Korespondentas iš Lenin^nybą UNRRA 
grado praneša, kad žmonėse su prašymu į 
negali prisimušti prie teismų!^ 
pagalbos. Norėdami patekt;^ ^ntro buvo pra- 
į teismo salę, gyventojai vie-p vokiškus nutver
tomis iš vakaro stoja į eile'^Wus reikia pa
po šimtą ir daugiau žmonių.^ ®vo stovyklos va-

Kai kurie žmonės per diržuose universite- 
mėnesiu ir daugiau negalit jau atidaryti ar 
patekti į teismo rūmus. Kad^t atidaryti, Pabal- 
patekus pas vietinį prokuro-^tams numatytas 
rą, tenka išlaukti eilėje po^vietų skaičius, 
keletą dienų. _ Srth (USA oku-

Jei taip sunku teisybės^ūmoje). Maistas vi- 
ieškoti Leningrade, tai ką be-J- vokiškos kortelės 
kalbėti apie Lietuvą. LAJC^s kortelės užsie-

Tiek daug Amerikos lietu- 
tuvių buvo išėję savanoriais, 
tiek daug buvo pašaukta prie 
ginklo, kad tikrai nebuvo 
fronto, kur nebūtų liejęsis ir 
lietuvių kraujas. Tiek gau
siai USA lietuvių šeimos dė
josi prie Raudonojo Kryžiaus 
darbų ir kitų pergalės pa
stangų ir taip uoliai pirko 
bonus, jog milijono lietuvių 
kilmės amerikiečių veikla ir 
jų lietasai kraujas yra tvir
tas pagrindas, kad būtų iš
klausytas jų balsas, užtarian
tis jų kraujo brolių — Lietu
vos žmonių vargus.

Tas Amerikos Lietuvių 
balsas turės būti stipriai pa
reikštas per Amerikos Lietu
vių Kongresą Chicago j e lap
kričio 29-30 d. ir gruodžio 1 d.

Gausiame delegatų suva
žiavime mes turime pareikš
ti savo ir Lietuvos žmonių 
vardu, kad mes stojame už 
laisvą, nepriklausomą, demo
kratiniais pagrindais besi
tvarkančią Lietuvą, kurioje 
būtų pravestos reikalingos ir 
teisingos žemės bei kapitalo 
reformos ir garantuotas vi
siems lietuviams šiltas ir so
tus pragyvenimas.

Mes turime susirinkti ir 
vieningai pareikšti griežtą 
protestą prieš lietuvių perse
kiojimą savojoj žemėj, prieš 
atėmimą žodžio, spaudos, or
ganizacijų laisvės.

Mes turime pareikalauti, 
kad Lietuvoje būtų sustab
dyta sovietizacija ir bruki
mas į komunistinius dvarus, 
kada iš savarankiško ūkinin
ko lietuvis daromas komisa
rų stumdomas komunistinio 
dvaro bernas.

Iš Lietuvos turi būti pa
šalinta sovietų žvalgyba, jų 
kruvinoji GPU ir žiaurieji 
enkavedistai, tremiamiems 
lietuviams kastuvais skaldę 
galvas, granatomis plėšę ūki
ninkus Pravieniškyje ir šuti
nę sąnarius, išbadę akis pa
triotams lietuviams Rainių 
miškely ties Telšiais.

Mes turime galingai parei
kalauti, kad Lietuvos žmo
nėms būtų leista laisvai iš
sirinkti savo vyriausybę vi
suotiniu, lygiu, slaptu, tikrai 
demokratiniu balsavimu, o 
ne vartojant nacizmo ar rau
donojo fašizmo metodus, kaip 
tas buvo vadinamuose rinki
muose į „liaudies seimą”, ka-

toleravimo komuni/^j kontrolę ir Lietuviai 
tiekimą. pinti RA
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^ričio-Nov ember 16, 1945
“TABLET’ KELIAI-Sėtuvių tremtinių gyvenimas
Šio sekmadienio amerikie-i 

čių katalikų spaudoje plačiai ] 
ii nuskambėjo Lietuvos var-i 
u- das: joje buvo įdėtas Lietu- > 
ie vos vyskupų laiškas pašau- 
o- lio vyskupams. •

Vieni laikraščiai, kaip Bos
ton „The Pilot”, ar New Yor- 
ko „The Catholic News”, įdė
jo Lietuvos vyskupų laiško 
ilgesnę santrauką, o Brook
lyn© „The Tablet” išspausdi
no jį ištisai, drauge duoda
mas ir santrauką.

Ryšium su Lietuvos vys
kupų laišku „The Tablet" 
taip pat įsidėjo svarbų veda
mąjį straipsnį.

Jame rašoma: „Lietuvos 
vyskupai kalba vardu to, kas' 
truputį daugiau kaip prieš 
ketverius metus buvo krikš
čionybės tvirtovė, išmėginto 
ir išbandyto patriotizmo sim
bolis Baltijos pakraščiuose. 
Po šimtmečio su viršum ver
gijos carų Rusijoje Lietuva 
1918 m. atgavo savo laisvę! 
Bemaž per 22 metų laikotar
pį jos žmonės atkūrė šalį, 
aukštai pakilusią katalikų 
kultūroje ir auklėjime. 1940 
metais toji pažanga buvo su
laikyta, kai kraštą užplūdo 
bedieviškoji Sovietų Sąjunga. 
Po metų naciai atūžė į Bal
tijos valstybes ir trejus me
tus despotiškai valdė nelai
mingas tautas. Tada vėl at- 
sibrovė pabaisa iš Rytų, ir 
vėl toji mirties tyla, kurią 
sudaro Sovietų Rusija, nusi
leido ant Lietuvos ir jos kai
mynų Estijos ir Latvijos.

VAKARŲ VOKIETIJOJE
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S
Wį;zburgas. —Prieš akis 
pat^.e pluoštą informacijų 
gimtuvių Sąjungos Centro. 
Ritinės žinios datuotos 
gojų į mėnesio pradžioje.

* cai imant lietuvių trem- 
. ’7 padėtis visose trijose 

(USA, britų ir pran
yk per paskutinius du mė- 

yra pagerėjus. Page- 
kaistas, sustiprėjo trem- 

. organizaciniai saitai, 
1 pažanga padaryta švie-

. ir kultūrinių pramogų
telš. e.
U

Janiai blogiau reikalai 
L/ su patalpomis, nors ir 
į-r, astebimas didelis įvai- 
A. Dalis tremtinių gy- 

i7/stovyklose, dalis — pa- 
privačiuose butuose. 

.. mis patalpos geresnia- 
oOvyje, vietomis — blo- 

T^ime. Yra
kur tremtiniai iki šiol 

^ia be langų ir be durų, 
“^taisyti — nėra medžia- 
® bendrai imant, okupaci- 
l™įministracija (tiek ka- 

tiek UNNRA), trem
ai skatina gyventi sto- 

&se. Mat, stovyklinis gy- 
Pfetas lengvina kontrolę ir 
Jk'stina maisto tiekimą. 
^‘RRA vadovybė pakar
ai pareiškia, kad laisvai 

^stovyklose) gyvenan
ti lietuviams ateityje bus
Girnos tik vietos gyven- 

IUEE.S (vokiečiams) skiria
mi maisto kortelės. Matyt, 

.gaus nei rūbų, nei apa-

LIETUVIŲ KONGnepaisant, okupacinės 
------ .listracijos dedamos di- 

Tiek daug Amerikos lietu-'dita pastangos tremtinius 
tuvių buvo išėję savanoriais, 
tiek daug buvo pašaukta prie 
ginklo, kad tikrai nebuvo 
fronto, kur nebūtų liejęsis ir 
lietuvių kraujas. Tiek gau
siai USA lietuvių šeimos dė
josi prie Raudonojo Kryžiaus 
darbų ir kitų pergalės pa-

tak3>inti geresnėmis ir erd- 
dĄjmis patalpomis. Visos 
Įįį rodo, kad yra užsimo

ta ^reikalą sutvarkyti prieš 
uįjf/s šalčius.
tiirdelis nuopelnas tremti- 
^įadėties pagerėjime pir- 
tąpeilėn, be abejonės, pri-
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jjjr.a betgi ginčyti, kad

jalyginamai trumpą lai- 
NRRA nuveikė didelį 

fcjikų darbą.
įįjjur ir visame matoma 

Tas Amerikos Lietuviu ^tinga UNRRA ranka, 
balsas turės būti stipriai pa- ^.iiku organizacija tobu- 
reikštas per Amerikos Lietu- ^iparatas veiks dar ge- 
vių Kongresą Chicagoje lap-štai kai kurie atsitikti- 
kričio 29-30 d. ir gruodžio 1 d.b ^paimti faktai, ryškiai 

Gausiame delegatų suva-^ruoją tremtinių padėtį.
žiavime mes turime pareikš- yfur stovyklose vienam 
ti savo ir Lietuvos žmonių Ujusiam žmogui stengia- 
vardu, kad mes stojame užS suteikti 2,000 kalorijų 
laisvą, nepriklausomą, demo- ajj-o normą. Be to, papil- 
kratiniais pagrindais besi-^ii paisto gauna vaikai ir 
tvarkančią Lietuvą, kuriojei Įitai- _ . . .
būtų pravestos reikalingosū„““O““- kai kur 
teisingos žemės bei kapitalo ‘ 'k‘™« valdomoje srity- 
reformos ir gara? uotas į i!do.
siems lietuviams Šiltas ir»rtaist0 Be to, laisvai gy. 
tus pragyvenimas. Eitieji gali prašyti gru- 

Mes turime susirinkti J1 p. aprūpinimo maistu.

jų icvaoai j mfinių būvio pagerinime, 
tas pagrindas, kad butų B- »alvainamai trllmna 1ai. 
klausytas jų balsas, uztanan- 
tis jų kraujo brolių — Lietu
vos žmonių vargus.
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tus pragyvenimas. .. Eitieji gali prašyti gru- 
Mes turime susirinkti ir pj; aprūpinimo maistu.

vieningai pareikšti griežtą pritaria lietuvių
protestą prieš lietuvių perse- įminės stovyklos kūri- 
kiojimą savojoj žemėj, prieš jjfl? joje fUrėtų susitelkti 
atėmimą žodžio, spaudos, or- gaminė 
ganizacijų laisvės.

jaunuomenė ir 
$sūra.

Mes turime pareikalauti. ^[RRA sutinka priimti 
kad Lietuvoje būtų sustab- jp tarnybon nedidelį lietu- 
dyta sovietizacija ir bruki-įkaičių. Visų pirma pa- 
mas į komunistinius dvarus, ujami gydytojai ir as-

!es nori- 
cas, kur 
dainuo-

mao l XkVlllUAlXOUlUlUD l d 0*7 J---- ----
kada iš savarankiško ūkiniu- Fs, dirbusieji labdaros 
ko lietuvis daromas komisą- $ie- Anglų kalbos mokė- 
rų stumdomas komunistinio • pageidaujamas, bet ne- 
dvaro bernas. Jūtinas. šiaip, svetimų

Iš Lietuvos turi būti rel,ki!? mokstiT Nu
šalinta sovietų žvalgyba, gauti tarnybą UNRRA 

r-PH i. 4,,«i^kreiPtls su prašymu į

1 Aukš- 
vėl atsi
gynėję, 
jotis sa-

kruvinoji GPU ir žiaurieji 1^,^. 
enkavedistai, tremiamiems 
lietuviams kastuvais skald? 
galvas, granatomis plėšę ūki' 
ninkus Pravieniškyje ir šuti-

et labai sąnarius, išbadę akis pa-
• triotams lietuviams Rainiui^ 

miškely ties Telšiais.
Mes turime galingai parei

kalauti, kad Lietuvos žmo
nėms būtų leista laisvai 

Thanks sirinkti savo vyriausybę vi
suotiniu, lygiu, slaptu, tikrai 

★ demokratiniu balsavimu, ° 
ne vartojant nacizmo ar rau
donojo fašizmo metodus, kaip 

...n tas buvo vadinamuose rinki- 
"'<3c i „liaudies seimą",!®'

darosi 
jodžius.

J. V.

tiįj dų centrą.
IftRRA centro buvo pra- 

kad į vokiškus univer- 
prašymus reikia pa- 

$ per savo stovyklos va- 
jt^oę. Visuose universite- 
į^!, kurie jau atidaryti ar 
^šiemet atidaryti, Pabal- 
^studentams numatytas 
^:ikras vietų skaičius.
Jlnauwoerth (USA oku- 
Gpėje zonoje). Maistas vi- 
™ 0is — vokiškos kortelės 
^pildomos kortelės užsie- 
*įilms.

Eichstadt (USA zona) Sto
vykloje gyvenančius globoja 
ir maitina UNRRA. Paskuti
niu laiku maistas paprastėjo. 
Privačiai gyvenantiems sve
timšaliams UNRRA yra 
įsteigusi valgyklą mieste, 
kur pietūs duodami nemoka
mai. Yra gimnazija, ir gyva 
kultūrinės veikla.

Haffkrug (britų okupaci
nėje zonoje). Stovyklos lie
tuvių vaikams Švedijos rau
donasis Kryžius atsiuntė do
vanėlių.

Kiel (britų zonoje). Mais
tas patenkinamas.

Wentorf (britų zonoje). 
Maisto davinys dienai — duo
nos 400 gr., mėsos 57 gr., rie
balų 30 gr., cukraus 35 gr., 
kruopų 25 gr., miltų 150 gr. 
Stovyklą išlaiko Britų Rau
donasis Kryžius.

Hamburg (britų zonoje). 
Lietuviai priimami pagelbi- 
niams darbams prie anglų 
kariuomenės. Jau priimta 
par 200 lietuvių. Visi aprū
pinami anglų kareivio davi
niu.

Augsburg (USA zonoje). 
Lietuviai tremtiniai sutal
pinti RAD (Reichs Arbeit 
Dienst) priklausiusiose pa
talpose. Maitina UNRRA.

Ochsonzoll b Hamburg 
(britų zonoje). Lietuviai gy
vena bendroje su latviais ir 
estais stovykloje. Maistas 
patenkinamas. Anglai kas
dien į stovyklą atveža vokie
čių orkestrą.

Lubeck (britų zonoje). Sa
vaitinis maisto davinys su
daro 3,970 gr. duonos, 700 gr. 
miltų, 400 gr. mėsos, 150 gr. 
sviesto, 150 gr. cukraus, 150 
gr. marmelado, 100 gr. kruo
pų, 1 kg. daržovių, 385 bul
vių ir 62.5 gr. druskos.

Watenstadt (USA okupaci
nėje zonoje). Stovyklą nese
niai aplankė Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vai iš Ženevos, pranešdami, 
kad lietuviams ten teksią pra
leisti žiemą. Stovyklos ap
lankymo išdavas žadėjo pra
nešti Amerikos lietuvių ir 
Raudonojo Kryžiaus vadovy
bėms.

Papildoma žinutė (gauta 
vėliau). Watenstadte įsteig
tas Lietuvių Sąjungos sky
rius. Netoli laikomi lietuviai 
belaisviai reguliariai šelpia
mi maistu iš tremtinių ištek
lių. Rūpinamasi jų paleidimu. 
Prieš kelias dienas buvo pa
leisti šeši pirmieji.

Stovyklose duodama 70% 
anglų ir 30% vokiečių mais- 

’ to.
Kalorijų skaičius padidin

tas iki 2100. Kokybės požiū
riu, angliškos kilmės mais
tas žymiai geresnis už vokiš
kąjį. Stovyklų vyrams įveda
ma trijų dienų darbo prievo
lė po 4 valandas dienoje. Sto
vyklas pradėta įrenginėti 
žiemai.

Hannover (britų zonoje). 
Čia susidarė Hannover-Brau
nschweig apygardos lietuvių 
komitetas. Kai kurie anglų 
karininkai komendantai kal
ba apie netrukus turinti įvyk
ti tremtinių perkėlimą į va
karus, į didesnes stovyklas.

Mannheim (USA zona). 
Stovykloje gyvenančius mais
tu aprūpina UNRRA.

Tubingen (prancūzų oku
pacinėje zonoje). Lietuvių 
tremtinių santykiai su pran
cūzų vadovybe geri. Visi lie
tuviai maitinasi svetimšalių 
valgykloje. Maistas duoda
mas nemokamai.

Flensburg (birtų zonoje). 
Vaikus iki 12 metų maistu 
aprūpina UNRRA, o visi ki
ti gauna vokiškas maisto kor
teles ir priedus pagal orde
rius.

Papildoma žinia (gauta vė
liau). Maisto norma siekia 
2000 kalorijų.

Nuernberg (USA zona). 
Stovykloje gyvena apie 600 
lietuvių. Veikia vaikų darže-

AMERIKA
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Barbara Darlys
Žymioji lietuvių dainininkė, lapkričio 18 d. dainuo

janti Bayonne, N. J. Ji yra dainavusi Lietuvos operoj, 
Chicagos operoj ir daugely koncertų. Šiuo laiku ji ruo
šiasi operai ,,H Trovatore”.

lis, pradžios mokykla ir pro
gimnazija. Daugumas lietu
vių iki šiol gyveno apgriau
tame garaže. Dabar jau per
sikėlė j gyvenamus namus, 
kurie dar be langų. Tremti
nius aprūpina pirmoji armi
ja. Maistas neblogas.

Heidelberg (USA zona). 
Lietuviai tremtiniai gyvena 
privačiai, mieste. Gaunamos 
vokiškos maisto normos.

Pastaba: Vokiškos maisto 
normos tesiekia vos pusę Dis
placed Person davinio.

Voiden (Meyerhof stovyk
la). Gyvenama ankštokai, 
mintama vidutiniškai, gau
nama užsieniečiams skirtas 
normas.

Hanau (USA zona), čia 
gyvena per 3,000 lietuvių. 
Tai gausiausias lietuvių su
sibūrimas USA okupuotoje 
zonoje. Stovyklą išlaiko UN- 
RRA.

Schwarzencock. Maistu ne- 
siskundžiama.

Biberach a R. (prancūzų 
zonoje). Prancūzų karinė ad
ministracija lietuvius globo
ja ir aprūpina geru maistu.

Colio (Ovelgon ir Oldau 
stovyklos britų zonoje). O- 
velgon veikia prekybos mo
kykla. Tai pirmoji lietuvių 
prekybos mokykla Vokietijo- 
je.Stovyklos dienos maisto 
davinys toks: duonos 400 gr., 
mėsos 50 gr., sviesto 50 gr., 
ir smulkūs priedai.

Blomberg (britų zonoje). 
Dienos maisto davinys — 
duonos 500 gr., mėsos 25 gr., 
sviesto 35 gr., bulvių 600 gr., 
žirnių 100 gr., cukraus 15-20 
gramų.

Neu Munster (britų zono
je). Dienos maisto davinys: 
duonos 400 gr., mėsos 50 gr., 
sviesto 50 gr., 0.5 litro pieno.

Bregenz (prancūzų zono
je). Tarp Alpių, ežero Boden 
pakrantėje, esančiame Bre
genz mieste yra susitelkę 
apie 150 lietuvių. Visi gyve
na privačiai. Maitinimas ge
ras. Bregenz yra viso Voral- 
berg lietuvių centras.

Lustenau (prancūzų zono
je). Stovykla veikia Prancū
zų Raudonojo Kryžiaus ži
nioje. Patalpos pakenčiamos, 
maitinimas geras.

Oldau. Beveik visi stovyk
los gyventojai buvo UNRRA 
sušelpti rūbais ir apavu. Mai
stas, palyginti, geras. Kiek
viena, šeima maistą gamina 
atskirai.

kia gimnazija (ar progimna
zija), tautinis meno ansamb
lis, sportinis klubas, keturios 
pradžios mokyklos, keturi 
vaikų darželiai, amatų mo
kykla, keli chorai ir leidžia
mi 2 laikraščiai.”

Šis vaizdas yra tipingas 
stambesnei tremtinių koloni
jai.

Mažesnėse kolonijose vaiz
das, suprantama, kiek kuk
lesnis: „Įsteigta pradžios 
mokykla, vaikų darželis ir 
suorganizuoti anglų kalbos 
kursai.”

Be to, per visas kolonijas 
ruošiamos paskaitos, kursai, 
skaitomi referatai.

Pav., Wiesbaden stovyklo
je įsteigtas liaudies universi
tetas. Ten pat susiorganiza
vo miškininkų skyrius, kuris, 
tikimasi, išaugs į aukštąją 
miškininkystės mokyklą. 
Ravensburge gyvenąs ra
šytojas Petras Babickas pa
rašė trijų veiksmų su prolo
gu vaidinimą „Gintaro Kraš
tas”. Ten pat gyvenąs poe
tas Bernardas Brazdžionis 
su pedagogu Ignu Malinaus
ku parengė naujus elemento
rius pradžios mokykloms.

Hanau gyvenąs dailininkas 
V. K. Jonynas pakviestas pa
iliustruoti prancūzų rašytojo 
Prosper Merimee veikalą 
„Lokys”, kurio motyvas pa
imtas iš Lietuvos praeities. 
Klaipėdietis žurnalistas Jo
nas Grigolaitis parašė atsi
minimus iš Oranienburgo vo
kiečių koncentracijos stovyk
los, kurioj jis iškalėjo ketve
rius metus. Atsiminimai pa
vadinti „Nacių Pragare”.

Haffkrug kolonijoje, lite
rato J. Krumino pastango
mis, išleistas 60 puslapių li
teratūros almanachas „Balti
ja”, bendradarbiaujant pir
maeiliams lietuviams rašyto
jams.

Lietuvių Sąjungos Centre 
jau sudarytos visoms tremti
nių mokykloms pagrindinės 
programos.

Šiuo metu programos mul
tiplikuojamos ir kam reikia 
siuntinėjamos. Vadovėliams 
spausdinti leidimas jau gau
tas. Pirmon eilėn spausdina
mi vadovėliai pradžios mo
kykloms.

Organizaciniu požiūriu vi
sose stambesnės kolonijose 
veikia Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
skyriai.
Pastarasis buvo perorgani
zuotas.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Andriuškaitč, Stasė, kurios ištekė
jusios pavardė nežinoma.

Arlauskas, Ignas, gyvenęs Čikagoje.
Asevičiai (Savage) Baltrus ir Jokū

bas, iš Lietuvos išvykę prieš 50 metų.
Balčiūnaitės, Liudvisė ir Vanda, ku

rių ištekėjusių pavardės nežinomos.
Baltramaičiai, Petras ir Morta
Baltrūno, Antano, įpėdiniai.
Bartušanka, Jonas, gyvenęs Čikago

je.
Belksnytė, Ona, veikiausia gyvenusi 

New Britain, Conn.
Beniušis, Jonas, kilimo vieta neži

noma, spėjama, kad gyveno New Bri
tain, Conn.

Boreikaitė, Lucija, 1936 metais išvy
kusi Amerikon iš Rokiškio miesto.

Budos, Mykolas, Mečislovas, Ignas 
ir kiti, sūnūs Viktoro ir Stanislovo 
Budų.

čekučiai, Stasys ir Julius, kilę iš 
Vilkomiškių km., Melagėnų v.

Černeckas, Stasys.
Dambrauskas, Jurgis ar Jonas
Dambrauskas, Matas, gyvenęs Čika

goje.
Danta-Dantienė, Mare, gyvenusi 

New Yorke.
Dapkai, Juozas ir Povilas, ir pasta

rojo duktė Emilija, kilę iš Radviliš
kio m. Šiaulių apskr.

Daugėlai, Algirdas ir Bronius, kilę 
iš Tvarkiškių km., Garliavos v., ir gy
venę Corevale Ave., Toronto, Kana
doje.

Daugėla, Jurgis, kilęs iš Dzenčelau- 
kos km., Marijampolės apskr., turįs 
du sūnų, kurie 1929-1930 metais lan
kėsi Lietuvoje.

Diedoniai, anksčiau gyvenę 1862 
Yard (7), Scranton, Pa.

Diekantas, Pranas, gyvenęs Čikago
je.

Diekantaitė, Ona, gyvenusi Čikagoj.
Dišes, Antanas, Mykolas, Ona, Al

dona, gyvenę Čikagoje.
Džigas, Augustas, kilęs iš Mikėnų 

km., Siesikų v., Ukmergės a.
Domeikos, Vincas ir Justinas, kilę 

iš šakių apskr.
Duley-Dulcvičius, Adolfas, sūnus 

Vinco, kilęs iš Diržių kaimo. Radvi
liškio valsč., jau ilgus metus gyve
nantis Čikagoje ir turintis ten savo 
namus bei biznį.

Garsickaitčs, Petronėlė ir Agota, 
kilusios iš Šimkų km., Jankų V., ša
kių apskr.

Garsickas, Petras, kilęs iš Simuku 
km., Jankų v., šakių apskr.

Gaigalicnč-Gaižauskaitė, Veronika, 
kilusi iš Gryblauskių km., Batakių 
v., Tauragės apskr., prieš šį karą gy
venusi Brooklyn, N. Y.

Garbenis, Domininkas, gyvenęs 
Grand Ave., Michigan, Ind.

Gauronskas, Kazys, gyvenęs Čika
goje.

Girdvainienė- Piktuižytė, Julija, ki
lusi iš Kivilių km., Akmenės v., Ma
žeikių apskr.

Goštautienė-Purcikaitė, Teodora, su 
savo vyru Ottonu gyvenusi Bridge
port, Conn.

Grubienė, Veronika, gyvenusi St. 
Louis.

Dudžiūnienė-Grabliauskaitė, Ona, 
kilusi iš Svidiškių km., Punsko v., ir 
gyvenusi Boston, Mass.

Ivanavičius, Adomas, gimęs Lomė- 
nų k., Kaišiadorių v., Trakų ap.

Jaksonai, Bronius ir Ona Meilutė, 
ir jų sūnus Leonas, gyvenę Worces
ter, Mass.

Jakubauskienė-Bazarauskaitė, Al- 
žiuta, Amerikoje žinoma dar ir pa
varde Jakubowska, kilusi iš Bazorių 
km., Alytaus apskr.

Jegeleinė, Izabelė, Amerikoje žino
ma kaip Isabele Yegela, gyvenusi 408 
Lafayette Street, Newark, N. J.

Jeseliūnas, Lietuvoje gyvenęs Klo- 
vonio miestelyje.

Jezarackienė, Augustina, kilusi iš 
Liepiškių km., Meškinės v., Alytaus 
apskr.

Juknio, Domininko, sūnūs.
Jurkevičius, Bronislovas.
Juškauskai, Kazys ir Adomas, kilę 

iš Žuvintu km., Simno v., Alytaus 
apskr., ir gyvenę Wašingtone.

Kaminskienė-Piktuižytė, Barbora, 
kilusi iš Kivilių km., Akmenės v.

Karveliai, Vincas, Kazys ir Adomas.
Kelly, Izabele, gyvenusi 36 Hill 

Park Ave., Pittitin, Pa.
Kirsnienė, Rožė, gyvenusi Camden, 

Ill.
Kisielius, Juozas, kilęs iš Aniūnų 

km., Debeikių v., Utenos a., išvykęs 
į Chicagą prieš 1914 metus.

Kiškis- Vaičiūnas, Povilas, gyvenęs 
Čikagoje ar apylinkėje.

Krikščiūnienė-Arbašauskaitė, Agota.
Koknavičiutė-Zapereckaitū, Liudvi

ka, duktė Prano, kilusi iš Domantonių 
km. Alovės v., Alytaus apskr.

Konopeskas, Konopaskas arba ir 
Konopackis, kilęs ir Potokliškių mies
telio.

Kudrevičius, Stasys.
Kuklys (Kukys?), Aleksandras, ki

lęs iš Koklių km., Valkininkų v., Tra
kų apskr.

Kulčinskas, Stasys, turėjęs Chica
goje sporto reikmenų krautuvę.

LIETUVIAI STUDENTAI MOKYSIS 
VOKIEČIŲ UNIVERSITETUOSE

Wurzburgas. — Lietuvių 
Sąjungos žiniomis, trėmime 
atsidūrę moksleiviai turi ga
limybės stoti į visą eilę Vo
kietijoje atsidarančių univer
sitetų. Čia paduodame pluoš
tą žinių apie vokiškųjų uni
versitetų padėtį.

UNRROS rūpesniu, visuo
se universitetuose yra rezer
vuotas tam tikras skaičius 
vietų tremtiniams iš Pabal- 
čio.

Be to, patirta, kad ir pran
cūzų universitetai rengiasi 
plačiai atidaryti savo duris 
Lietuvos studentams. Yra vil
čių gauti net stipendijų.

Heidelberge jau veikia te
ologijos fakultetas; medici
nos fakulteto paskaitos nu
matoma pradėti lapkričio 1 
dieną. Prašymai jau priima
mi. Apie spalių 15 d. bus pa
aiškėję prašymų svarstymo 
rezultatai. Filosofijos, huma
nitarinių mokslų, teisės ir 
gamtos mokslų fakultetai nu
mato pradėti darbą vėliau. 
Visų fakultetų dekanatai jau 
veikia.

Erlangene spalių 15 d. pra
dės darbą medicinos fakulte
tas. Prašymai dar priimami. 
Veiks ir kiti fakultetai. Er
langene jau gautos lietuvių 
bandrabučiui patalpos.

Marburgo universitete pri
imami prašymai į medicinos 
fakultetą.

Hamburge priimami pra
šymai į visus fakultetus.

Priėmimas bus greitai nu
trauktas.

Goettingene prašymai jau 
nebepriimami. Ten pat vei
kia žemės ūkio aukštoji mo
kykla. Prašymai dar priima
mi.

Hannoveryje veikia aukš
toji veterinarijos mokykla. 
Prašymai dar priimami. 
Aukštoji technikos mokykla 
darbą pradės artimiausiu lai
ku. Veiks architektūros ir 
statybos skyriai.

Muensteryje priimami pra
šymai į muzikos mokyklą.

Koelno, Kielio ir Bonno 
universitetai veiks, tačiau 
smulkesnių žinių apie tai dar 
neturima.

Stuttgarte veiks aukštes
nioji technikos mokykla, ku
rioje darbas numatomas pra
dėti architektūros, statybos 
ir technologijos fakultetuose. 
Prašymai dar nepriimami.

Darmstadte numatoma ati
daryti aukštąją technikos 
mokyklą. Veiks architektū
ros ir statybos fakultetai. 
Prašymai dar nepriimami.

Tuebingene veikia teologi
jos fakultetas. Medicinos fa
kultetas prašymus priima.

Freiburge laukiama univer
sitetą atidarant.

Innsbrucke veikia medici
nos, teisės, gamtos-matema- 
kos su chemijos skyriumi, fi
losofijos ir humanitarinių 
mokslų fakultetai. Studentų 
priėmimas dar vykdomas. Įsi
rašyti galima tik asmeniš
kai. Lietuviams įstoti kliū
čių nedaroma. LAIC.

Kuršinskaitė, Matilda, kilusi iš Jo
niškio, kurios pavarde po vyru neži
noma.

Kursonis, Jonas, sūnus Kazio ir Ka
zės Gineikaitės, kilęs iš Kauno, gyve
nęs Scranton, Pa.

Kvietkauskaitfi, Anelė, iki 1939 me
tų dar gyvenusi Alvite, Vilkaviškio 
apskr.

Ligmanienė-Ligmanas, Ona, gyve
nusi Detroit, Mich.

Linkevičienė-Prikockaitė, Monika.
Mačinskas, Juozas, gyvenęs Silver 

St., Boston, Mass.
Magar-Lucy Lynsky, Frank.
Maldžius, Petras, kilęs iš Melagėnų 

km., Melninkų v., Švenčionių a.
Masiokienč-Šlliūnaitė, Antanina ir 

jos duktė Frances, gyvenusi Chikago- 
je.

Mažylis, Antanas, sūnus Petro, kilęs 
iš Gučiūnų kaimo, Skapiškio v., 1922 
m. iš Čikagos persikėlęs j Detroit, 
Mich., kame ir dabar gyvena.

Mikolaitis, Jonas, kilęs iš Dainių 
km., Jurbarko v., Raseinių apskr.

Noclus, Kurgis ir Močiutė, Elyza, 
gyvenę New Yorke.

Močenas, Aleksandras, kilęs iš Suba
čiaus miestelio, Panevėžio apskr.

Montvilienė, Ona, Amerikoje žino
ma kaip Montvil, Anna, gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.

Namavičiai, Julius ir Zigmas, kilę 
iš Smilgių v., Panevėžio apskr.

Norkus, Antanas, kilęs iš Ketūnų 
km., Sedos v., Mažeikių apskr.

Pakarniene-žilvitytė, duktė Jurgio, 
kilusi iš Petrauskinės k., Piniavos v., 
Panevėžio apskr., prieš šį karą gyve
nusi Brooklyn, N. Y.

Paulauskas, Petras, išvykęs iš Klai
pėdos apie 1922 metus ir gyvenęs 
Washingtone.

Paženieckas, Kazys, iki 1938 metų 
gyvenęs Buenos Aires, Argentina, bet 
manoma, kad vėliau persikėlė J. A. 
Valstybes.

Petronaičiai, Baltrus Ir Ona, taipgi 
Petronaičio trys broliai ir vaikai ki
lę nuo Kėdainių ir gyvenę Brooklyn, 
N. Y.

Petrulis, Jonas gyvenęs Čikagoje.
Polekauskai, Boleslovas, Antanas ir 

Juozas, Amerikoje žinomi dar ir kaip 
Paulakowsld, kilę iš Suvalkų apylin
kės.

Purlys arba Pivoras, kilęs iš Barz- 
dainių km., Žemaitkiemio v., Ukmer
gės aps.

Račkauskas, Kazys, kilęs iš Dargiš- 
kių km., Žarėnų v., 193Z m. gyvenęs 
125 Siegel Street, Brooklyn, N. Y.

Račiūnas, Augustinas, gyvenęs su 
broliu Brooklyn, N. Y.

Raškauskai, Jonas ir Motiejus, kilę 
iš Svidiškių km., Punsko v., Seinų 
apskr.

Rastauskas, Adolfas, sūnus Stanis
lovo, nuo 1913 metų pastoviai gyve
nęs Hartford, Conn.

Ruklevičiai išvykę iš Kelmės prieš 
20 metų.

Seiliai, Vincas ir sūnus Vincas.
Simučiai, Liudvikas ir Ona, ir taip 

pat Amerikoje gimę jų vaikai Justi
nas, Anicetas ir Juzefą. Jie visą laiką 
gyveno Čikagoje.

Stankus, Kazimieras, kilęs iš Mas
taičių km., Kulių v., Kretingos a.

Stočiokienė, Ieva.
Stankauskas, Petras, kilęs iš Būdos 

km., šakių apskr., Jankų v.
Striukis (Striukis?) Liudvikas.
Šelvytes, Elzbieta ir Veronika, ku

rių pirmosios pavardė po vyru yra 
Elizabeth Walch, o antrosios V. Kiesil, 
kuri iki 1935 m. gyveno San Francis
co, California.

Šidlauskai, iš Virbalio išvykę prieš 
30 metų.

Deltuvos vi., Uk- 
Ameriką sugrįžę

gyvenęs Čikagoje.
Antanas ir

Karolis, gyvenęs Boston,

Konstantinas.
Jadvyga, gyvenusi Cika-

ir žmona, prieš 
kilusi iš Rasei-

Marija, gyvenusi Nashua,

Petras, gyvenęs Čikagoje. 
Jonas, kilęs iš' Leipalingio

Šidlauskas, sūnus Vinco, kilęs iš 
Dovydžių k., Kruopių v., Šiaulių apsk. 
gyvenęs Manchester mieste ir dirbęs 
siuvyklose.

Šidlauskas, Domininkas.
Šilinskaitė, Marijona, kilusi iš Ma- 

kių km., žem. Naumiestyje, Taura
gės a.

Šiliunaitė, Konstancija, kurios ište
kėjusios pavardė nežinoma. , -

Šiliūnas, Antanas, gyvenęs Čikagoje.
Šteinys, Motiejus, ilgus metus gy

venęs New Yorke.
Šulskaitė, Justina, gimusi Ameri

koje.
Tamaševlčienė, Antanina, su sūnum 

Vaclovu.
Tamošauskienė, Stasė, gyvenusi Či

kagoje.
Tamošiūnai, Andrius ir Vytautas, 

gimę .Boston, Mass., Lietuvoje gyvenę 
Barančyznos km., 
mergės apskr., j 
1937-1938 metais.

Uberta, Pranas,
Urbonai-Urbanavičiai,

Albinas, gyvenę Čikagoje.
Urbonas,

Mass.
Vaičiulis,
Vaišienė,

goję.
Vaitkus, Juozas.
Vaznaičiai, Antanas 

ištekant ščepavičiūtė, 
nių.

VVolček,
N. H.

Zabiela,
Zautras, 

valsč.
žarnauskas, Elzeušas, gyvenę Bos

ton, Mass.
Žiurkevičienė, Uršulė ir jos sūnus 

Juozas, gyvenę Višakiu Rūdoje.
Ieškomieji ar apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti:
Šelvytės, Elzbieta ir Veronika, ku

rių pirmosios pavardė po vyru yra 
Elizabeth Walsh, o antrosios V. Kiesil, 
kuri iki 1935 m. gyveno San Francis
co, California.

Šillnskas, Antanas, gyvenęs ir gal 
tebegyvenąs Brooklyn, N. Y.

Šimkus, Kazys, išvykęs Amerikon 
apie 1927 m. ir gyvenęs Čikagoje ar 
Bostone.

šlrvinskas, Petras, kilęs iš Kikonių 
km., Kupiškio v., Panevėžio apskr. 
visą laiką gyvenęs Čikagoje.

Švereckis, Jonas, kilęs iš Sabliaus- 
kų km., Akmenės v., Mažeikių apskr.

Tamulėnas, Jokūbas, gyvenęs 303 
Lowell St., Redwood City, California.

Urbonienė-žlndžiūtė, Marcelė, kilu
si iš Veliuonos vlsč, ir gyvenusi Brook
lyn, N. Y.

Tamošauskas, Alfonsas, prieš šj ka
rų gyvenęs Montreal^, Kanadoje.

Taučklenė-Banonaite, Ciprijona, ki
lusi iš Rubonių km., Krinčino v., Ru- 
bonių km.

Ūso ris, Jonas, gyvenęs ir gal tebe
gyvenantis Detroit, Mich.

Vaitkus, Juozas.
VValsh-selvytė, Elzbieta, iki 1936 m. 

gyvenusi Čikagoje.
Zakarauskai, Ignas ir Konstantas.
žebrienė, Juzefą, duktė Nato, ki

lusi iš žiliškių km., Subačiaus apylln., 
Panevėžio apskr.

žebrys, Mateušas, gyvenęs Sibire, iš 
kur atvyko j Jun^t- Amer. Valstybes.

Zeromskiai, Feliksas, Jurgis ir Vik
torija

Zubrickas, Antanas, gyvenęs 611 
Pine St., nežinomam mieste Pennsyl
vania valstijoj.

Blažys, vardas nežinomas. Gyvena 
New Yorko apylinkėje.

Bliskis, Julius, gyveno Kanadoje.
Bliskytė, Emilija, gyveno Pittsbur- 

ghe, Pa.
Citavičius, Juozas, gyvena Chica- 

gTulskis, Antanas, gyvena Detroit, 
Michigan.

Galliūnai, Povilas ir Jonas, kilę iš 
Kėdainių apskr., Gudžiūnų dvaro. Gy
vena Chicagoje.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.Cervantes

Mes visi lygūs, kada mie
game.

Švietimo ir Kultūros Srityje
Padėčiai pailiustruoti, štai 

du tremtinių kolonijoms ti
pingi pranešimai.

Pirmame skaitome: „Vei WAR FUND

NEW YORK



AMERIKA

MIRĖ

Į Philadelphijos Žinios Į
IŠ LAIŠKŲ IŠ LIETUVOS

Neseniai gautas laiškas, 
rašytas birželio 18 dieną.

Rašytas pieštuku. Iš laiš
ko žodžių matyti, kad ten 
daug slepiasi ašarų ir vargo. 
Pirmieji žodžiai, kuriuos ra
šo savo laiške, tai yra viltis 
iš Amerikos. Ten sako:

„Mūsų gyvenimas labai 
skurdus ir sunkus, ir dažnai 
tik pavydime, kad jūs taip 
gražiai gyvenate ir jaučiatės 
laimingi. Mes nieko gero ne
galime ir neturime parašyti. 
Tik vargas apie mus”. Jei 
kuomet gauna kokį laiškelį 
iš Amerikos, tai esanti labai

didelė paguoda ir viltis ken
čiantiems lietuviams.

Diena, kurioj jie gavo pir
mą žinią iš Amerikos, buvo 
kaip gražiausia diena, kokią 
kuomet nors jie turėjo. Ir 
vėl jie laukia tos valandos, 
kad gautų laišką ir paguodos 
bei pagelbos.

Lietuviai yra verčiami ke
liauti tai į Klaipėdos kraštą, 
tai į Rusijos gilumą. Nebėra 
lietuviams vietos savo kraš
te gyventi. Jie vienas po kito 
apgalvotai naikinami ir per
sekiojami. Jei tiesą galėtų 
parašyti, tai tie laiškai būtų 
labai liūdni ir krauju bei aša
romis parašyti.

liūs cigarečių. Bet vis dirba 
ir gerai gauna pavalgyti, ap
sirengti; tai ir esą patenkin
ti.

Linksmiausia esą girdėti, 
kad jų nežada prievarta grą
žinti Lietuvon. Visi laukia, 
kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma. Tuomet jie 
vėl galėtų sugrįžti ir laimin
gai gyventi.

ADMIROLAS PHILADEL- 
PHIJOJ

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
TrefiladlenJ 7:00 pjn. Se3t 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalanluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 08 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

! Tel. POPlar 4110

; Charles J. Roman į
(Ramanauskas) *!
LAIDOTUVIŲ '!

! DIREKTORIUS ;■ 
■ 1113 Mt Vemon St, į

Philadelphia, Pa.
' Modemiška laidojimo įstaiga. Dl- ]« 
, delš, graži koplyčia, erdvi salč. ij 
i pakeleivingiems sutelkiama *■ 

nakvyne Į >
i Viskas nemokamai. Krelpkltčs ]■ 
Į dieną Ir naktį

IŠ PABĖGĖLIŲ LAIŠKŲ

Lietuviai pabėgėliai Vo
kietijoj ar kitur daug dau
giau ir laisviau parašo.

Jie labai mažai gauna ži
nių iš Lietuvos. Jie sako, kad 
daug lietuvių išvežė į Rusiją 
ar pakišo po velėna. Jie ra
šo, kad ruskius gerai atsi
mena ir džiaugiasi, jei trem
tiniams negresia būti sugrą
žintiems.

Laisvai niekas nenori grįž
ti, o prievarta jų ten nevarys. 
Vienas taip aiškiai apie tai 
rašo: „Kaip ten bebūtų, bet 
mes į Lietuvą, kol ten yra 
„draugai”, nevažiuosim: ge
riau tegul čia pat mus nušau
na. Bet amerikiečiai, atrodo, 
nėra linkę daryti prievartos. 
Todėl yra vilties kai kurį lai
ką čia vietoje pasilikti”.

Lapkričio 9 dieną Phila- 
delphiją lankė admirolas Hal
sey. Jis važinėjosi po visą 
miestą ir vėliau pasakė kal
bą Pergalės bonų platinimui.

Prieš jį važiavo eilės auto- 
mibilių, iš kurių šaudė ka
riai. Po to važiavo pats ad
mirolas, lydimas kitų žymių 
karių ir Philadelphijos mies
to vadovybės. Kur tik jis va
žiavo, tūkstančiai žmonių 
laukė gatvėse ir fabrikų lan
guose. Iš visų langų kaip 
migla krito sveikinimo po
pierėliai ir girdėjosi nuola
tinis šūkis.

Visi norėjo jį pamatyti, 
pasveikinti ir palinkėti. Vi
siems admirolas mielai šyp
sojosi ir visus sveikino ir dė
kojo už jo susitikimą. Jis pra
važiavo 31 mylią, ir jį matė 
apie milijonas žmonių.

RAUD. KRYŽIAUS IR PER
GALĖS KOMITETO DAR

BAI

Savo laiškuose parašo ir 
nugirstas žinias, kaip Lietu
voje kankinami lietuviai. Vie
nas neseniai atbėgęs pasako
jo, kad jis pats matė, kaip 
Marijampolėj komisaras sa
vo revolveriu nušovė 40 ūki
ninkų už pyliavos neatveži- 
mą. Ir šiaip esą kitų akyse 
dažnai šaudą žmones. Taip 
baisu esą ten gyventi...

Savo laiškuose aprašo, 
kaip amerikiečiai prižiūri 
lietuvius. Kai kurie gauna 
darbo karių stovyklose už 
valgį, drabužį ir kelis pake-

Lapkričio 8 dieną įvyko to 
komiteto ir delegatų susirin
kimas šv. Kazimiero parapi
jos patalpose.

Nedaug narių atvyko, bet 
jie savo susirinkime labai 
daug dalykų aptarė ir nusta
tė tolimesnės veiklos planą.

1. Buvo duotas pranešimas, 
kaip atliktas drabužių vajus, 
ir nustatyta, kaip toliau tą 
darbą tęsti. Dabar bus dra
bužiai renkami visą laiką, 
nes paskirtose vietose bus 
iškabos, kur visi galės leng
vai atnešti savo drabužius ir

kitus renkamus dalykus. To
kių nuolatinių vietų jau nu
matytos 6, bet tikima, jog 
ir daugiau dar jų bus suras
ta, kad tik lengviau galėtų 
visi lietuviai ir kiti suaukoti 
mums reikalingų dalykų. Da
bar dar yra nemaža neišrink
tų drabužių dėl trūkumo dar
bininkų ir pasišventusių žmo
nių, kurie galėtų juos tinka
mu laiku paimti ir suvežti į 
nuolatinę laikymo vietą. Bet 
ateityj ir tas trūkumas bus 
pašalintas.

2. Užbaigtas United War 
Chest vajus, kurs šįmet daug 
sunkiau ėjosi visoj Philadel- 
phijoj ir pas lietuvius. Ta
čiau daug aukota; kaip ir ki
tais metais, darbo įstaigose, 
todėl lietuviai paaukojo ne
mažesnę sumą, kaip ir kitais 
metais. Dar ir toliau tas dar
bas varomas.

3. Pergalės vajus. Ko
mitetas rimtai susirūpinęs, 
kad tas vajus būtų sėkmin
gas. Todėl numatyta rengti 
prakalbas keliose vietose ir 
ten pardavinėti Pergalės bo
nus. Jei komitetas taip sėk
mingai dirbo per karą, tai ir 
dabar turi baigti tą darbą. 
Bonų pardavinėjimo vajai 
bus rengiami Lietuvių muzi- 
kalinėj salėj, lietuvių klube 
Moyamensing Avė. ir West 
Philadelphijoj bei kitose vie
tose. Prie šv. Kazimiero pa
rapijos bonai pardavinėjami 
kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios.

4. Priimtas tolimesnio vei
kimo planas, nes jau vieni 
veikimo metai baigiasi ir 
tuoj prasidės kiti. Priimta 
pirmininko pasitraukimas iš 
komiteto pirmininko pareigų 
ir išreikšta jam padėka už 
atliktus darbus. Dabar jau 
rengiamasi naujiems rinki
mams, kurie bus kitą susi
rinkimą, tuoj po Naujų Me
tų.

Į komitetą norima įtraukti 
daugiau asmenų, kurie galė
tų sėkmingai dirbti tą patri- 
jotišką ir amerikietišką dar
bą. Ir tam jau išdirbtas pla
nas, kurs ir bus vykdomas.

vakarą šv. Kazimiero para
pijos salėj lapkričio 11 die
ną.

Tam vakarui gerai prisi
rengta, todėl sutraukė didelį 
skaičių žmonių. Visi mielai 
praleido vakarą, laimėjo daug 
dovanų, buvo patenkinti 
tvarka ir rengėjų sumanumu 
svečius priimti ir juos pa
linksminti.

Tai buvo trečia metinė Mo
terų Klubo surengta pramo
ga. Manoma, kad ir toliau 
jos panašias pramogas da
rys.

VYČIŲ ŠOKIAI

Šv. Kazimiero parapijos 
vyčiai yra darbščiausi lietu
viai jaunuoliai visoj Philadel
phijoj. Prieš dvejus metus 
jie surengė vaidinimą „Lei
tenantas Antanas”, kuris 
žmonėms labai patiko. Tas 
vaidinimas taip gerai pasi
sekė, kad net artistai buvo

jfSPONDENTŲ PRA
Lapkričio 3 d. mirė Pran

ciškus Norvaišas, 67 metų 
amžiaus. ■ ‘ D • TZ IT'1

Palaidotas šv. Kryžiaus ka- h'ClcU. KCITllcl KOV^ Ui 
pinėse po pamaldų šv. Kaži- ■ 
miero bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

i Delegatą į Amerikos Lietų
__ <s>------------

auka ir šv

BUS TEISMAS

Jau visokių parengimų 
Philadelphija matė, bet gruo
džio 9 dieną pirmą kartą phi- 
ladelphijiečiai galės dalyvau
ti teisme.

Tą dieną šv. Kazimiero pa
rapijos salėj bus aukščiau
sias teismas su savo visa ga
lybe. Teisme nagrinės phila- 
delphijiečių lietuvių veikėjų 
bylą.

Tai bus tikrai įdomus ir 
naudingas vakaras, kokio 
dar lig šiol Philadelphija ne
matė. Kadangi daug žmonių 
jame dalyvaus, tai už įėjimą 
reiks aukoti bent 25 centus.

Įėjimo tikietai jau platina
mi ir galima įsigyti pas teis
mo rengėjus.

Teismą rengia šv. Kazimie
ro parapijos draugijos.

SUŽEISTAS

Petras Utkus, 322 Earp 
St., prieš kiek laiko buvo 
sunkokai sužeistas. Kai ėjo 
namo, jį pervažiavo automo
bilis. Jam sulaužyta koja.

Gydėsi ligoninėj, bet dabar 
jau sveiksta namuose.

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUS 
KARIUS

SĖKMINGAS LOŠIMO 
VAKARAS

Šv. Kazimiero parapijos 
Motinų Klubas surengė sėk
mingą kortų ir bingo lošimo

Lapkričio 9 dieną buvo lai
komos gedulingos pamaldos 
už visus žuvusius karius iš 
South E. Cath. High school. 
Atėjo daug žmonių pasimels
ti už a. a. karius, nes ir lie
tuvių ne vienas lankė tą mo
kyklą ir žuvo šiame kare.

Girdėti, kad visos Phila
delphijos žuvusieji lietuviai 
kariai būsią panašiai pagerb
ti.

užprašyti dalyvauti New 
Yorke.

New Yorke taip pat vaidi
nimas patiko. Visi stebėjosi, 
kad jauni lietuviai taip gra
žiai lietuviškai kalba. .

Pernai vyčiai turėjo kitą 
vaidinimą. Tai buvo „Karo
lio teta”. Vaidinimas buvo 
sėkmingas ir juokingas.

Dabar vyčiai rengia dide
lius šokius, šokių per karą 
nebuvo, nes mūsų visi jau
nieji buvo paimti į kariuo
menę. Taip pat buvo labai 
sunku gauti gerą orkestrą. 
Dabar jau daug mūsų karių 
yra sugrįžę namo. Geras or
kestras vėl prasideda atsi
rasti.

Tikiu, kad šie šokiai bus 
labai sėkmingi, nes visi vy
čiai sunkiai dirba, kad jie 
pasisektų.

Padėkit vyčiams padaryti 
šį vakarą tikrai sėkmingą ir 
atsilankykite į šokius. Rūsy
je bus užkandžių ir gėrimų.

Šokiai bus šv. Kazimiero 
svetainėj lapkričio 18 d. Pra
džia 9 vai. Kiti galės pasivai
šinti rūsyje nuo 7 valandos.

Įžanga į šokius — 75 cen
tai. Lauksime jūsų ir jūsų 
draugų. E. šaulytė

Slėpkis nuo liežuvio rūsty
bės. Jobas

AIįN. Y. ir N. J.

AUKOJO WAR CHEST

Kun. V. J. Martusevičius au
kojo $20.00, kun. St. Raila $25.- 
00, J. V. Grinius 21.00, J. Bal- 
tadonis $15.00, Ant. Dzikas 
$15.00.

Po 10 doleriu — Mrs. Vera 
Mankos, E. B. Norkus, P. Pū
kas, Mr. ir Mrs. J. Valašiai, Mr. 
C. Žemaitis, Mr. ir Mrs. K. Zo- 
deikai.

Po 5 dol. — P. Buškevičius, 
Mrs. R. Kalvaitis, Mrs. R. Kal-

. įvažiavimas lap- 
’į, Newark, N. J. 

<js nariais ir nau- 
rtistymais.

<is L. Ketvirtis, 
^įlinkimą, pareiš- 
įliikas L. Vyčiams 
jiba sklandžiau ir 
ji. nes jau daug ka- 
jiiį grįžta į kuopų 
Keletas veteranų 

fri šiame suvažiavi-

Mrs. R. Kalvaitis, Muzikalinė sa- .. m.in_n lė, A. Venslovas, Mrs. J. Vilkas, °™1 s}.
W. J. Wallace. gruntai svarstė ša

lvį. Jurašaitiene $2.50. jacijos reikalus. Ti- 
Po 2 dol. — K. Balčiūnas, A. veikla

Brasis, Z. Jankauskas, M. Ker- 
sės, A. Kruckas, St. Tarvidas, V. 
Valinskienė, St. Vasiliauskas.

Po 1 dol. — V. Andrukaitis, 
Aušra, Bajorina, S. Bakienė, S.
Beliuskas, M. Barniskienė, A. :avo tėvų žemę 
Bura, čabatorius, A. Dambraus-

dol. auka, 
sirinkimai 
masi, kad

Galima 
teriečiai k 
vais ir au 
rodys.

Labd:

Šv. Ma 
lių 4 d. t 
Pranciški 
tyti Pith

organizacinių rei- 
<pat vyčiai parodė 
cijotinį supratimą

kas, Daukius, Dura, A. Gudes, 
Gutauskas, Mrs. P. Borben, P. 
Janulis, J. Jurksaitis, K. Kelly, 
Keršauskas, S. Kropas, Luckas, 
M. Milienė, Pakėnas, K. Petraus
kas, J. Rutkauskas, Serauskas, 
M. Streleckas, M. Surancius, B. 
Svekla, P. Tamašaitis, Tamošai
tis, J. Tarackas, V. Traigis, Mrs. 
Urbonas, Mrs. O. Urbonas, O. 
Urbonienė, Vaitkus, O. žemai
tiene, A. Zogas, Zulaitis.

Iš viso 254 doleriai 50 c.

Iš darbo pažįstame darbi
ninką.

La Fontaine

Tel. Ste 3208 !•

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST„ PHILADELPHIA 23, PA.

į Tel. REgent 8434 |

RICHMOND GROCERY CO. |
WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 - 16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

per 80 dc 
dėta ligi

Šv. Ju 
Kalėdas 
rą taip ] 
dai.

Kareiv 
klubas p 
žusiems 
mo vaka

tis Amerikos Lie
ptos kvietimą da
lu. Lietuvių Kongre
sų lūpų pasireiš- 
idstoti Lietuvą jos 
jis metu, kad jai 
tusiai turi būti grą- 
ęiklausomybė, kuri 
i išplėšta. Vienas

Pr. ši 
racijos 
nas vail 
Kavaliū 
racijos ; 
kūnienė 
vus kai
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Juozas Grušas

Sunki Ranka
----- +------
(Tęsinys)

Ji keletą kartų suriko tokiu balsu, kuriame jau ne
buvo jaučiama sąmonės, o tik vienas išgąsčio klai
kumas.

Staiga ji pamatė ant lango Kristaus kančią. Pripuo
lė, abiem rankom pagriebė ir ėmė bučiuoti.

— Prisiekiu, prisiekiu. . . aš nieko nežinau! . .
Januška išlupo jai iš rankų kryžių ir numetė ant 

lango.
— Nesimaivok, čia mes ne kunigai!
Už sienos pabudo senoji Januškienė, iškišo pro duris 

mieguistą galvą.
— Ko jūs čia apstojot moteriškę? . . Bestijos! . .
Vyrai pažiūrėjo vienas į kitą.
— Višta. . .
Tačiau dabar jie pasijuto varžomi, pasidarė nervin

gi, įsisiūbavęs jų keršto jausmas buvo trukdomas. Jie 
dairėsi patogesnės vietos, kaip pabaidytas vanagas, 
nešdamasis auką

Vienas pasiūlė uždaryti Doliebienę į “kalėjimą” — 
ir pasitarti, kas toliau veikti. Sumanymas visų buvo 
rimtai priimtas. Doliebienei surišo rankas ir kojas, už
darė ją į kamarą ir nuėjo į seklyčią tartis.

Januška atnešė didelį ąsotį alaus.
— Išgersim dėl drąsos. . . Į sveikatą! .
— Į sveikatą! . .
— Gerk, žinai su boba. . . vis kažkaip. . .
— Ech! . .
— Ką čia. . . niekis!
Gerdami jie darėsi kaskart gyvesni, karštesni ir kal

besni. Kiekvienas įrodinėjo, kad Doliebienė turinti ži
noti, kur jos vyras. Tai negalimas daiktas, kad ji ne
žinotų. Ne, tai tik pasityčiojimas iš garbes milicijos. 
Įkirsti! Ji prisidėjusi ir prie vagysčių — jokios abe
jonės negali būti. Juk jie ne vaikai ir, be to, jau tiek 
vargo padėta. Gudri moteriškė — kaip šėtonas. Visi 
vagys gudrūs, bet tvarkos atstovai taip pat ne mul
kiai. Nuvaryti į “kalėjimą” ir visiškai padoriai įkirsti! 
Kitaip — niekas neišeis.

Gėrė, kalbėjo — nutarė.
Ir varė vyrai menkutę, nuskurusią moterėlę per

sniegą, per lauką, pusę kilometro. Ji ėjo pirma, retais 
žingsniais brisdama per gilų sniegą, sulinkusi ir dū
saudama. Vyrai — vieni greta, kiti paskui — nešėsi 
liktarnas, šautuvus, lazdas ir laikas nuo laiko koman
davo:

— Greičiau, boba!
— Į dešinę!
— Tiesiai!
— Marš!
Jie buvo kariškai nusiteikę ir dažnai keikėsi.
Naktis buvo šalta, tuščia, beprasmė, dangus — to

limas, ramus. . .
Jauja molinė ir tamsi. Šaltis ir baisa klaikiai tūnojo 

tarp negyvenamų sienų.
Moteriškės akys sustingo, kaip ledas, veidas darėsi 

melsvas nuo neišpasakyto išblyškimo, ir ji tylėjo, kaip 
žemė, kažko baisaus laukdama. Ji nebepravėrė lūpų, 
nes ją pagavo juoda, baisi neviltis, jokio pasigailėjimo 
iš niekur, o niekur nebuvo galima laukti. . .

— Dabar apsigalvok: arba geruoju sakyk, kur vy
ras, arba žegnokis. Jei nesakysi — iš čia jau nebeišeisi, 
— įtikinančiai, valdydamasis su šaltu žiaurumu kalbė
jo jai Januška.

Tai buvo klaikus ir griežtas momentas. Tai nebuvo 
dilema, o tik baisi būtenybė. Ji galėjo klykti, galėjo 
prisišaukti dangaus angelus, bet kažkeno kieta valia 
jau buvo davusi savo ištarmę. Auka drebėjo stovė
dama prieš nematomą juodą kryžių — didelį, kaip vi
sa naktis.

— Nesakai! — suskambėjo metalas.
Ji tylėjo.
Pakilo sunki ranka su kietai susukta virve ir apipy

lė ją smūgiais. Stiprus vyras visa jėga daužė jai per 
pečius, per galvą, net neužsimerkdamas. Moteriškė su
kliko, iškėlė drebančias rankas, pasvirduliavo, bet vėl 
atsitiesė.

Ranka nurimo.
Dabar moteriškė visu kūnu drebėjo ir tyliai vaitojo, 

kaip į žiemos vandenį įmesta.
— Uiii. . . uiui. . .
— Sakyk!
— Greičiau sakyk!
Krito žodžiai, kaip aštrios plytos.
— Nežinau. . .
Buvo toksai tylus atsakymas.
Trumpa pauza.
— Per kailinius nejunta. Nuvilkti!
Vyrai nutraukė jai nuo galvos vilnonę skepetą ir

nuvilko kailinius. Dabar ji buvo viena bliuzele ir ant 
galvos turėjo baltą marškonę skepetaitę. Ji buvo tokia 
plonutė, liesa, kaip apleistas, nuskurdęs kūdikis.

Vyrai graibstėsi virvagalių ir kitokių kankinimo 
įrankių, rėkavo ir puldinėjo, kaip girti. Jie svaigo ir 
patys nebejuto, ką daro. Jų rankos virpėjo, jie kalbėjo 
užsikirsdami, darė automatiškus judesius. Kažkokia 
jėga juos pagrobė ir svaidė, kaip degančią lavą į pa
kalnę. Dabar jau jie visi puolė mušti tą kūdikį.

— Sakyk, sakyk, sakyk! . .
Tai buvo kažkoks skaudus, skaudus beprasmišku

mas. Tas “sakyk” jiems buvo tik mušimo taktas. Tiks
las jau buvo patsai kankinimas.

Moteriškė parkrito ant žemės, cypė ir raitėsi, kaip, 
į druską įmestas vijūnas. Smūgiai degino ją, it ver
dantis švinas, ji visa buvo vienoje liepsnoje. Jos ske
petaitė nusmuko ant kaklo, ir juodos kasos pasisklei
dė asloje.

Tai buvo vienas skausmas.
Dabar ji graibstė budeliams už kojų ir rėkė pasa

kysianti, tuojau pasakysianti, viską pasakysianti. . .
Jie visi buvo kažkokiame pragariškame rate, vienas 

kito nematė ii' nejautė — siautulio pagauti, apsvaigę, 
ir užsimiršę. Pusė klojimo galėjo nudegti, kol jie pa
justų gaisrą.

— Sakyk!
— Sakyk!
— Sakyk!
— Pasakysiu... išėjo... išėjo...
— Kur išėjo?!
— Išėjo. . nežinau. . mušė. . iėjo. . .
— Padus svilinti, biaurybei! — sušuko vienas, — 

matot, kad apgaudinėja.
Tai buvo įkvėpimas.
Tuojau apjuosė per pažastis virve ir pakabino mo

teriškę po balkiu — susmukusią, sujauktą, nebepana
šią į žmogų. Vienas vyras susisuko šiaudų gryžtę, pa
degė, kitas greitai nutraukė nuo moteriškės kojų se
nus vyriškus batus ir kojines. Prasidėjo dangaus kerš
to šaukiantis kankinimas. Moteriškė raičiojosi, spar
dėsi, visu kūnu virpėjo, mėšlungiškai sustingdama, cy
pė uždusdama, dvasios netekdama. Paleidus virvę, su
dribo it kaulų netekusi. Ji visiškai nebegalėjo stovėti 
ant kojų. Dabar ji verkė su ašaromis — aičiodama, 
kaip žiauriai nuplaktas kūdikis. Per ašaras kalbėjo pa
sakysianti, graibstė, nurodinėjo, kur išėjęs, pynėsi, 
pagaliau vėl šaukė nieko, o nieko nežinanti.

— Sušaudyti! — suriko Januška. Pagriebęs mote
riškę nuvilko prie sienos ir su virve pririšo prie kriūgų.

— Tuoj būsi šalta!
Ir ėmė taikyti senu, medžiokliniu dvivamzdžiu šau

tuvu. Dabar jis nemanė jos šauti, o tik norėjo pagąs
dinti.

Moteriškė vėl žadėjo viską pasakyti, stengėsi atsi
klaupti prieš ištiestą jai šautuvą, bet ji buvo pririšta 
ir turėjo stovėti ant nudegintų letenų.

Januška pakėlė šautuvo vamzdį ir iššovė, šratai su
lindo į sieną ir į stogą viršum moteriškės galvos.

Stiprus šūvio balsas trupučiuką prablaivė kerštau- 
ninkus. Jie pradėjo net bijoti dėl Januškos “šposų”.

— Nesakai?! — sušuko įpykęs vyras ir atlaužė antro 
vamzdžio gaiduką.

Moteriškė blaškėsi visiškai nustojusi sąmonės, ir ne
buvo galima suprasti, ką ji murma.

— Padėk tą savo laužą — dar uždegsi, — su ne
lauktu blaivumu perspėjo vienas vyrų.

Januška greit pastatė šautuvą į kampą, tarp senų 
lentgalių ir kitokių griozdų, net užmiršdamas gaiduką 
užleisti.

Tuo tarpu moteriškė grobstė vietų vardus, kur turįs 
būti jos vyras. Nudžiugę “tardytojai” griebėsi toliau 
kamantinėti, bet ji vėl pradėjo maišytis, pintis, pati 
nesuprasdama, ką kalbanti.

— Matai! Tu vėl nebežinai? .
Ir Januška vėl puolė prie šautuvo, šautuvą jis pa

griebė už vamzdžio ir patraukė iš tarpo vinių prikali
nėtų lentgalių.

Dabar atsitiko tai, ko niekas nelaukė. Šautuvas iš
šovė.

— Jėzus Marija!
Po klaikaus šūvio pasigirdo duslus, pilnas siaubo 

Januškos balsas. Jis viena ranka griebėsi sau už gal
vos, kitą, drebančią aukštai iškėlė į orą, kaip nudžiū
vusią šaką. Tokioje pozoje keletą akimirkų suvirpėjo, 
susiūbavo ir griuvo ant žemės, dusliai, visu kūno sun
kumu žnektelėdamas ant molinės aslos. Iš jo galvos 
ir kaklo sunkėsi kraujas.

To jie nelaukė. Jie buvo, kaip iš miego nubudę, kaip 
kaip į galvą trenkti. Sustingo jie, kaip druskos stulpai. 
Nesuvokė, kas daryti. Tai buvo siaubo akimirka. Ta
čiau greitai visi puolė prie Januškos.

— Nusišovė! . .
Jiems ėmė kaisti krūtinėje, tarsi jie patys būtų per

šauti, o kojos ir rankos drebėjo, kaip epušės lapai.
Peršautasis blaškė kruviną galvą ir žiopčiojo neiš

tardamas nė žodžio.
Vyrai vis dar nežinojo, kas daryti.

(Bus daugiau) (
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auka ir šv. Jurgio dr. su 100 
dol. auka. Kitų draugijų su
sirinkimai bus vėliau. Tiki
masi, kad ir jos prisidės.
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16 Richmond Str. apskritį atstovauti
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pasįįrta $15.00 au-

Šių metų lapkričio-November 23, 24 ir 25 d. Brooklyne, Ap
reiškimo parapijos salėje (No. 5 ir Havemeyer), įvyksta “Ameri
kos” Pergalės Bazaras. Jį ruošia artimi “Amerikos” bičiuliai. Pa
siruošimo darbas eina visu smarkumu. Talkon stoja atskiri as
mens ir draugijos iš apylinkės ir iš toliau.

Čia malonu giliu dėkingumu pasidžiaugti, kad į “Amerikos” 
Bazaro Rėmėjų eiles šiomis dienomis yra įstoję būrys nuoširdžių 
“Amerikos” bičiulių. Reikšdami jiems dėkingumą, tikime, kad 
jų garbingas pavyzdys patraulcs daug daugiau “Amerikos” bi
čiulių įvairiose vietose. Tegu “Amerikos” bazaras būna ko sėk
mingiausias!

Štai “Amerikos” Bazaro Rėmėjai:

Labdaringas darbas
Šv. Marijos draugija spa

lių 4 d. turėjo balių sesučių 
Pranciškiečių koplyčiai sta
tyti Pittsburghe. Pelno liko 
per 80 dol. Dar iš kasos pri
dėta ligi šimto dolerių.

Šv. Jurgio draugija prieš 
Kalėdas rengia kortų vaka
rą taip pat labdarybės nau
dai.

Kareivių motinų ir žmonų 
klubas po Kalėdų rengia grį- 
žusiems kareiviams pagerbi
mo vakarienę.

Serga
Pr. šūkis po sunkios ope

racijos sveiksta. J. Kavaliū
nas vaikščioja ir tvirtėja. A. 
Kavaliūnienė po sunkios ope
racijos gerai jaučiasi. Pranc- 
kūnienės sveikata, sūnui žu
vus kariuomenėje, buvo pa
blogėjus, bet dabar jau eina 
geryn.

Visiems ligoniams linkime 
kuo greičiausiai pasveikti.

Paterson, N. J

Pereitą sekmadienį, lapkri
čio 11 d., čion įvyko prakal
bos.

Kun. M. Kemėžis kalbėjo 
apie Lietuvos laisvės kovą, 
kapitonas P. Labanauskas 
nušvietė šalpos Fondo veik
lą.

Buvo išrinkti du atstovai į 
Lietuvių Kongresą Chicago- 
je — tai J. Jokubavičius ir 
J. Sprainaitis.

Amsterdam, N. Y

Marijona Kižytė
Ji lapkričio 18 d. dainuoja Bayonne, N. J. Ji yra 

dainavusi daugely svarbių koncertų, taip pat uoliai dir
ba lietuvių veikime.

Bayonne, N. J. New Haven, Conn.

Tuoj būsi šalta! ~ . ižiavimas džiaugėsi,
Ii' ėmė taikyti senu, medžioklė-•Apskritis suorganizavo 

tuvu. Dabar jis nemanė jos Motorą, vadovaujant muz. 
dbiti. svičiui. Nariai kviečia-

Moteriškė vėl žadėjo viską pokytis į pratybas.
klaupti prieš ištiestą jai šautuvą,Išarta paminėti apskri- 
ir turėjo stovėti ant nudegintų lėta 0 metų gyvavimo su-

Januška pakėlė šautuvo vamzdjir*1946 metais. Tam dar- 
lindo į sieną ir į stogą viršum noteširuošti planus palikta

Stiprus šūvio balsas trupuauką P^)ai sušaukti kuopų val- 
ninkus. Jie pradėjo net bijoti dėlpasitarimui.

— Nesakai?! — sušukoįpykęsv^suvažiavimo vietinė L.
vamzdžio gaiduką. kuopa svečius gražiai

Moteriškė blaškėsi visiškain#',lno- L. V. Narys 
buvo galima suprasti, ką ji munn ~

— Padėk tą savo laužą-dar Choi as
lauktu blaivumu perspėjo vienas krities vyčių kuopose

Januška greit pastatė šauto! i^ūpą sukėlė sumanymas 
lentgalių ir kitokių griozdų, net Vizuoti vyčių chorą, 
užleisti. ras jau veikia ir turi

Tuo tarpu moteriškė grobstėriefi; kas. Choro vedėju su- 
būti jos vyras. Nudžiugę kompozitorius J. Ži-
kamantinėti, bet ji vėl pradėjo ^ ls- Pirmo choro pamo- 
nesuprasdama, ką kalbanti. vo lapkričio 6 d. Buvo

— Matai! Tu vėl nebežinai?. ;as^ J- Naujalio, A. Po- 
Ir Januška vėl puolė prie šautui’ A. Vanagaičio, J. žile-

griebė už vamzdžio ir patraukė IV s i* kitų dainų.
nėtų lentgalių. s^i buvo susirinkę

Dabar atsitiko tai, ko niekas ^> nminkai-
. _ ių choras padare gražią

— • • •— Jėzus Marija. -<kime jam plačiai skam- 
Po klaikaus suw pasigirdc^ietuviškomis dainomis.

Januškos balsas. Jis viena r*. j. Stasilionis
vos, kitą, drebančią aukštai iškėlė r. ______________
vusią šaką. Tokioje pozoje keleti^oc|iegĮer pę y 
susiūbavo ir griuvo ant žemės, d'Ą 9
kurnu žnektelėdamas ant molinėsv. — -
ir kaklo sunkėsi kraujas. *r !“?.ygų rinkl,‘a'

To jie nelaukė. Jie buvo, U(^,įgesi ,<?ldellu., P**.““*- 
kaip j galvą trenkti. Sustingo je,«> e drabužiu
Nesuvokė kas darvti Tai buvosvarų uraouzių. iNesuvoke, Kas daryti. lai elei mūsų kolonijai tai 
ciau greitai visi puolė pne Jan^ didžiulis iaimėjimas.

— Nusišovė! . . ______
Jiems ėmė kaisti krūtinėje, tarsi.; Renka atstovus

šauti, o kojos ir rankos drebėjo,^'ietuvių Kongresą Chi- 
Peršautasis blaškė kruviną atstovus išrinko šv. 

tardamas nė žodžio. ,js draugija su 100 dol.
Vyrai vis dar nežinojo, kas dav

jėgas ben-

„Mes savo 
m. spalių 
reikalauti,

Dėl vienybės
Amsterdamo Lietuvių Ko

miteto valdyba A. L. Tary
bai, L.V.S. ir Misijos valdy
bai išsiuntė raštą, kuriame 
raginama sujungti visas pa
triotines lietuvių 
dram darbui.

Rašte sakoma: 
susirinkime 1945 
21 d. nutarėme
kad šiuose seimuose vienybės 
klausimas būtų aptartas ir 
kad būtų rasta išeitis sujung
ti Amerikos Lietuvių Tary
bai ir Lietuvai Vaduoti Są
jungai bei Misijai”.
Po šiuo raštu pasirašė kun. 
J. židanavičius, kun. J. Raš- 
tutis, A. J. Lukšis, St. Ki
sieliūtė ir M. P. Kazlauskas.

11 
su-

at-

Koncertas
Sekmadienį, lapkričio 

d., Lietuvių salėje buvo 
rengtas koncertas.

Dainavo S. Griškaitė,
važiavusi iš New Yorko, ir 
Rapolas Juška, iš Bostono.

Žmonių buvo susirinkę 
daug. Jie džiaugėsi, turėda
mi progos išgirsti tokių pui
kių balsų.

Po koncerto buvo šauni 
puota pagerbti dainininkams.

K.

Cambridge, Mass
Sekmadienį, lapkričio 11 d., 

čion įvyko Amerikos Lietu
vių Blaivininkų seimas.

Mišias ta proga laikė kun. 
J. Jakaitis, pamokslą sakė 
kun. J. Dambrauskas.

Paskaitą seime skaitė kun. 
Dr. J. Vaškas.

Seimu didelį susidomėjimą 
buvo parodęs Bostono arkiv. 
R. J. Cushing. Jis dalyvavo 
per pamaldas bažnyčioje ir 
baigiant pasakė pamokslą.

Vakarienėj dainuos B. Darlys 
ir M. Kižyte

Mūsų kolonijoj visuomet 
būna gausūs metiniai parapi
jos parengimai.

Šiemet parapijos vakarie
nėj bus įdomi programa, ku
rią išpildys dainininkės Bar
bara Darlys ir M. Kižytė. Jos 
yra dainavusios operose ir 
dideliuose koncertuose.

Mūsų kolonijai bus įdomu 
išgirsti tokias žymias daini
ninkes.

Todėl laukiame sekmadie
nio, lapkričio 18 d. M. Kižytė 
dirba Lietuvių Informacijos 
Centre, todėl tikimasi, kad 
ji painformuos dalyvius apie 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
lietuvius tremtinius ir aukų 
rinkimą.

Klebonas kun. M. Kemėžis 
su komitetu dirba, kad tik 
vakarienė pavyktų gerai ir 
patenkinti} visus. Svarbu, 
kad susieitų kartu visi ir pa
rodytų mūsų kolonijos vie
ningumą. Todėl užkviesti 
apylinkės geri dainininkai iš
pildyti programai, o vakarie
nei bus paruošti geriausi val
giai. Po to, geram orkestrui 
grojant, bus šokiai.

Drabužių rinkimas
Mūsų mieste rūbų rinki

mas eina visu smarkumu. Jau 
daug sunešta, bet dar vis 
gaunama daugiau.

Ateinančią savaitę pradė
sime važiuoti per namus 
rinkti. J. Navickas ir kiti pa
žadėjo su automobiliais per
važiuoti.

Labai daug rūbų gavome 
iš svetimtaučių, nes kun. 
M. Kemėžis paprašė per 
svetimtaučių pamaldas mūsų 
bažnyčioj, kad jie dovanotų 
rūbų lietuviams tremtiniams. 
Svetimtaučių kas trečiadienį 
į mūsų bažnyčią ateina į no- 
veną 700 žmonių iš viso mies
to, todėl pasekmės labai ge
ros.

Tikimės surinkti daug ir 
gerų rūbų. Už tai padėka ten
ka darbščiam klebonui, ku
ris kas sekmadienį prašo vi
sų ir ragina, kad tik daugiau 
aukotų. Korespondentas

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Vyčių 90 kuopa lapkričio 
3 d. buvo surengusi šokių va
karą Lietuvių Klubo svetai
nėje.

Susirinko gražus būrys 
žmonių iš visos apylinkės.

Iš vakaro yra likę kuopai 
pelno.

Ši vyčių kuopa gyvai vei
kia ir sporto srityje, ruošda
mosi žiemos sezonui.

Reporteris

Parapijos Bazaras Pavyko
Parapijos bazaras, kuris 

tęsės per visą savaitę, baigė
si šeštadienio vakare su ge
romis pasekmėms, kuriomis 
džiaugiasi mūsų klebonas, 
daug dirbęs bazaro sėkmin
gumui.

Daug pasidarbavo moterų 
draugijos, kurios turėjo sa
vo paskirtas būdeles ir daug 
daiktų suaukojo. Vyrai taip
gi pasidarbavo, remdami sa
vo laimėjimais.

Choras
Šv. Kazimiero parapijos 

choras pradėjo didėti vyrų 
skaičium, nes jau sugrįžo iš 
karo tarnybos choristai Al
bertas Štyra, Pranas Bakai
tis ir Albertas Beržinis. Sek
madieniais atvyksta iš sto
vyklos Corp. Chris Reynolds. 
Jie sudaro gražią vyrų balsų 
pajėgą su mūsų veteranu 
Adolfu Stadolniku.

Parengimas
Lapkričia 18 dieną parapi

jos svetainėje įvyks nepa
prastas parengimas. Tai vie
šas visų lietuvių susirinki
mas, kuriame bus plačiau pa
sitarta dėl Visuotinio Ame
rikos Lietuvių Kongreso ir 
Lietuvos reikalų.

Šio vakaro programa su
sidės iš prakalbų ir šokių. 
Prakalbos prasidės 5 vai. po 
pietų, šokiai 6 vai.

Šį parengimą ruošia Ame
rikos Lietuvių Tarybos vieti
nis skyrius.

Šiame vakare bus taip pat 
laimėjimo bilietėlių trauki- 
kimas. Lietuviai ir lietuvai
tės, neužmirškit atsilankyti 
į šį vakarą.

Chicago, Ill.
Stasys Pieža, žymus lai

kraštininkas, dalyvavo vaka
rinių valstybių žurnalistų 
konferencijoj Chicagoj.

Chicagos sodaliečių choras 
dalyvaus Milwaukee Carnival 
of Nations parengime gruo
džio 2 d. Tą patį vakarą jos 
palinksmins Šv. Gabrieliaus 
lietuvius parapijiečius jųjų 
vakarienėj.

Kun. A. Valančius, naujas 
Šv. Baltramiejaus parapijos 
vikaras Waukegan, Ill., uo
liai darbuojasi jaunimo labui.

Jūsų korespondentas šir
dingai dėkoja „Amerikos” 
skaitytojams už maldas ir 
laiškus jo mamytės ligos me
tu. Ačiū visiems širdingiau
siai. J. A. Stoškus

Pereitą penktadienį su
streikavo „Greyhound” auto
busų darbininkai. Judėjimas 
autobusais sustojo tarp dau
gelio didžiųjų miestų.

Moterų Sąjungos 24 kp., Brooklyn, N. Y............................$5.00
Felix, šlapelis, Rochester, N. Y........................................... 5.00
Jonas Breivė, Waterbury, Conn.......................................  2.00
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass.................................... 2.00
Kun. G. A. Paškauskas, Chicago, Ill................................... 2.00
J. Dičkienė, New Haven, Conn........................................... 2.00
Antanas Kaminskas, Newark, N. J........................................2.00
T. M. Grybaitė, E. Orange, N. J....................................... 1.20
V. Jurgutis, Front Royal, Va...................... !....................... 1.20
Joseph Morkūnas, Brooklyn, N. Y....................................... 1.20
Em. Kurauskienė, Brooklyn, N. Y......................................  1.20
Mrs. Ag. Yasvin, Brooklyn, N. Y....................................... 1.20
F. Kalinauskienė, Jersey City, N. J................................... 1.20
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y....................................... 1.20
Peter Overzat, Bellair, L. L, N. Y............................................1.20
A. Bulovą, Philadelphia, Pa...............................................  1.20
Mrs. M. Barkus, Hoboken, N. J........................................... 1.20
Mrs. A. Genevich, Brooklyn, N. Y..................   1.00
Jurgis Strogis, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
A. Janus, Los Angeles, Calif............................................... 1.00
A. Pažereckienė, Maspeth, N. Y........................................... 1.00
J. J. Stukas, Newark, N. J................................................... 1.00
K. Pranulis, Waterbury, Conn........................................... 1.0Q
A. Yuncza, Trenton, N. J....................................................... 1.00
Julia Adamenas, Richmond Hill, N. Y........................... 1.00
Rose Kasley, Nutley, N. J........................................................ 1.00
K. Budris, Maspeth, N. Y................................................... 1.00
M. Klimašauskas, Waterbury, Conn................................... 1.00
Peter Gudelis, Rochester, N. Y............. :............................  1.00
Kazys Medelis, Philadelphia, Pa....................................... 1.00
M. Kvarinskienė, Brooklyn, N. Y....................................... 1.00
M. Valuckas, Waterbury, Conn........................................... 1.00
Mrs. E. Ponelis, Newark, N. J..............................................  1.00
J. Baukieta, Frackville, Pa........................................................ 53
M. Valeska, Rochester, N. Y......................  1.00
A. Twaskiene, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
Kun. J. F. Warnat, Pueblo, Colorado................................ 1.00
Antanas Bochis, Bayonne, N. J........................................... 1.00
John Kulokas, Baltimore, Md............................................... 1.00
Mrs. A. Stero, Woodhaven, N. Y............................................ 1.00
Mm. E. Urbelienė, Brooklyn, N. Y................................... 1.00
J. Stasilionis, Harrison, N. J...............................   .’....... 1.00
Mrs. C. Bonitche, Greenfield, Mass........................................1.00
P. J. Puodžiūnas, Brooklyn, N. Y....................................... 1.00
U. Martinaitienė, Clifton, N. J........................................... 1.00
Anicetas Stoškus, Newark, N. J..........................................  1.00
Alex. Spaičys, Brooklyn, N. Y................................................ 1.00
M. Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y......................................  1.00
J. Karpavičius, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
El. Bartkevičiūtė, Brooklyn, N. Y................................... 1.00
J. Sprainaitis, Paterson, N. J....................................................1.00
M. Kralikauskienė, Newark, N. J....................................... 1.00
Mrs. M. Miller, Philadelphia, Pa............... .'.......................... 1.00
S. Ramaize, Philadelphia, Pa............................................... 1-00
Mrs. Anna Barbsis, Brooklyn, N. Y..................................  1.00
Joe Einingis, So. Boston, Mass........................................... 1.00
A. Ragelis, Brooklyn, N. Y................................................... 1.00

(Bus daugiau)

Tremtinių Komisija 
Praneša

Keletą kartų kreipėmės į 
visuomenę, ragindami siųsti 
siuntinėlius į Sibirą. Mūsų 
patikrintomis žiniomis sunti- 
nėliai tremtinius pasiekia ir 
turi be galo didelės reikšmės. 
Pavyzdžiui, už vieną perke
linę paklodę moteris su tri
mis vaikais išsinuomoja pir
kią žiemai, už tris rankšluos
čius gavo gerą daržą. Sva
ras koncentruotų žuvies tau
kų (tablečių), aspirinas daug 
gelbsti.

Jokia organizacija tų trem
tinių nešelpia. Darykime 
nors mes, kas yra galima. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreipkitės į Tremtinių komi
siją, Lithuanian American 
Council, 233 Broadway, N. Y.

Tremtinių komisija

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del CeiTo 
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Vienoje duobėje
Žmogelis, eidamas iš sve

čių, nutarė trumpesniu keliu 
per kapines grįžti į miestą. 
Žengdamas pro mirusiųjų 
miestą, jis nutarė aplankyti 
savo pažįstamų kapus. Pri
ėjęs prie vieno kapo, pastebė
jo tokį parašą: „čia guli Ig
nas Sakatauskas, miesto ad
vokatas... ir teisingas žmo
gus.”

Žmogelis stovi. Pasikrapš
tė galvą ir taria: „Kaip tai 
galėjo atsitikti, kad abu su
dėjo į vieną duobę ir į vieną 
grabą?”

Nežinojo
Mokyklos viršininkas: — 

Petrai, pasakyk man, kur yra 
Kubos sala?

Petras: — Nežinau.
— Kaip tai nežinai?
— Nežinau.
— Ką padarysi, kad tu to- 

kis žioplas... Gerai, tai pasa
kyk man, iš kur tu gauni cuk
rų arbatai ir kavai?

— Pasiskoliname nuo Al
girdo Paškausko stalo.

Pasigailėjimas
Raimundas (sėdėdamas 

skutyklos kėdėje): — Įdo
mus šunelis... kaip jis akyliai 
seka, kaip man plaukus ker
pa.

Kirpėjas: — Paslaptis to
kia. Jis žino, kad laikas nuo 
laiko bekerpant plaukus pasi
taiko ir truputį ausies nu
kirpti.

Geras teleskopas
Jonas Balčiūnas, norėda

mas savo kaimynui paaiškin
ti apie didelį naujojo telesko
po naudingumą, kurį nusipir
ko, taip aiškina:

— Ar matei aną tolimą 
bažnyčią? Ta bažnyčia yra 
šešios mylios nuo šios vie
tos, bet kai atsuku telesko
pą į tą pusę, tai gali girdėti, 
kaip varpai skamba.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

♦ - ■ • • ■ ■ ■■

- ------------------------------- —(

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas
/

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

~ t 
—

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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ĮVAIRUS ĮDOMUS

‘AMERIKOS’ PERGALES

BAK A ĮK AS-■

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

Lapkričio-Nov. 23-25d.d
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA: Penktadienį ir šeštadienį 7 vai. vak. 
Sekmadienį 4 vai. popiet

Draugijos ir darbuotojai stropiai ruošiasi šiam Pergalės Ba- 
zarui. Visi atsilankę tikrai turės ko pamatyti ir laimėti. Nuošir
džiai visi kviečiami dalyvauti.

“AMERIKOS” BAZARO NAUJIENOS PAGERBĖ P. MONTVILĄ

Rudeninis Balius
Rengia ŠV. VARDO DRAUGIJA 

ŠEŠTADIENĮ

LAPKRIČIO-NOV. 17 d., 1945
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJE
So. 4th ir Roebling Str., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. BILIETAS — 50 CENTŲ

ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — DAINOS

Brooklyno ir apylinkės lietuviai kviečiami ateiti ir pra
leisti smagų vakarą. Lauksime.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4tH Street

AMERII
LIKŲ
KULT

RENGĖJAI

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Tel. EVergreen 8 - 9229

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

šventadieniais susitarus

^sia liko.
'^veikslas.

^isterija.

(t

u
EINA

„Amerikos” bičiulių ren
giamas „Amerikos” Pergalės 
Bazaras prasidės lygiai už 
savaitės — lapkričio 23 d., 
Apreiškimo par. salėje. Jis 
tęsis tris dienas. Bazaro ren
gimo komiteto paskutinis su
sirinkimas bus šį penktadie
nį, lapkričio 16 d., 7:30 vai. 
vak., Apreiškimo par. salė
je.

Rengėjai kviečia visus 
„Amerikos” skaitytojus pa
remti bazarą visomis galimo
mis priemonėmis. Kuriems 
laikas leis, malonėkite daly
vauti. Kurie negalės dalyvau
ti atsilankydami salėn, gali 
dalyvauti kitu būdu — at
siųsti savo dovanėlę žaliai
siais „popierėliais” arba daik
tais, kurie būtų naudingi iš- 
laimėjimams.

Kiekvienas skaitytojas 
prašomas būti bazaro di
džiausiu skelbėju. Kvieskite 
savo artimuosius, savo kai
mynus, savo pažįstamus at
silankyti bazaran, nors vie
ną vakarą. Visi trys vakarai 
labai patogūs. Pasirinkite 
bent vieną! žinoma, geriau
sia, jei visi trys vakarai tu
rėtų gausius lankytojų bū
rius.

Bazaro komiteto nariai pa
sistengs visus svečius malo
niai priimti. Užkandžiais ir 
troškuliu nesirūpinkite. Veiks 
virtuvė ir valgykla.

Visa eilė draugijų nutarė 
paremti bazarą. Girdėti, ir iš 
New Jersey bus svečių. Štai, 
lietuvių radijo programos ve
dėjas Jokūbas Stukas atidėjo 
savo koncertą iš lapkričio 25 
d., kad tik geriau bazaras pa
sisektų. Taigi, jaunimas ei
na „Amerikai” talkon!

Svarbiausia, neužmirškite:

&

„Amerikos” bazaras visai čia 
pat. Tik savaitė liko. Pasi- 
ruoškime

NEW YORKO LIETUVIŲ 
TARYBOS AUKA 

KONGRESUI

Antradienį, lapkričio 13 d., 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
susirinkimas buvo įdomus ir 
svarbus savo svarstytais dar
bais.

Buvo išklausyta praneši
mų, išrinkta komisija Vasa
rio 16 d. minėjimui rengti, 
svarstyti Visuotinio Lietuvių 
Kongreso reikalai ir iškelta 
kitų aktualių klausimų.

Lietuvių Kongresui susi
rinkimas nutarė skirti 100 
dolerių auką nuo New Yorko 
Lietuvių Tarybos.

Susirinkimas nuo savęs 
Kongresui suaukojo 38 dole
rius.

Didesnes aukas davė Iz. 
Laučkienė $10, A. Vinikienė 
$5 ir J. Ginkus $5.

Tad nuo New Yorko Lietu
vių Tarybos Kongresui bus 
nuvežta 138 dolerių auka.

GRIŽO IŠ NELAISVĖS Mūsų Apylinkėje

VAIDINIMAS „TEISME”

Moterų Sąjungos New Yor- 
ko ir New Jersey apskritis 
rengia vaidinimą „Teisme” 
lapkričio 18 d., šį sekmadie
nį.

„Teisme” bus suvaidintas 
šv. Jurgio parapijos salėje.

Pradžia 4 vai. po pietų, šo
kiai nuo 7 vai.

Vaidintojus atsidėjus ruo
šia Marijona čižauskienė.

Visi prašomi atsilankyti, 
pasižiūrėti vaidinimo ir pasi
linksminti.

M
...

K. Kundro- 
vedėju pa- 

Krušinskas. 
labai daug.

Edvardas Rainis
Japonų nelaisvėje jis išbu

vo trejus su puse metų. Da
bar Utica, N. Y. taiso savo 
sveikatą.

Buvo parvykęs aplankyti 
savo motinos Antaninos Rai
nienės gyvenančios Brookly- 
ne.

Lietuvių siuvėjų 54 lokalo 
darbuotojų grupė lapkričio 
10 d. surengė Petrui Montvi
lai pagerbti vakarienę, kuria 
atžymėta jo visuomeninio 
darbo 35 metų sukaktis. Va
karienė įvyko Apreiškimo 
par. salėje.

Programą pradėjo buvęs 
lokalo delegatas 
tas. Programos 
kviestas Kaz. J. 
Kalbėtojų buvo
Jų tarpe kun. J. Balkūnas, 
D. Averka, J. Buivydas, J. 
Glaveckas, T. Kubilienė, J. 
Ginkus, Jok. Stukas, S. Suba- 
tienė, J. B. Laučka, adv. Brie
dis, siuvėjų kontraktoriai ir 
kiti. Visiems nuoširdžai pa
dėkojo P. Montvla. Jam įteik
ta dovana — laikrodėlis.

Vakarienei surengti dau
giausia pasidarbavo L. Šerkš
nys, K. Kundrotas ir kiti.

sykį skambėjo lietuvių kon
certe ir susilaukė karštų ova
cijų.

Kalbas pasakė adv. A. Olis 
ir J. Laučka.

Buvo padaryta rinkliava, 
per kurią sudėta 263 dol. 50c.

® Dr. M. Vinikas šią savai
tę išvyksta į Chicagą.

® Antanas Brangaitis, po 
4 metų ir 7 mėnesių tarny
bos kariuomenėje, atleistas 
grįžo namo, saviškiams su
teikdamas daug džiaugsmo. 
Jis jau pasižadėjo padirbėti 
„Amerikos” bazarui. Jo bro
lis dar yra Filipinuose.

® Antanas Vaitekūnas, 
aviacijos kadetas, grįžo pas 
motiną, E. Vaitekūnienę, gar
bingai atleistas iš kariuome
nės.

® St. Serž. Justas Jankus 
yra kelyje į namus, šiuo me
tu yra Afrikoje. Kelyje iš Ki
nijos į namus, Indijoje ap
lankė AI. čižauską, Ameri
kos vicekonsulą Karachi 
mieste.

• Jokūbas Stukas atidėjo 
savo radijo programos kon
certą iš lapkričio 25 d. į sau
sio 20 d. Jis žada paremti 
„Amerikos” bazarą lapkričio 
23-25 d.

® Apreiškimo parapijoj jau 
veikia katalikų veteranų są
jungos skyrius.

Viešos Diskusijos

TAUTINIO KARO FONDO 
KONCERTAS

Sekmadienį Tautinio Karo 
Fondo lietuvių rengiamas 
koncertas praėjo labai sėk
mingai.

Apreiškimo parapijos sa
lė prisirinko pilna žmonių — 
ir dainomis pasigrožėti ir 
pranešimų paklausyti.

Vakarą atidarė Lietuvių 
Komiteto pirm. J. Brundza, o 
vedėju buvo J. Valaitis.

Su dainomis įspūdingai pa
sirodė K. Jurkevičius, kuris 
yra Kazokų choro narys, J. 
Čižauskas, L. Juodytė ir A. 
Skarulytė. Jiems pianinu 
skambino A. Strumskytė ir 
J. Skarulis.

Ypač didelį įspūdį visiems 
paliko K. Jurkevičiaus dai
nos. Gražus jo balsas pirmą

Maspetho Žinios
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KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS

METINIAI PADĖKOS DIENOS

— Lapkričio 11 d. tretinin
kų draugija turėjo suruošu- 
si laimėjimo vakarą parapi
jos salėje. Žmonių atsilankė 
mažai.

— Lapkričio 12 d. buvo iš
kilmingai palaidota Rožan
čiaus dr-jos narė Izabelė Ta
mošiūnienė. Palaidota Kal
varijos kapinėse iš Atsimai
nymo parapijos bažnyčios. 
Rožančiaus dr-jos narės pa
lydėjo ir užprašė dvejas mi
šias.

— Altoriaus dr-ja lapkr. 12 
d. savo susirinkime nutarė 
gražiai papuošti bažnyčią 20 
valandų atlaidams, kurie pra
sidės gruodžio 2 d. per sumą.

— Mot. Sąjungos 30 kuopa 
gruodžio 1 d. šeštadienį, ruo
šia laimėjimo vakarą. Prašo
me visų narių atsilankyti ir 
nors po vieną savo draugę at
sivesti.

— Iš Karo departamento 
atėjo liūdna žinia, kad sun
kiai sužeistas Žaunų žentas 
Liudvikas Hon, kuris buvo 
laivyne per dvejus metus ir 
šiomis dienomis būtų parvy
kęs namo pas žmoną ir sūne-

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingas Klubas rengia viešas dis
kusijas, kurios bus sekmadienį, 
lapkričio 25 d. A. L. P. Klubo 
name, 280 Union Avė. Pradžia 
2:30 vai. po pietų. Įžangos nebus.

Diskusijoms įvadą padarys 
adv. K. Jurgėla. Jo tema: „Ar 
Lietuva kaipo valstybė turi tei
sę gyventi nepriklausomu gyve
nimu, ar kas ją kitas turi valdy
ti?”

Advokatas K. Jurgela, Lietu
vai atgimstant po ano karo, pats 
yra dalyvavęs kovose su lenkais 
ir su bolševikais, ginant Lietu
vos laisvę. Jis nušvies, kaip Lie
tuvos žmonės kovojo dėl laisvės 
ir kaip toji kova dabar eina.

Po įžangos seks viešos disku
sijos.

Po diskusijų advokatas K. 
Jurgėla padarys diskusuojamu 
klausimu išvadas.

Tokių diskusijų mūsų Brook
lyno publika seniai laukė. Užtat 
yra proga kiekvienam lietuviui, 
minėtu klausimu pagalvoti ir 
atėjus pareikšti savo nuomonę. 
Tad kuo gausiausiai ateikite.

Kviečia:
L. K. N. Klubo valdyba.

pa- 
kur 
Bu- 
Ita-

Trečiadienį, LAPKRIČIO - NOV. 21, 1945

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME
No. 5th and Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Gros Peter Lambert & His Orchestra
Pradžia 8:30 vai. vak Bilietas 60 centu.

— Vytautas Gražulis 
leistas iš kariuomenės, 
išbuvo virš trejų metų, 
vo sužeistas karo fronte 
Ii jo j. Pereitą savaitę parvy
ko pas tėvus sveikas ir links
mas.

— Bernardas Petrulis lan
ko veteranų vakarinę mokyk
lą, kur mokosi ugniagesiu.

— Sekmadienį, lapkričio 18 
d., po mišparų bus BALF 16 
skyriaus susirinkimas. Bus 
kalbama apie valgio ir kitų 
reikmenų vajų tremtiniams. 
Drabužių vajus toliau eina. 
Drabužius galima pristatyti 
į kleboniją.

pįetija nugalėta, 
kad vokiečiai

Wdarę, duodami 
^ėtt 
įjos vienas bena- 

turėjusių geros
iJįiti vietos žmonių 
suprašo.

Tel. EVergreen 4-7142 L parblokšta, nu-
SALDAINIŲ PALOCIUS .Vol ji išmoks žmo- 

GERIAUSIOS Rūšies naciškai galvoti
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate x Mg laiko turės

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas .jjllg pamokų ji tu- 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- ' trečiai ir mUS 
riausix bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: $■’ ,

-g- . u -įaudžia, kur gale-
Juozas Ginkus įį įmanydami. Vi-

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. maža jie bėga-

Ona Kulbokienė po truj' sav0 ave.

gražioje East Rockaway, 
rezidencijoje. Ligonę rūpės r 
tingai prižiūri duktė ir ž^iinių iš Lietuvos ji 
tas. Ją lanko daug pažįstanjįp kurmis saulės, 

---------- jjjmetuprisimelavo
Šalpos Fondui aukos 0Os gėdos.”

LRKSA. 115 kuopa $5.Q0stai tai bent sy- 
Matas ir Marijona Kučinsku-tiesiog patys į 
$2.00; Jonaitienė $1.00.

įką nori apšmeižti, 
’ienka tik pasižiūrė-

STagg į*, dlmbl0_ me.
F. GRAŽYS ir SŪNUS tiesos iškreipi- 

KONTRAKTORIAI jigogijos, žemiausio 
Atlieka mūrinių namų sienų iš-?;;. _:in: i.ain Su
lyginimą, plasteriavlmą, šaligat-^16 P™ KalP SU 
vių cementavlmą ir kt. darbus, iį

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

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyksta šeštadienį, lapkričio 
17 dieną, parapijos salėje, So. 
4th ir Roebling Strs., Brook- 
lyne. Įžanga bus 50 centų.

Tikimės, kad lietuviai, ypač 
Šv. Vardo draugijos nariai 
iš visos apylinkės dalyvaus 
šiame parengime.

Bus dainų, jaunimui šokiai, 
užkandžiai ir gėrimai. Šok
sim, gersim ir dainuosim. 
Lauksime visų atsilankant.

Mūsų bažnyčioje vyskupas 
lankysis lapkr. 25 dieną, sek
madienį, 4 vai. po pietų. Bus 
suteiktas Sutvirtinimo-Dir- 
mavonės sakramentas.

Šv. Jurgio Parapija
Ligoniai

Sunkiai serga Ona čižaus- 
kiūtė. Ji yra namie, Dr. A. 
Šliūpaitės priežiūroj.

Antanas Daukantas, po pa
darytos vidurių operacijos, 
jaučiasi silpnas.

Paieškoma
prityrusios virėjos ir šeimi
ninkės lietuviškoj klebonijoj. 
Alga $100.00 pradžiai: vėliau 
daugiau. Kreipkitės pas kle
boną.

Rev. L. J. Mendelis
114 W. Saratoga St. 

Baltimore 1, Md.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE <S INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896
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"MEMORIES of LITHUANIA" J

RADIO HOUR |
Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. į
Station WEVD — 1330 Idl., 5000 Watts į

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

Tel. MArket 2-5360 f

Lietuviij Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVICIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

j. p. GINKUS
495 Grand St AD- TEZA VITAS 

Brooklyn, N. Y. Muzikos Dir.
EV. 4-7142

Entered as 
Office at I
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Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

iį savo pačių dumb- 
aislą jie nė kituose 

daugiau paste-

PARDUODAMA šutinė lietuvių spau- r 
is stengėsi duoti kuo < 

Geri, pigūs, patogūs nanutikrų žinių apie Lie- 
Gerose vietose. Patamavim- žinių be Maskvos 
teisingas. i

Apdraudžia viską, kas tik J komunistai nori tei- 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) įfonnacijos apie Lie- 
žmones. ffll išprašo iš savo

Kreipkitės: š}tėvų, kad tiek de-

Joseph Vastunas17 I j is viso Amerikos
Real Estate Insurance atstovams leistų nu- 

496 Grand St., Brooklyn, N. j Lietuvą, ten nevar-
Tel. EVergreen 7-1670 y®” nnktls

įjas be Maskvos cen- 
/ . .gįųstj tiek amerikie-

ĮSI

Vis 
čių lieti 
džio 1 i 
USA li( 
sandari 
rikos Ii 

Ni< 
biavo t 
dabar, 
gresai 
Lietuvi 
pasibai

Šis 
vos išl 
stiprus 
tai bus 
blašky 

ši 
Seimas 
teisės 
met si 
raudoi 

i ti fals 
tuvoje 

, lietuvi 
kysim 
nepril 
atstat 
vės t 
galinu

I 
giaus 
noru 
ištisa 
asme 
laiko 
vimu 
davii

gresi 
metu
paša

Clement A. Voket iyje.
(VOKETAITIS) ,? *.*, . .

suome, kad kai 1940 
Advokatas oolševikai užėmė Lie-

aas kairiųjų (neko- 
41-40 — 74th Street ą) rašytojų gailiomis 
t i tt • ui tlt T7 averkė savo tėvynės, Jackson Heights, N. Y. sntrempt03

NEwtown 9 - 5972 spaudoje jisai
___________________________ įverstas garbinti Sta-

T< 
puoi 
daly 
suki 
kari 
į&ul 
cijo

I] 
tusi 
dra 
neit 
me: 
dal 
hei

ka: 
su!sdo, kad dalis lietu-

10 Al* stoju, esančių tėvy- 
dailgok oHVO AklSn tik griežtos Krem- 

iktatūros įrankis ir 
geriausias akių Jiuo jų reikia atskirti 

, prižiūrėjimas. į kuri neturi jokio 
prieinamiausiomismo; tuos, kurie iš 

srdies pritaria raudo- 
žktatūrai Lietuvoje ir 
s atsidavimu padeda 

Stenger & Stenger “J.sm,auge^am®' , 
“ ° aybeje buvo paskelb

us straipsnis, kuriame 
šiais žodžiais užsi- 
5 kai kurie rašytojai 

5je, ir net iš smulkme- 
dramos didžiausios iš- 
■Tame straipsnyje, at- i' 
^piasi kažin kokia ki- 
^gieža, nekaip kalbė- i 
'teisumo vardu.
' pritariam, kai smer- 
iruosius kaltininkus ir 1 
dvėlius, bet taip pat 
'pastebėti, kad kiti ra
li Lietuvoje tėra nekal
to, paspęstos maskvi- 
po tinkle, 
f keistai atrodo anas 
pis, kai didžiausią au- 
R savo teigimams pa
pis vieno rašytojo, ku- 

nebuvo toki tiesūs

Teikiamas
patikrinimas,
AKINIAI 
kainomis pagal jų rūšis.

ŠI ištaiga Įsteigta prieš 40 metu

OPTOMETRISTAS — OPTIKAS 

394-398 Broadway, .Brooklyn, N. T.

LIETUVIŠKA

ALUDE
čia, Galima Gauti Kanados 

“Black Ilorse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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^i paslapties žmo- 
’i’o Hitleris.
^i prieš pora savai- 
Jakė esą galutinai įsi- 

ątkad Hitleris nuėjo pas 
5 ■5®s germanų .dievus.
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