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įlotas namie U gedaudta r**? 

>arenglmams priimami

Juozas Cinkus

J proga būtų švenčiama pa- 
lulio lietuvių Maldos Diena. 
[“Dievas mūsų prieglauda 
[stiprybė,” nuo senų laikų 
[ambėjo iš lietuvių krūtinių 
Laidos žodžiai.
[Bado, marų, karų, sumiši
mų ir kitų nelaimių valando- 
| lietuvis paguodos ieškojo 
baldoje.

et,-

3 METINIS 
ETAS

apkričio 17 
Lietuvių Ra- 
ubas rengia 
etinį rudeni- 
alių.

parengimai 
pasisekimo, 

įertą - balių, 
aks lietuviai

solistė -IjJ 
Matthews, ii d 
tinis tenorai 
kas, esti) J 
grupė, iš M 
ZimmemiK į] 
tautinių šdH 
L. Antairiėj] 
Radijo merp I 
J. Šimeliai

[Šiandien, kovojant dėl Lie- 
ivos laisvės, malda ir kry- 
us yra stiprieji lietuvio 
nklai.
[“Lietuvių negalėjome į- 
Skti dėl to, kad jie per daug 
įkibę į kryžių,” pripažino 
įlševikų komisaras Joffe 
)ano karo.
Lietuviai iš anksto turi 
loštis tai dienai, kurioje su
jungs vienoje maldoje pra
jodami išvadavimo tėvų že- 
ei.
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Prieš kiek laiko buvo pra
sta, kad ištremtas Sibire 
irė buvęs Lietuvos prezi- 
htas Aleksandras Stul- 
Ekis.
Vakarų Europoje atsirado 
hnas asmuo, kuris 1944 me
ls buvo toje pačioje sto
vioje su A. Stulginskiu.
Jis pasakojo, kad buvęs 
Btuvos prezidentas dirbo 
ptuvėje, bet maisto gauda- 
I taip menkai, kad rinkda- 
Įis sliekus, juos kepdavę- 
į ir taip gynęsis nuo bado. 
Tačiau sargybiniai ir tų 
lekų jam neduodavę: pa- 
itę atimdavo iš jo.
Taip, rusų komunistai ligi 
to pasirodo biauresni už 
luriausią žvėrį . . .

(Amerikos lietuviai klau- 
į: kodėl Lietuvon neįsilei- 
ia tų, kurie norėtų apian
ki savo gimines, pasimaty- 
Bu savo senais tėvais, bro- 
iis ir seserimis ?
Jie sako sau: kas ten da
li, kad, jau karui seniai 
Bibaigus, niekam Lietuvon 
leidžiama kojos įkelti, iš
irus tą vieną maskvinį 
rną Bimbą ?
[Atsakymas aiškus: kaip- 
Įrusų komunistai leis ten 
Akytis amerikiečiams lietu- 
įms, kurie pamatytų žiau- 
į vergiją, rusinimą, laisvės 
|ką, geriausių lietuvių per- 
pojimą ir žudynes, pri
kištus kalėjimus ir ištrėmi- 
|n skirtus traukinius, pil
ni nekaltų aukų! . . .
Tokius tai vaisius Lietuvo- 
feali parodyti žiauri Mask- 
B diktatūra . . .
įdomu, kad Amerikos kai 
irie komunistų vadai pri- 
įiškai visai neslepia savo 
■ivylimo rusiškąja vergi- 
uJetuvoje, bet išėję kalbė- 
jviešai, jie giria priespau- 
iLietuvoje ir taip vedžioja 
■nosies savo klausytojus, 
fių lietuvių tarpe Ameri- 
įe nemaža atsiranda.

Kaip atsimenam, Paryžiun 
taikos konferenciją rusai 
lo atsigabenę tris savo 
Kalikus — Lietuvos, Latvi- 
| ir Estijos iškamšas “mi- 
ierius.”
tie ministerial NKVD 
■ntų buvo saugojami, kaip 
iios beždžionės zoologijos 
|o narvuose.
■ie niekur nebuvo išleisti. 
Kiek a m nebuvo leista su 
J matytis nė kalbėtis. Kai

ie Paryžiaus lietuviai 
dė susitikti su lietuviš- 
ju iškamša “ministeriu,” 
[rusų agentai pasakė, kad 
Įlima.
!aip ir liko sėdėti savo 
Uloniškame narve tas 
Esteris,” galėjęs judėti 
įtiek, kad ruselis jį už 
Bites tampė.

VIENA SAULĖTĄ DIENĄ . . . Penktoji lietuviu pradžios 
mokyklos klasė, prie mokyklos durą, Nymindegabo lietuvių 
stovykloje, Danijoje.

POLITINIAI NEAIŠKUMAI ITALIJOJE
Roma. — Sekmadienį di

džiuosiuose Italijos miestuo
se — Romoje, Turine, Genu
joje, Florencijoje, Neapolyje 
ir Palermo — įvyko savival
dybių rinkimai.

Juose laimėjo socialistai ir 
komunistai. Taip pat stipriai 
pasirodė ligi šiolei triukš
minga, bet atstovais negausi 
“paprasto žmogaus” partija, 
užėmusi antrą vietą po so
cialistų - komunistų grupės.

Daugiausia nustojo krikš
čionys demokratai, kuriems 
vadovauja dabartinis minis- 
teris pirmininkas de Gasperi.

Ryšium su tuo kalbama, 
kad ir valdžioje galį įvykti 
pasikeitimų, nors šie rinki
mai lietė tik savivaldybes.

Kad padėtį labiau sumai
šius, Italijos komunistų va
das Togliatti buvo nuvykęs 
pas Jugoslavijos diktatorių 
Tito ir susitarė siūlyti Tries
to miestą palikti italams, bet 
už tai jugoslavai nori Gori- 
zios, kuri pagal taikos su
tarties planą turėtų pasilikti 
Italijai.

Italijos ministeris pirmi
ninkas de Gasperi paskelbė, 
kad Triesto uosto ateitis 
daugiausia priklausys nuo 
keturių didžiųjų sprendimo, 
o ne nuo italų ir jugoslavų 
pasitarimų.

— Jeruzalėj sprogus bom
bai, buvo užmušta šeši poli
cininkai.

^Lithuanian Bulle
tin” Išėjo

Šią savaitę pasirodė nau
jas “Lithuanian Bulletin” 
numeris, 32 puslapių dydžio.

Be kelių svarbių politinių 
pareiškimų, benlkž visas nu
meris skirtas tremtinių prob
lemai, ypač daug dėmesio 
skiriant šiam klausimui, kaip 
jis sprendžiamas Jungtinėse 
Tautose.

Išspausdintas anglų kalba 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto, arba VLIK, 
memorandumas tremtinių 
klausimu, pereitą savaitę į- 
teiktas Jungtinių Tautų or
ganizacijai.

“Lithuanian Bulletin,” ku
rį leidžia Informacijų Cent
ras, dabar išeis kas mėnuo.

Ekspedicija Piety 
Ašigalin

Washingtonas. — Ameri
kos laivynas rengia didelę 
ekspediciją Pietų ašigalin.

Ekspedicijoje dalyvaus į- 
vairūs laivai, lėktuvai ir apie 
5,000 asmenų, įvairių sričių 
specialistų.

Vadovaus senas Arktikos 
tyrinėtojas admirolas Byrd.

Ekspedicija išplauks gruo
džio pradžioje.

Tiek Šiaurės, tiek Pietų 
ašigalių sritys darosi vis 
svarbesnės strateginiu at
žvilgiu, atsirandant kaskart 
greitesniems lėktuvams ir 
raketoms.

Be to, kalbama, kad Pie
tų ašigalio plotuose galį bū
ti uranijaus, reikalingo ato
minei bombai.

Partizanų Veiksmai Lietuvoj
________________ ♦--------------------------------z--------------------------- -

Iš Lietuvos partizanų ra
dijo pranešimų matyti, kad 
ten be pertraukos eina kova 
prieš bolševikinę okupaciją 
ir Maskvos priespaudą.

Pranešime, apimančiame 
laikotarpį nuo rugpiūčio 11 
dienos ligi rugsėjo 5 dienos, 
suminima ištisa eilė partiza
ninių veiksmų ir laimėjimų.

Rugpiūčio 11 d. buvo lik
viduotas bolševikinės milici
jos dalinys iš 600 vyrų, ry
tojaus dieną — kitas dalinys 
iš 700 vyrų, atsiųstų iš Kau
kazo specialiai kovai prieš 
partizanus.

Tokių susidūrimų bemaž 
kasdien minima partizanų 
pranešimuose.

Rugpiūčio 18 dieną tarp 
Drujos ir Molodečno buvo 
sunaikinti net keli rusiški 
pulkai, matyt, vykę į Lietu
vą. Pakeliui juos užpuolė len
kų ir gudų partizanai. Po 
mūšio partizanams atiteko 
nemaža grobio — ginklų, 
šaudmenų, 26 karinės virtu
vės ir daug sunkvežimių.

Partizanai naikina bolše-

Lietuvos R. Kryžiaus 
Suvažiavimas

Rugsėjo 26-27 d. Vokieti
joje įvyko Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus suvažiavimas.

Buvo atstovaujami 56 sky
riai ir įgaliotiniai.

Lietuvos R. Kryžiui vado
vauja Dr. D. Jasaitis.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad pagelbos ypač reikalingi 
Austrijoj esantys lietuviai.

vikinius dvarus—kolchozus. 
Pažeriūnuose buvo sunaikin
ti trys toki kolchozai.

Esti užpuolami komunisti
niai teismai, kurie važinėja 
po kraštą, teisdami patrijo
tus lietuvius. Antazavėje bu
vo sunaikinta visa liaudies 
tribunolo sesija ir išvaduota 
18 partizanų, kurie buvo tei
siami. Paimtas nelaisvėn ru
sas prokuroras pulkininkas 
prisipažino, kad jis iš Lenki
jos atkeltas vien tik partiza
nų byloms.

Rusai Lietuvoje keliams 
saugoti turi specialius bū
rius. Partizanai ir prieš juos 
yra nukreipę savo veiksmus. 
Tarp Vilniaus ir Švenčionė
lių rugpiūčio 23-27 dienomis 
buvo sunaikinta liaudies mi
licijos ir kelių apsaugos da
linių iš viso 628 žmonės.

Lietuvių partizanų veiks
mai eina ir Mažojoj Lietu
voj.

Partizanai puola ir stipriai 
ginkluotus rusų būrius. Tarp 
Šiaulių ir Kelmės buvo už
pultas 36 sunkvežimių dali
nys, kurį saugojo pora šar
vuočių. Transportas buvo 
likviduotas, ir partizanams 
atiteko 504 kulkosvaidžiai — 
pistolietai, daug šovinių, 3,- 
000 granatų ir kitų dalykų.

Rugpiūčio 31 d. buvo iš
sprogdintas Lyduvėnų atsta
tytas tiltas ir Jonavos tiltas. 
Iš Kauno ėjęs traukinys nu
leistas į Neries upę. Tarp 
Molodečno ir Vilniaus iš
sprogdinti devyni geležinke
lio tiltai, ir kurį laiką buvo 
paraližiuotas traukinių susi
siekimas tarp Vilniaus ir 
Minsko. Nuo pylimų buvo 
nuleisti keturi traukiniai.

Vilniaus - Gardino ruože 
buvo išsprogdinti septyni til
tai, Šiaulių - Rygos linijoje 6, 
Šiaulių ir Klaipėdos — 11, 
Pagėgių ir Tilžės — 8, Kau
no ir Eitkūnų — 9 geležinke
lio tiltai.

Tarp Skapiškio - Suvainiš
kio ir Panevėžio - Švenčionė
lių sunaikinti visi siaurojo 
geležinkelio tiltai. Tarpsto- 
tyje Karaliaučius - Vėliava 
išsprogdinti 9 tiltai, Kara
liaučiaus - Berlyno plentuose 
sunaikinti visi tiltai Rytprū
siuose. >■

Sunaikinama daug telefo- 
no-telegrafo linijų.

Lietuviai partizanai susi
siekia su gudų, lenkų ir net 
ukrainiečių partizanais.

Bolševikai sugautus parti
zanus žiauriai kankina ir žu
do, bet tai negali sustabdyti 
kovų dėl Lietuvos laisvės.

KĄ SVARSTO KETURI DIDIEJI

PO RINKIMŲ PRANCŪZIJOJE
Paryžius. — Sekmadienį 

Prancūzijoje praėjo rinkimai 
į naują parlamentą.

Su tomis keistomis bež
džionėmis Paryžiuj niekas 
nesiskaitė.

Jau seniau buvom pranešę, 
kad Urugvajuj šią vasarą 
maskvinių lietuvių rengtas 
Pietų Aunerikos lietuvių kon
gresas visai nepavyko.

Nepavyko todėl, kad į jį 
neatsilankė lietuvių, išsky
rus pora tuzinų parsidavėlių.

Bet komunistų laikraščiai 
užsipuolė: esą, tai buvus ne
tiesa.

Kad labiau savo aveles į- 
tikintų, jie tos konferencijos 
nuotrauką įsidėjo — ten pil
na salė dalyvių, net keli šim
tai.

Pasirodo, kad komunistai 
— dideli fokusų mėgėjai.

Kai lietuvių neatvyko į jų 
kongresą, jie suvarė, kas tik 
pakliuvo.

Urugvajuj išeinanti “Lais
voji Lietuva” rašo apie tuos 
dalyvius: “Tą būrį sudarė ar
mėnai, žydai, bielorusai, ara
bai, albanai, jugoslavai ir 
vietos gatviniai didvyriai.”

Štai koki tie komunistų 
“lietuviai.”

Iš tų rinkimų gausiausia 
partija išėjo komunistai. Jie 
gavo 168 vietas, — 20 dau
giau negu ligi šiolei.

Antroji partija savo stip
rumu yra liaudies respubli
konai. Jie atlaikė savo: pa
siliko prie 160 vietų.

Daugiausia nukentėjo 
Prancūzijos socialistai. Jie 
turėjo 120 atstovų, o dabar 
gauna tik 93.

Dalis socialistų nuėjo su 
komunistais, o kita dalis bal
savo už dešinesnes partijas.

Radikalai surinko 59 at
stovus ir respublikonų lais
vės partija 42.

Naujam parlamente, kuris 
susirinks gruodžio mėnesį, 
bus 33 moterys, iš kurių — 
21 komunistė.

Komunistai per šiuos rin
kimus gavo 2 procentu dau
giau balsų, negu per ankstes
nius rinkimus.

Pagal tradiciją, Prancūzi
jos vyriausybę sudaryti tu
rėtų būti pavesta komunistų 
vadui Thorez, kuris yra de
zertyras — per karą jis pa
bėgo nuo karinės prievolės ir 
išsėdėjo Maskvoj, kada kiti 
prancūzai mirė dėl savo tė
vynės.

Mat, Thore'z partija dau
giausia laimėjo.

PREZ. TRUMANAS BENDRADARBIAUS
SU RESPUBLIKONAIS

Washingtonas. — Rinki
mus laimėjus respubliko
nams, buvo nemaža galvosū
kio, kurios linijos laikysis 
demokratas prezidentas H. 
Trumanas.

Pirmadienį prezidentas 
pranešė, kad jis stengsis sto
vėti aukščiau partijų ir ben
dradarbiaus su respubliko
nišku Kongresu.

Trumanas ypač skatino, 
kad tiek demokratai, tiek 
respublikonai laikytųsi da
bartinio bendro kelio užsie
nių politikoje. Jis pabrėžė, 
kad pirmoj vietoj reikia sta
tyti ne kurios partijos, bet 
viso krašto reikalus.

Respublikonų vadai prita
rė Trumano pasirinktam ke
liui.

Patys respublikonai Kon
grese nebus toki vieningi, 
kaip iš pradžių galėjai ma
nyti.

Jų eilėse ėmė reikštis gru
pė, kuri save vadinasi pa
žangiaisiais ir kuri stengsis 
gauti daugiau įtakos partijo
je.

Išrado Sintetinį 
Peniciliną

New Yorkas. — Cornellio 
universiteto mokslininkai 
paskelbė, kad New Yorko la
boratorijose jiems pasisekė 
išdirbti sintetinį peniciliną, 
kuris toks pat sėkmingas, 
kaip dabartinis.

Tuo tarpu sintetinio peni
cilino gauta tiek maža, kad 
praktiškiems tikslams jo ne
bus vartojama.

Bet tikimasi, kad vėliau jo 
bus dideliais kiekiais išdir
bama.

Numirė Kardinolas
Roma. — Čia mirė kardi

nolas Caccia Dominiani, su
laukęs 69 metų amžiaus.

Kardinolu jis buvo pa
keltas 1935 m.

Paskyrė Rinkimus 
Lenkijoje

Varšuva. — Pranešama, 
kad Lenkijoje rinkimai į sei
mą įvyks sausio 19 d.

Iš anksto numatoma, kad 
laimės komunistų - socialistų 
grupė, nes rinkimams nėra 
reikalingos laisvės.

Mikolaičiko opozicinė kai
miečių partija visaip spau
džiama, o nemaža jos veikėjų 
net nužudyta.

New Yorkas. — Keturių 
didžiųjų; valstybių užsienių 
reikalų ministerial savo po
sėdžiuose nėra padarę jokios 
žymesnės pažangos, nors jau 
tariasi antra savaitė.

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas nuolat 
priešinasi Paryžiuje priim
tiems nutarimams, kurie bu
vo ten nubalsuoti dviem bal
sų trečdaliais ir jau buvo lai
komi visiems kaip ir privalo
mi.

Bet kiti ministerial nuta
rė laikytis Paryžiuje priimtų 
planų.

Šios savaitės viduryje bu
vo prieita prie Triesto uosto 
klausimo.

Keturi didieji sutiko, kad 
sieną tarp Italijos ir Jugn-. 
slavijos sudarys praK^Zų 
pasiūlytoji linija. Jie taip 
pat nepaisys, jei italai ir ju
goslavai šiuo reikalu tiesio
giai tarp savęs ką nors susi
šnekėtų.

Iš visų valstybių, kurioms 
dabar sustatomos sutartys, 
bene daugiausia bus prislėg
ta Suomija, kuri Rusijai turi 
sumokėti 300,000,000 dole
rių, ir tai pagal 1938 metų 
vertę, kas šiandien sudaro 
dar didesnius pinigus.

— Peru valstybėj per že
mės drebėjimą žuvo 70 žmo
nių.

ROOSEVELTIENĖ GINA TREMTINIUS

Rusai Parduoda Už 
“Vodką”

Lietuvoje darbininkų ir 
tarnautojų atlyginimas yra 
labai menkas.

Todėl žmonėms tenka 
griebtis pašalinių būdų pra
gyventi.

Daug ko galima už degti
nę pirktis iš sovietų karei
vių, kurie grįžta visko prisi
plėšę iš Vokietijos ir pake
liui išsipardavinėja.

Tie rusų kareiviai geria be 
saiko. Net dienos metu gat
vėse tenka matyti aukštes
nių karininkų “lupant ožius.”

— Pereitą savaitę paleis
tas vandenynan keleivinis 
laivas “America”, vienas iš 
moderniausiai įrengtų ir tu
rįs 26,454 tonas talpumo.

Lietu viii Veikla 
Vokietijoje

Vokietijoje veikia lietuvių 
20 gimnazijų ir 8 progim
nazijos su 2,800 mokinių. 
Leistos šios lietuvių organi
zacijos: skautai, ateitininkai 
ir “Šviesa.” Skautų kapelio
nu paskirtas kun. Jon. Ref
renas.

Dramos teatrai veikia — 
Detmolde, Augsburge, Ha
nau ir Kemptene. Opera or
ganizuojasi Detmolde.

Rugsėjo 8 d. įvyko dainų 
ir tautinių šokių šventė 
Wuerzburge. Dalyvavo visi 
amerikiečių zonos meniniai 
ansambliai.

Paleido Lietuviu 
Židinį

Šveicarijoj lietuviai trem
tiniai buvo apgyvendinti Y- 
verdone.

Ten jie buvo gražiai susi
tvarkę ir turėjo įsikūrę Lie
tuvių židinį.

Šiomis dienomis Šveicari
jos valdžia Lietuvių Židinį 
Yverdone uždarė ir lietuvius 
išskirstė po kitas stovyklas.

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų komisijoje baigiama 
svarstyti Tarptautinės Trem
tinių Organizacijos santvar
ka.

Ta proga rusai ir jų paly
dovai kiekviena proga puola 
tremtinius, esančius Euro
poje. Jie siūlo, kad visi tie 
tremtiniai būtų atgal grą
žinti.

Pereitą savaitę Rusijos 
užsienių reikalų viceministe- 
ris Višinskis žiauriai puolė 
tremtinius lietuvius, latvius 
ir estus. Jis juos, pagal pa
prastą bolševikinį receptą, 
išvadino fašistais ir viso
kiais kitokiais vardais. Iš lie
tuvių jis keletą net pavardė
mis iššaukė savo kalboje.

Tremtinių ginti išėjo po
nia Roosevelt toje pat komi
sijoje. Ji pažymėjo, kad bū
dama Vokietijoje ji kalbėjo
si su nemaža tremtinių, ir 
jie visai nepaliko jai įspū
džio, kad būtų fašistai.

Višinskiu! kitaip atrodo, 
kadangi jisai turi savotišką 
“demokratijos” supratimą. 
Ponia Roosevelt priminė, 
kad Višinskiui savaime fa
šistais pavirsta visi tie, ku
rie nenori grįžti į savo tėviš
kes, nes ten jiems gresia pa
vojai.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TREMTINIŲ ORGANIZACIJA
Jungtinių Tautų komisijose Rusijos viceministeris Vi

šinskis visu įtūžimu, pagieža ir kraujo ištroškusio žvėries 
aklumu puolė tremtinius.

Austrų spaudoje pilna koliojimų tremtiniams, kurių 
vienintelė kaltė yra toji, kad jie yra karo aukos, negalin
čios grįžti į savo tėviškes.

Dažnai ateina balsų, kaip amerikiečių zonoje lietuviai, 
be jokios rimtesnės priežasties, mėtomi iš stovyklų.

Iš kitų zonų pasiekia žinios, kad jų maistas ir pastogė yra 
toli gražu nepakankami. Vienoj vietoj per choro praktikas 
kelios dainininkės nualpo nuo alkio.

Bet tremtiniai visas skriaudas pasiryžę pakelti, kad 
tik galėtų grįžti į laisvas savo tėvynes.

Deja, šiandien daugelyje kraštų nėra tos laisvės.
Todėl dabartinė tremtinių padėtimi ir ateities gyveni

mu tenka rūpintis tarptautinėje plotmėje.
Kai kas prasitaria apie jų apgyvendinimą pastoviau 

kurioje nors šalyje. Minimi įvairūs kraštai, kuriuose daug 
tuščių plotų, bet mūsų dienomis toksai didelis žmonių sa
vanaudiškumas, kad nelaimės ištikto bemaž niekas nenori 
priglausti. Taip ir lieka neaišku, ar bus jiems leista įsikur
ti kur nors Afrikoje, Pietų Amerikoje, Jungtinėse Valsty
bėse, Aliaskoje.

Yra daug planų, bet kai prieinama prie konkrečių įkur
dinimo klausimų, visi dairos į šalis ir dedas negirdį nelai
mingų tremtinių balso.

Esant tokioms sąlygoms, šiandien visai aišku, kad 
tremtinių likimu kurį laiką dar turės rūpintis kuri nors 
tarptautinė organizacija.

UNRRA savo darbą baigia. Kad nelaimingi benamiai 
neliktų be pastogės, duonos ir globos, Jungtinės Tautos su
darė Tarptautinę Tremtinių Organizaciją.

Gražus ir girtinas daiktas, kad tremtiniai nepaliekami 
be jokio aprūpinimo.

Bet sykiu reikia pasakyti, kad Tarptautinės Tremtinių 
Organizacijos nuostatai daugelyje vietų visai nepalankūs 

. tiems beviečiams asmenims ir neatsižvelgia į tikrąsias jų 
dabartinės padėties priežastis.

Antai, vienoje vietoje tuose nuostatuose sakoma, kad 
natljoji organizacija neteiks paramos asmenims, “kurie pa
sidarė vadovais judėjimų, priešingų savo kilmės krašto vy
riausybei . . . arba rėmėjai judėjimų, padrąsinančių pabė
gėlius negrįžti į savo kilmės kraštą.”

Vadinasi, tie beviečiai lietuviai, kurie nesiliaus kovoję 
dėl Lietuvos laisvės, kurie reikalaus, kad rusai pasitrauktų 
iš Lietuvos, nebus remiami šios organizacijos. O nė vienas 
tikras lietuvis negali sutikti ir nesutiks, kad jo “kilmės 
krašte” sėdėtų maskvinė vyriausybė ir siautėtų burliokai. - 

Kitoje vietoje anie nuostatai pažymi, kad tremtiniams 
galės būti duodama informacija apie jų kilmės kraštus, ir 
tą informaciją kaip tik atneš “tų kraštų vyriausybių atsto
vai, kuriems turi būti teikiamos visos lengvatos lankyti sto
vyklas ir sugrupavimo centrus, kad suteiktų tą informaci
ją.”

Išeina, kad Maskvos teroristai galės trankytis po lie
tuvių, latvių ar estų stovyklas ir ten savo kruvinomis prie
monėmis teikti informaciją apie pabaltiečių “kilmės kraš
tus.”

Tokių punktų, kaip aukščiau nurodytieji, sustatyme 
aiškiai kyšo Maskvos ranka, o kiekvienas žino, kad vienin
telis tos rankos troškimas — kuo daugiau vergų prisirink
ti savo raudoniems kalėjimams.

Tarptautinė Tremtinių Organizacija nusižengia žmo
niškumui ir moralei, nenumatydama jokių planų ir žygių 
vienam iš skaudžiausių šios dienos reiškinių: globos ir rū
pesčio reikalingi ne tik Europoje esantieji tremtiniai, bet ir 
tie, kurie buvo išvežti Sibiro vergijon, o jų ten — ištisi mili
jonai.

Gėda, kad Jungtinės Tautos jų neužtaria, nesirūpina 
palengvinti jų naštos ir nereikalauja jiems teisingumo bei 
laisvės.

Laisvė turi būti grąžinta ne tik tiems Sibiran ištrem
tiems lietuviams, latviams, estams ar lenkams, bet ir jų 
“kilmės kraštams.”

Tik tada bus teisingai išspręsta visa tremtinių prob
lema. R.

RYTO GIESME
Sužiro rytas, auksu juostas . . .
Jau žemė žybčioja šilkais
Ir kaista, kaip jaunuolės skruostas, 
O greit, visa, kaip rožė, kais . . .
Lyg putlios vėliavos ir raiščiai, 
Jau skęsta debesiai ugny — 
Jų rikė blizga skaisčiai, skaisčiai 
Ir taip maldingai iškilni . . .
Šlaite, pakilus bokštais, švyti
Migla, kaip smilkalas kvapus — 
Stok, vargše, pamaldas laikyti 
Už žemės žiedus ir lapus . . .
Tu ne laiku ir veltui rymai — 
Tverk žagrę džiugulio ranka, 
Nes tavo aukuras — arimai, 
O tavo prakaitas — auka.

Jurgis Baltrušaitis. ROMOJE — BALE Pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius (vi
duryje) aplanko BALE Garbės narį p. Myron Taylor, Prezi
dento Trumano atstovą prie šventojo Sosto, (p. Myron Tay
lor trečias iš kairės).

Didesnis Tremtini
Skaičius
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KUR EINI, DEMOKRATIJA?
Buvo laikai ir dar netolimi 

laikai, kai mes, benamiai ka
ro tremtiniai ir pabėgėliai, 
tikėjome į laisvę, žmonišku
mą ir pagrindinių žmogaus 
teisių buvimą šiame sujauk
tame pasaulyje .. .

Mūsų tikėjimas ir entu
ziazmas teisybės pastovumu 
pradėjo mažėti tuoj po karo, 
kai mes, tremtiniai, akis į 
akį susidūrėme su savo iš
laisvintojais.

Su karteliu širdyse turime 
pasakyti, kad ne visi kariai, 
ypač amerikiečių, nevisada 
gražiai pasielgė su šen bei 
ten pasimaišiusiu tremtiniu.

Tuos neretus nekorektiš
kus karių pasielgimus su 
tremtiniais buvome linkę lai
kyti kaipo atsitiktinius reiš
kinius, kurių karo metu ne
galima išvengti. Ir į pirmuo
sius karinių įstaigų patvar
kymus, liečiančius tremtinių 
globą, nevisada pastarie
siems palankius, žiūrėjome 
kaip į neišvengiamus reiški
nius.

Juk jokia paslaptis, kad 
santarvininkai (turima gal
voje anglus, prancūzus ir 
amerikiečius) tuoj po karo, 
susidūrę su tremtinių mase 
bei jų tolimesnio likimo prob-

lema, iš karto neturėjo aiš
kios ir vieningos nuomonės.

Rusijos piliečiai
Sovietų Rusijos piliečių, 

atvežtų prievarta ar sava
noriškai pabėgusių iš “Tary
binio Rojaus” į Vokietiją, 
klausimas buvo aiškus ir pa
prastas: pagal įvairius susi
tarimus jie turėjo “grįžti na
mo” neatsižvelgiant, ar jie 
nori, ar nenori grįžti.

Šitas susitarimas ir buvo 
įvykdytas, vienur taikiu bū
du, kitur prievarta, kartais 
panaudojant tokias priemo
nes, kurios nesiderina su de
mokratiniuose kraštuose pri
pažintomis žmogaus ir as
mens laisvėmis.

Tremtiniai ypač gerai pri
simena vieną rusų tautybės 
piliečių “repatriaciją,” pra
vestą lygiai prieš metus 
Kemptene, Bavarijoje, ame
rikiečių zonoje. Vieną dieną 
rusų tautybės piliečiai gavo 
įsakymą pasiruošti išvykti į 
Sovietų Rusiją.

99 procentai rusų atsisakė 
grįžti namo. Tada amerikie
čių kariai, kaip vėliau paaiš
kėjo, neblaiviam stovyje, ru
sų tautybės tremtinius pra
dėjo prievarta grūsti į sunk
vežimius. Nieko nepadėjo nei 
prašymai, nei maldavimai, 
nei protestai. Nelaimingi 
žmonės, kaip gyvuliai, buvo 
grūdami į mašinas. Tada ne 
vienas jų, vengdamas grįžti 
į “Tarybinį Rojų,” persipiovė 
venas, keli buvo pašauti ant 
spygliuotų vielų užtvarų, o 
šventikas pakybo ant Dievo 
aukuro . . .

Kai amerikiečių kariai 
vykdė šią ne visai malonią 
“repatriaciją,” Sovietų Rusi
jos agentai — NKVD-istai, 
stovėjo čia pat, filmavo “re
tus vaizdus” ir šypsojos, 
kaip “jankiai” trumpai ir 
drūtai sutvarko tremtinių 
“repatriaciją.”

O kai buvo įvykdyta tai, 
kas yra parašyta susitari
muose dėl tremtinių grąžini
mo, tie patys NKVD-istai 
amerikiečių karinei vadovy
bei įteikė “protesto notą” 
dėl žiauraus pasielgimo su 
sovietų piliečiais . . .

Keblumų nesudarė nė 
vengrų, jugoslavų ir net len
kų tautiečiai. Mat, tuose 
kraštuose buvo šiokios to
kios vyriausybės, su kurio
mis santarvininkai galėjo 
tartis dėl • pabėgėlių tolimes
nio likimo.

Visai kitas reikalas buvo 
su Baltijos tautų, — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, — 
piliečiais, kurie niekam ne
priklauso. Tad kas daryti su 
tais 200,000 pabaltiečių, ku
rie šiuo metu yra “šiapus ge
ležinės uždangos?”

Vadovaujančios santarvi
ninkų galvos rimtai susido
mėjo, kas daryti su tais ne
lemtais Pabaltijo tautų “pa
mestinukais,” • kurie griežtai 
ir tvirtai pasisakė, jog, kol 
jų Tėvynėje sėdi raudonasis 
budelis, tol jie nenori ir ne
mano grįžti . . .

Anglų nusistatymas
Anglai jau iš pat pradžių 

pabaltiečių tremtinių atveju 
turėjo aiškią ir pastovią nuo
monę, jiems palankią. Anglai 
geriau už visus kitus žino, 
kodėl pabaltiečiai pasitraukė

iš savo Tėvynės ir kodėl šiuo 
metu nenori grįžti namo. Jie 
neleidžia nė NKVD-istams 
siautėti, vykdant sovietų pi
liečių “repatriaciją.” Tiesa, 
dėl gyvenamų patalpų sto
kos, vykdant gyventojų su
sispaudimo principą, pabal
tiečiai, iš laisvo gyvenimo, 
turėjo persikelti į stovyklinį. 
Bet tremtinių nei anksčiau 
nei dabar niekas neterorizuo
ja morališkai.

Ir prancūzų . . .
Prancūzų karinių organų 

laikysena pabaltiečių atžvil
giu iš karto buvo neaiški, 
kėlė nepasitikėjimą, įtarimą, 
net nerimą . . .

Mat, Prancūzija su Sovie
tų Rusija yra susirišusi ke
liomis sutartimis, o tai trem
tiniams ir kėlė nerimą, kad 
jie vieną gražią dieną netap
tų vienokių ar kitokių “mai
nų” objektu . . .

Mūsų laimei, tai neįvyko 
ir turime viltį, kad ir neį
vyks.

Tiesa, prancūzų okupuoto
je zonoje buvo momentų, ku
rie sukėlė lokalinio pobūdžio 
nerimo.

Pabaltiečių tarpe nerimą 
sukėlė Sovietų Rusijos NK
VD agentų—tariamųjų “re
patriacijos vykdytojų, inci
dentai su pabaltiečiais. 
Mums yra žinoma NKVD-is- 
tų keli užpuolimai ant lietu
vių tautybės piliečių. Pavyz
džiui, Ravensburge praėju
sių metų gale vieną vakarą į 
piliečio P. butą įsiveržė ke
turi ginkluoti raudonarmie
čiai, sumušė jį ir norėjo nu
sitempti į savo “repatriaci
jos biurą,” tačiau jam pavy
ko išsiveržti iš NKVD-istų 
nagų ir nakties tamsoj pasi
slėpti.

Šių metų pradžioje, tam 
pat Ravensburge, NKVD-is
tai vidurnaktį įsiveržė į pi
liečio S. butą ir skaudžiai su
mušė jo šeimininką.

Panašiems atsitikimams 
pasikartojus su kitų tauty
bių tremtiniais, buvo at
kreiptas prancūzų karinių į- 
staigų dėmesys. Sovietų Ru
sijos “repatriacijos biurai” 
gavo įsakymą užsidaryti, o 
NKVD-istai išprašyti iš tų 
vietų, kur jie buvo padarę 
vienokį ar kitokį susidūrimą 
su ne rusų tautybės tremti
niais.

Bet užtat prancūzų zonos 
pabaltiečiai naudojasi laisvų 
piliečių teisėmis — gyvena 
privačiai, niekas nesikiša į jų 
vidaus gyvenimą, čia trem
tinis nėra praradęs savo as
mens vertės, ir pilnumoje re
spektuojama jų tautybė. Tad 
prancūzai, iš karto kėlę ne
pasitikėjimą ir net nerimą, 
šiandieną yra visų tremtinių 
nuoširdūs globėjai . . .

Amerikiečių zonoje
Daug liūdniau vyksta 

tremtiniams amerikiečių zo
noje.

Į amerikiečius buvo sudė
tos visų, ypač Pabaltijo tau
tų tremtinių viltys. Jie tikė
jo, kad USA armija, sutriuš
kinusi Hitlerio ir japonų sa
murajų galybę, išlaisvins vi
sas pavergtas tautas ir vi
siems žmonėms suteiks lais
vą gyvenimą.

Deja, taip neįvyko. Ame
rikiečiai atvyko Europon su

Seniau buvo pranešta, k? 
amerikiečių zonoje stovyk] 
se yra padidėjęs žydų 
čius.

Bet didėja ir kitų 
čius.

Amerikiečių karinės
gos ir UNRRA teigia, k 
per paskutinius 9 mėnesi 
minėtoje zonoje stovyklo įdienos slinko lėtai 
latvių skaičius padidėjo n j buvo ir trumpos 
38,067 ligi 46,124; lietui tf' ’ - 
nuo 26,974 iki 30,645 ir es uitomis. Medinių ba
rnio 13,334 ligi 15, 974.

Tai yra dėl to, kad už s 
vykių gyvenusieji pereinj joro srovės ir negai- 
stovyklas.

Amerikiečių zonoje iš v 
lietuvių yra apie 46,000.

pavasarėjant

šaltis ir palaidinia.

paramas buvo men- 
"grindų plyšius ver-

; stingdė mūsų ko

; pakenčiamai būvi

universaline Jungtinių Tau
tų idėja, bet, pasirodė, esą vi
sai nepasiruošę “smulkme
noms” tvarkyti.

“Smulkmenų” kategorijai 
priklauso ir įvairiataučiai 
priklauso ir įvairiataučiai 
tremtiniai.

Amerikiečių laikysena 
tremtinių atveju buvo marga 
ir nepastovi, kaip ir pačios 
USA margas gyvenimas.

Kiekvienas karinis virši
ninkas savo ribose taikė 
tremtinių atžvilgiu skirtingą 
režimą. Vienur tas režimas 
yra žmoniškas, tremtiniai 
laikomi privačiuose butuose 
ir bendrai naudojasi laisvo 
žmogaus teisėmis.

Kiturgi jie laikomi sugrūs
ti sausakimšai į lagerius — 
apgriautose kareivinėse, ba
rakuose, nuo keliolikos iki 
keliasdešimt žmonių vienam 
kambaryje!

Amerikiečių zonoje nevie- 
nokia ir moralinė atmosfera. 
Vienur su tremtiniais elgia
masi tauriai, stengiamasi 
jiems padėti, palengvinti ne
laimingų žmonių buitį. Ypač 
daug nuoširdumo rodo įvai
rių vietų UNRRA vadovybė 
ir paskiri pareigūnai.

Tačiau yra vietovių, kur 
amerikiečių kariai, ypač MP 
formacijos kariai, tremtinius 
morališkai terorizuoja ir net 
fiziškai skriaudžia! Tokių 
atsitikimų yra šimtai. Nak
tinės kratos, tikrinant kiek 
pas kurį tremtinį yra “pilnų, 
praimtų ir tuščių konservų 
dėžučių,” tikrinimai, tardy
mai, suiminėjimai, bepras
miški vaikymai iš vienos vie
tos į kitą vietą, net sumuši
mai, — yra virtę amerikie
čių karių “kasdieniu sportu.”

Amerikiečių zonos tremti
niai buvo apsipratę ir su to
kia padėtimi, žmonės tikėjo, 
kad su laiku padėtis pagerės, 
jog pasitaiką nors ir dažni 
incidentai, su laiku pranyks, 
kad ateis “geresni laikai.”

Deja, paskutinių dienų į- 
vykiai rodo visai priešingai: 
amerikiečių zonos tremtinių 
gyvenime vyksta tokie daly
kai, kurie verčia labai rimtai 
susirūpinti dėl savo asmens 
laisvės ir tolimesnės egzis
tencijos galimybių!

Neramūs gandai
Tie įvykiai atėjo ne stai

giai.
Jau bus geras laikas, kai 

amerikiečių spaudoje pasiro
dydavo žinių ir aukštų kari
nių pareigūnų bei UNRRA 
vadovų pareiškimų, kad, 
vykdant nutarimą dėl “na
ciško, kvislingiško ir kolabo- 
ratinio elemento išskyrimo 
iš DP-iečių tarpo,” visose 
stovyklose “būsianti praves
ta griežta kvota — visi būsią 
apklausinėjami, kodėl pasi
traukė iš savo krašto, kas jie 
tokie yra per paukščiai ir ko
dėl nenori dabar grįžti na
mo.”

Kiti pranešimai skelbė, 
kad “siekiant tremtinių 
problemos sprendimą pa
lengvinti, būsianti pravesta 
sustiprinta akcija dėl grįži
mo į namus, tuo tikslu ska
tinant visus DP-iečius grįžti 
į savo Tėvynę” . . .

Tremtinių sijojimas
Tai, kas dar taip neseniai 

atrodė tik gandais, šiandie
ną virto jau rūsčia tikrenybe. 
Amerikiečių zonoje praėjo ir 
vietomis tebevyksta tremti
nių tikrinimas. Gausūs ame
rikiečių kriminalinės polici
jos tarnybos valdininkų bū
riai praveda tokią kruopščią 
kvotą, kuri galėtų nustebin
ti net buvusius GPU ir NK
VD su didžiuliu stažu “spe- 
cus” . . .
Beprasmiškų klausimų eilės

Tremtinius, ypač Pabalti
jo tautų, gąsdina ne kvota 
kaip tokia.

Jie pilnai sutinka, kad, jei 
yra nusikaltėlių, jie turi būti 
atrinkti ir iš kitų tarpo iš
skirti. Bet tariamieji “kalti
ninkai” turi būti atrenkami 
pasiremiant turimais doku
mentais ar kitokiais absoliu
čiai patikimais ir nenuginči
jamais daviniais vaduojan
tis.

Tremtinius gąsdina ir jau
dina kvotos būdai ir meto
dai, dažnai prasilenkią su 
elementariausiais logikos 
dėsniais. Kvotų komisijų 
būstinėse ’ 
siaubas pagauna vien tik 
žvilgterėjus į klausimų vir
tinę.

Ir ko tik juose ten nėra! 
Atsakovas turi su didžiausiu 
rūpestingumu perkratinėti 
savo tėvų, diedų ir pradiedų 
veiksmus, prisiminti, kas ir 
ką dirbo, kokios jis buvo pa
saulėžiūros ir t.t.

Jokia galva, kad ir Salia
mono, negalėtų greitai sutal
pinti visų tų klausimų, į ku
riuos jis turi atsakyti. Inteli
gentai šiaip taip susigaudo 
toj velniavoj, bet vargšui 
mažamoksliui ūkininkui, dar
bininkui ar amatininkui, tai 
jau peilis po kaklu! Jie neiš
vengiamai turi suklyst, o 
stropusis egzaminatorius to 
tik ir laukia.

— “Aha, klysti, vadinas, 
meluoji! Esi užsimaskavęs 
nacių kolaborantas! Suimk 
jį!” — šaukia džentelmeniš
kasis egzaminatorius.

Šeimų ardymas
Tokios “NuDP-ietintos” 

aukos uždaromos į belangę. 
Greit jos perpildomos nelai
mingomis aukomis. Vien tik 
Memmingeno stovykloje, kur 
yra apie 2,000 žmonių, buvo 
nuDP-ietinta per 500. NuDP- 
ietino tėvą arba motiną, sū
nų ar dukterį. Tuo suardoma 
šeima, galutinai demorali
zuojami benamiai tremtiniai.

Nudipietintų žmonių var
gas tuo nesibaigia. Pavyz
džiui, toj pat Memmingeno 
stovykloje surinkti žmonės 
buvo sugrūsti į gyvulinius 
vagonus, su spygliuotomis 
vielomis užkalinėtais langais 
ir durimis, nuvežti į Augs
burgą ir paleisti Dievo va
liai . . . Kai žmonės, keletą 
dienų išbuvę be pastogės ir 
maisto, ryžosi sugrįžti į savo 
gyventą vietą, jie tuoj buvo 
suimti ir uždaryti į belangę, 
o vokiečių įstaigos įspėtos, 
kad jiems neduotų maisto 
kortelių ir darbo . . .

Kas tie išmestieji? Gal jie 
iš tikrųjų “nusikaltėliai”

Paminkline Lentj

Regensburgo lietuvių i 
lonija (
perkelta į Šeinfeldą) iš br 
giosios 1

j tol, kol kūrenas: 
Kuro davė mažai 
reikėjo organizuoti 

įryti nebuvo sunku
(dauguma jos da] ijoturėti tabako. Ta 

o_____ tėvynės ištremt i “matant ’
laikui pažymėti, šv. Kla 
bažnyčioje, kurioje vyk L 
lietuvių pamaldos, rugsėjį S 
d. įmūrijo atitinkamu ui 
šu paminklinę lentą.

ijai gauti daugiai 
parsi

-ro ištisi kūgiai, 
jo 16 d. iškilmių va 
^valgomąjį išpuo 
^šakutėmis, keliais 
js žydinčių gėlių i:

Lietuviai GkdiaiJ* p?įkviS.' 
Iš Detmoldo

; lenkų, čekų, latvii 
stovus, kurie tą die 
j atsiuntė sveikini 
kaupimo valandėlė 
rinėme žuvusius ko 
! tėvynės laisvės i: 
pasveikinome savi 

3 ir visus tuos, ku 
dėl mūsų tauto

Detmolde buvo stipri 
tuvių tremtinių kolonija.

Jie ten gražiai veikė, 
rėjo sudarę savo operą, t
rą. ]

Dabar, jungiant trei 
nius į didesnes stovyk30, . 
Detmoldo lietuviai perke aPie nepriklauso

-iėją istorijos eigoje 
riginalios kūrybo

mi į Greveną.
Detmoldas buvo virtęs . . .

tuvių kultūriniu centru i 
lų zonoje. ras visus toli anapu 

i) vielų, į pavasarė 
pintosios žemės lau 
ynės ilgesys ir susi 
3 jos ateitimi gilis 
nsų širdyse.

prieš žmoniškumą ir de 
kratiją?

Stebėjau tų asmenų | 
varoms trpmHni dus> Ma^iau daug pažįsts įjį* pavasarėjima 
AL A AAAA Kuo yra nusikaltę? įų žemėje. Mus ps

nesugebėjo greitai atsak; įad Vokiečis 
kryžminius klausimus. Š ganizuoti lietuvišk 

raktinę. Lietuvių v 
į tai žiūrėjo, kaip

jie tokie pat tremtiniai, 
šimtai ir tūkstančiai 
tautiečių. Jų “nusikalti<uomėnls’užuo^as 
yra dvejopas: kad nepas: rinktinė turėj 
namie beprasmiškam ra ^palaikyti tvark 
nųjų budelių sunaikinimi. 
šiandieną nenori grįžti n 
ir savanoriškai kišti | 
galvą į paruoštą kart 
kilpą!
Primena rusiškus trėmii įbuvo atvežti vėlia

Augsburge aš mačiau 
nias tautiečių, kurie sto 
prie negailestingųjų egz dalis kenčianči 
natorių durų tokiomis: ^ių keliauja lais 
veido išraiškomis, kokia 
mačiau 1941 m. birželi 
dieną Kaune, masinio 1 juos išsiuntėm
vių trėmimo į Sibirą n Įėjimus ir prašėm 
Tad neveltui Memminger 1 
nakties ant vagonų, si į mes atrodome i 
išmestiesiems žmonėms įgyvename, 
benti, pasirodė dideli 1 
šai:

“Bolševikai NKVD- 
mus užkaltuose vagon 
trėmė 1941 metais į Si 
Vokiečių Gestapo toki 
pat priemonėmis mūsų j 
tiečius vežė į koncentriJ“”.^^“ praueji 
lagerius. Kur mus nuve Y®^sfln,i 
S.A. demokratija?”

Kur eini, demokrat 
Kur dingo Atlanto Čar 
ir Roosevelto keturios 
vės ? Kur tremtinių g 
tradicijos ir prieglaudos 
sė? Nejaugi paskutinė b T įeu 
mi„ tremtini,, „iltie _ 6a buV0 P*

*3 “Sonderlage: 
įs lageris), kuri

igoti gyventojų rs 
ii siaučiančių band:

:o pabaigoje išlydė 
3016 savo tautiečii

Išlydėjome juos s 
bet drauge džiaugė

lojau pamatys miel 
iurios pasiilgome pe

ikoti mūsų namii

dėjimus etapais ji 
ištisą mėnesį. Tilžė; 
ųo savo nelaimė 
iuž. Daniūną, kur 
i kelionės sunkum 
tikino nepasiekęs ii 
'tėvų žemės.
ario saulei prade ji

j ’’o plote kaliniai pr; 
, S pamatus naujien 

is. Apie trijų hekt; 
apvedė aukštą mūi 
'ūdaus nutiesė spyi 
įelektrizuotą tv 
supo ten pastatyti

mių tremtinių viltis — 
j imas į USA demokrati; 
žvaigždėta Vėliavą būtifT ’ KU“ 
vusi tik iliuzija? 'kažkokius ypati

■Jus. Niekam is ka
Kur eini, USA demok Jojų matyti nė su; 

ja? Ar ir tu jau praded s jie toki. Spėjam 
NKVD giliai pramintu t 1 “ ‘ “
Nejaugi USA, laimėjusi 
strategiškai ir pralaimi jų gyvenimo sąl 
politiškai, nori prarast isj0s gana geros, 
skutinį savo rankose tu ‘ 
ginklą — Laisvės, Te 
žmoniškumo ir visųjhį’įuvo pastatyt 
skriaustųjų gynėjos bei ų “germanų lag 
bejos vardą? . . . patalpino ne

Gedim. Perlų
Nuernbergas.

įę įžymesnieji pa 
' kariuomenės nūs

torą kilometrų m 
pietus, netoli lag

^i buvo daugiam 
ir administracij 

fe apie 250 vyi
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j Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) 
-------——Rašo A. Gervydas ■—

(Tęsinys)
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rasilenkią su 
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otų komisiji 
gšą tremtin 
auna vien tik 
klausimų vir-

prieš mote 
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Kuo jie yni 

nesugebėjus

lose ten nėra! ; 
i su didžiausiu 

perkratinėti 
dų ir pradiedų 
siminti, kas ir 
os jis buvo pa- 
t.t.

i, kad ir Salia- 
ų greitai sutal- 
klausimų, į ku- 
atsakyti. Inteli- 
taip susigaudo

j, bet vargšui 
i ūkininkui, dar- 
imatininkui, tai 
kaklu! Jie neiš- 
Airi suklyst, o 
zaminatorius to

FORELIŲ GAUDYMAS
Forelė žuvis brangi,
Forelė viešpačiams ir ponams.

(Iš senos dainos)

Aukštas, liesas klierikas, 
pasigardžiuodamas savo iš
mone, pasakė kapitonui:

— Tu renki didelius slie
kus. Porelėms. Dieve gera- 
sai, juk sliekas nuostabaus 
taikingumo ir nuolankumo 
gyvis! Ar ne?

Kapitonas kastuvu bedė 
didelius molėtos žemės ket
virtainius ir iš jų dviem pirš
tais rankiojo arbatinės deš
ros rusvumo kirminus.

— Tu žiūrėk, kas per už
kanda. Kilograminė forelė 
prikibs, — pakėlė prieš akis 

i į spyruoklę susivijusį slieką.
— Slieko mirtim apgauti 

kitą mirčiai. Taip gali su
kombinuoti tik žmogus, — 
kalbėjo klierikas, stovėda
mas dobilienoj. Už dobilų 
ploto rymojo kviečiai, vaka
ro saulėje jau gelsvi, už jų — 
bulvės, baltais žiedais ap
snigtos, suisiekdamos su la
puotu mišku. Miške retkar
čiais cirksėjo kažin koks vie
nišas paukštis.

Suskambėjo akmeninės 
koplyčios varpai. Kapitonas 
ir klierikas palenkė galvas 
dobilienoj, varpams atsimu- 
šant į girią, tarsi kažin kokio 
sprendimo laukdami.

Po valandėlės abu pasuko 
prie sodo, siauru taku į bal
tą mūrinį namą.

— Ryt anksti pradedu pir
mą žvejojimą. Kaip žinai, 
mano tėvynėje, Bavarijoje, 
yra forelių, ten aš buvau vie
nas iš uoliųjų. Ir 
bandysiu Lietuvos 
se.

Meškeriotojai ir
jai mėgsta pasakoti. Jau žils- 
tąs, pilnaveidis kapitonas

karklų šešėlių. Prie vieno 
karklo rado gulintį kapitoną, 
krūtine prispaudusį meške
rykotį. Jis gulėjo kniūpsčias, 
visai arti vandens pasilen
kęs; prie kairio paausio bu
vo sutirštėjęs kraujas, o de- 
šiniam smilkinyje avižos 
grūdo dydžio raudonavo 
žaizdelė.

Vachmistras ir leitenan
tas nutarė, kad tai iš antroj 
pusėj upelio juoduojančio pu
šyno taikli partizano kulka. 
Pajudinus meškerykotį, juo
dam upelio vandenyje ėmė 
darytis bangų puslankiai. 
Atrodė, kad kovojo žmogus 
ir žuvis, traukdami prie sa
vęs. Valandėlę abu kariai žiū
rėjo į didelę žuvį, besipla
kančią upelio pakraštyje. 
Leitenantas atsargiai iškėlė 
ore sužvilgusią žuvį ir pagul
dė ant žolės greta žvejo. Po
relė blaškėsi, kaip kepama, 
nublokšta ant žalio, rasoto 
atolo.

neturės. Rytų frontui braš
kant, 1944 m. pavasarį, jie 
leido organizuotis lietuviškai 
vietinei rinktinei. Savanorių 
atsirado daugiau, negu buvo 
nustatytas priimtinųjų skai
čius. Marijampolėje buvo ati
daryta lietuviškoji karo mo
kykla. Vokiečiai greitai su
prato, kad čia jiems auga ne
pageidaujama jėga, todėl 
delsė duoti pažadėtą apmun- 
diravimą ir apginklavimą. 
Rinktinei siūlė vykti į rytų 
frontą, o vėliau panoro ją pa
naudoti aerodromams saugo
ti Vokietijoje. Tarp rinkti
nės vadovybės ir vokiškos 
SS vadovybės kilo nesutari
mai, kurie baigėsi tuo, kad 
vokiečiai areštavo visą rink
tinės vadovybę ir griebėsi 
nuginkluoti jos dalinius. Tik 
maža jų sučiupo, nes rinkti
nės vadovybė dar prieš areš
tą buvo spėjusi duoti įsaky
mą vyrams išsiskirstyti.

Rinktinės kūrimąsi ir jos 
augimą jutome ir lageryje, 
nes mums apie tai buvo ra
šoma artimųjų laiškuose. Ne 
viename buvo rašoma, kad 
dėl to mus žada tuojau pa
leisti. šitos žinios maloniai 
kuteno mūsų širdį, nes štai, 
manėme, vokiečiai jau atei
na į protą ir pradeda supras
ti, kokią paramą galėtų 
jiems duoti išmintingas elgi
masis su kaimynais. Mūsų 
tarpe buvusieji kariškiai tik
rai tikėjosi, kad juos greitai 
iškvies, na, o su jais gal va
žiuosime ir mes, civiliokai . . .

Sekmadienis, gegužės 21 d. 
(1944). Pavakario saulė šil
do maloniai. Po vakarienės 
kaliniai vaikščioja ir šneku
čiuojasi. Staiga kažkas su
šunka :

— Ana, žiūrėkite, didelį 
būrį vyrų varo sušaudyti ... I

Visi sužiuro į tą pusę ir 
ėmė artėti prie tvoros, kad 
geriau pamatytų, kas čia de
dasi. Stiprus SS vyrų kon
vojus, laikydamas gatavai 
paruoštus ginklus, apsupęs 
būrį vyrų, varo juos keliu, 
kuris veda į šaudyklą. Pry- 

i šaky eina lagerio komendan
tas ir jo palydovai. Priešais 
juos motociklu važiuoja ra- 
portfiureris ir visiems kali
niams griežtai įsakinėja 
trauktis nuo tvoros.

Iš tolo pastebėjom, kad va
romieji vyrai buvo jauni ir 
vilkėjo karišką aviacijos da
linių uniformą.

— Žiūrėkite, ana, vienas 
ant rankovės turi prisiūtą , 
mūsų trispalvės skydelį, — : 
sušuko vienas mūsiškių.

— Ką tu kalbi? — nuste
bę šaukė kiti ir ėmė atidžiau 
stebėti, ar nepamatys to sky
delio. ]

— Ana va, ten eina mano
sesers sūnus, — nusiminęs __ _______ _ ________ _
pratarė kitas. (Anglai su amerikiečiais išlai-

— Viso suskaičiau^ 110 vy- pįno savo kariuomenę šiau-

kuriuos atgabeno pernai 
prieš pat Kalėdas.

Su vyturio daina ir pirmai
siais žaliais daigeliais atėjo 
ir Velykos. Antros Velykos 
lageryje. Jos buvo jaukesnės 
už pirmąsias, nes šiemet tu
rėjome ryšį su savaisiais ir 
buvome aprūpinti siuntinė
liais. Gavome lietuviškų mar
gučių, kuriais pasipuošėm 
savo Velykų “stalą.” Anks
tybojo rytmečio pamaldų me
tu nuskambėjusi giesmė 
“Linksma diena mums pra
švito” ne vienam spaudė krū
tinę, ir per skruostus riedėjo 
sunkiai sulaikomos ašaros.

Juk ten, Tėvynėje, nors ir 
okupuotoje, dar vis skamba 
varpai ir šviesiomis spalvo
mis žėri altoriai, o mes, kaip 
visada, dryži, kaip dryžas ir 
kunigas, kuris skaito Prisi
kėlimo ir Pergalės maldas, 
čia uždraustas ir persekioja
mas maldas . . .

SS Vyrų fabrikas
“Klausykite manęs ir bū

site kaip dievai” — tokiais 
žodžiais ne vieną gundė šėto
nas. Jis tebegundo ir dabar, 
nes žmogus vis nesitenkina 
būti žmogumi. Jis vis trokš
ta pasilypėti aukščiau, atsi
stoti ant kito žmogaus gal
vos, kad tik labiau pažymėtų 
savo galybę. Dėl to nenuo
stabu, kad šėtono tarnų ar
mija vis auga, auga tarp 
viešpačių ir tarp vergų, auga 
tarp galiūnų ir tarp pažemin
tųjų, auga tarp visų, kurie 
tik trokšta valdžios ir pini
go.

Ištikimųjų šios armijos 
karių eilėse yra ir mūsų SS 
vyrai. Aukštai jie kelia gal
vą ir išdidžiai tyčiojasi iš 
krikščioniškojo Dievo. Jie 
priesaikauja savo senolių 
dievui Odanui ir niekina tą 
Dievą, kuris ragina mylėti 
artimą ir moko nuolankumo. I 

Pagal nacių mokslą, SS 
xmzYLjiiit Kuvju vyrai turi sudaryti naują 

ivo krašte palaikyti tvarka Vokietijos bajoriją su grynu. 
_ ‘ ‘ ir sveiku krauju, tinkančią

ybę nuo siaučiančių bandi- valdyti ne tik vokiečiams, 
bet ir kitoms tautoms. Kad 
būtų išlaikyta tikrai graži tų 
bajorų veislė, į SS priimda
vo tik tikrus vokiečius, ne 
mažesnius kaip 168 cm. ūgio. 
Sau į žmonas jie gali imti 
tik tokią moterį, kurią spe
ciali komisija pripažins tin
kama. SS vyrai turi prisiekti 
ištikimybę fiureriui ir atsi
sakyti lankyti bet kokią 
krikščionišką bažnyčią. Be
sąlyginiam paklusnumui pa
žymėti, savo ženklu jie pasi
rinko žmogaus kaukolę.

Karui prasidėjus, daugu
mas jų liko tėvynėje saugoti 

________ krašto vidaus rimtį ir prižiū
rą inž. Daniūną, kuris ' rėti ištikimybę fiureriui. Kai 
lakelė kelionės sunkumų fronte kariai ėmė vis labiau 

’ 'v jų pasigesti greta savęs ir 
kai dėl to pradėjo reikšti at
virą nepasitenkinimą, teko ir 
SS vyrams daugiau savų 
siųsti į frontą. Toji aplinky
bė juos paskatino ieškoti 
naujų žmonių, kuriems jie 
galėtų uždėti savo ženklus ir 
kurie juos pavaduotų ten, 
kur yra pavojus.

Į SS vyrų eiles traukė iš į- 
vairių kraštų atvykusius re
patriantus ir stengėsi orga
nizuoti tautinius SS legijo
nus. Visa tai buvo daroma 
neva savanoriškai. Susida
rius ukrainiečių, estų ir lat
vių tautiniams SS legijo- 
nams, vokiečių civilinė val
džia Lietuvoje spaudė ir lie
tuvius kurti savo legijoną. 
Tačiau lietuviškoji visuome
nė pasisakė prieš, ir jos neį
baugino net inteligentų areš
tai ir mūsų uždarymas į kon
centracijos lagerį išmarini- 
mui.

Ištisi metai praslinko, kol 
vokiečiai galutinai 
kad lietuviškų SS

16 AUKSO IEŠKOTOJAI

Pavasarėjant
Žiemos dienos slinko lėtai, 

| nors jos buvo ir trumpos. 
| Pusnys, šaltis ir palaidiniai 
įėjo pakaitomis. Medinių ba- 
I raku sandarumas buvo men

kas, pro grindų plyšius ver- 
| žėsi šalto oro srovės ir negai-
■ lestingai 
has.

Viduje 
įšilta tik 
Krosnis. Kuro davė mažai,’ 
[todėl jį reikėjo organizuoti. 
[Tai padaryti nebuvo sunku, 
įtik reikėjo turėti tabako. Ta- 
įda galėjai gauti daugiau 
I anglies ir “nematant” parsi- 
[gabenti skaldytų kelmų, ku
lnų čia buvo ištisi kūgiai.

Į Vasario 16 d. iškilmių va
pami savo valgomąjį išpuo- 
Išėme eglių šakutėmis, keliais 
lyazonėliais žydinčių gėlių ir 
[savo trispalve. Pasikvietėme 
[pas save lenkų, čekų, latvių 
įirestų atstovus, kurie tą die- 
įną mums atsiuntė sveikini
mus. Susikaupimo valandėlė- 
Ije prisiminėme žuvusius ko- 
Įvoje dėl tėvynės laisvės ir 
(mintimi pasveikinome savo 
pamiškius ir visus tuos, ku
pė kovoja dėl mūsų tautos 
išvadavimo.
f Paskaita apie nepriklauso

mybės idėją istorijos eigoje, 
Isavos originalios kūrybos 
Skaitymas ir tėvynės dainos 
Kukėlė mus visus toli anapus 
spygliuotų vielų, į pavasarė
jančius gimtosios žemės lau
kus. Tėvynės ilgesys ir susi- 
jūpinimas jos ateitimi giliai 
liūdėjo visų širdyse.
j Ir tikrai, pavasarėjimas 
f jo ir mūsų žemėje. Mus pa
sekė žinios, kad vokiečiai 
leido organizuoti lietuvišką 
-lietinę rinktinę. Lietuvių vi-
■ guomenė į tai žiūrėjo, kaip į 
pvos kariuomenės užuomaz
gą. Vietinė rinktinė turėjo

stingdė mūsų ko-

pakenčiamai buvo 
tol, kol kūrenasi

jie tokie pi E 
šimtai ir ts 
tautiečių. M 
yra dvejopas i 
namie beps 
ūųjųbiiddĖįsB apsaugoti gyventojų ra-' 
šiandieną E-’Byi.
ir savauiep-

Primena
Augte-| 

nias tauuėis I 
prie nted 
natorių m 
veido išraiški 
mačiau 1NB 
dieną 
vių tree: 
TadneveR 
nakties d j 
išmestiem \

klysti, vadinas, 
d užsimaskavęs 
orantas! Suimk 
ria džentelmeniš- 
inatorius.

į ardymas
“NūDP-ietintos" 

romos į belangę. Vokiečio l^Į 

erpildomos nelai- ] 
ukomis. Vien tik 
lo stovykloje, kur 
300 žmonių, buvo 
,a per 500. NuDP- 
arba motiną, sū

nų. Tuo suardoma 
lutinai demorali- 
namiai tremtiniai, 

intų žmonių var- 
lesibaigia. Pavyz- 
pat Memmingeno 
surinkti žmonės

ūsti į gyvulinius

šai:

“BoW

trėmė INI'

VAIKUČIŲ DARŽELIS: — Aprengti Amerikos lietuvių pa
dovanotais drabužiais, lietuvių tremtinių vaikučių būrelis.

HF

PRIE BALE AMBULANSO — Kairėje stovintis ambulan- 
sas įteikiamas Italijos lietuviams tremtiniams Romoje.

(Vasario pabaigoje išlydė
me namo 16 savo tautiečių, 
ttrie čia buvo atvežti vėliau 
I mus. Išlydėjome juos su 
[vyriu, bet drauge džiauge
is, kad dalis kenčiančių 
jūsų tautiečių keliauja lais
to ir tuojau pamatys mielą 
pynę, kurios pasiilgome pa- 
ttiškai. Per juos išsiuntėme 
pro linkėjimus ir prašėme 
įpasakoti mūsų namiš- 
kms, kaip mes atrodome ir 
fip čia gyvename.
Per kalėjimus etapais jie 
uiavo ištisą mėnesį. Tilžėje 
įlaidojo savo nelaimės

atsisveikino nepasiekęs iš
jotos tėvų žemės.
Pavasario saulei pradėjus 
arkiau kaitinti, vakarinia- 
įlagerio plote kaliniai pra-

nebuvo spėję išsiskirstyti. Iš 
tūkstančio kariūnų vokie
čiams pavyko sučiupti 110. 
Kiek patyrėme, lagerio va
dovybė dar neturėjo patvar
kymo, ką su jais turi daryti. 
Lagerio gyventojų nustebi
mas buvo didelis, išvados dar 
didesnės, 
kariai čia 

I kartą.
Tuoj au 

rūkalų ir sunkiai prieinamais 
keliais nusiuntėme savo ne
laimingiems tautiečiams. Jie 
mums atsilygino ilgu laišku, 
kuris nupasakojo jų istoriją, 
ir lietuviškomis dainomis, 
kurios čia skambėjo penkias 
dienas.

O puikiai jie traukė!
Paskui juos išvežė į kitą 

lagerį, parodė akmenų skal
dyklas, kuriose dirba kali
niai ir, parvežę atgal į Stutt- 
hofą, visus aprengė — SS 
uniforma.

Žinoma, savo raštuose pa
žymėjo, kad jie “savanoriai.” 
Po dviejų mėnesių apmoky
mo, kurį jie keikė iš širdies, 
juos paskirstė į tris grupes, 
pervilko aviacijos uniforma 
ir vėl kažkur išvežė.

nes uniformuoti 
atsiduria pirmą

suorganizavome

Buvusios moterys žengia
1944 metų vasara buvo 

karšta.
Karšta čia pas mus, bet 

dar karštesnė frontuose.

Tai esančios Vengrijos žy
dės, atgabentos iš Auschwit- 
zo lagerio, esančio pietų Len
kijoje, netoli Krokuvos.

Ilgai laukti nereikėjo. Apie 
priešpiečius jas varė į naujai 
paruoštus barakus, kuriuose 
nebuvo jokių baldų. Kelias

kibo. Pa- 
vandeny-

medžioto-
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ėjo kitapus tvoros visai pro prisitaikė kalba prie namo 
musų langus. Pro mūsų akis šeimininko sūnaus filosofuo-

Saulei leidžiantis, klieri
kas sėdėjo ant upelio kranto, 
kelius sunertomis rankomis 
apkabinęs. Jis ilgai mėtė že
mės gabaliukus, pro kuriuos 
žaibo greitumu plaukiojo to
relės. Sakytum, žuvys pyko 
už apgaudinėjimą, savo ty
liam susirūpinime kažin kur 
skubėdamos.

Klierikas atsiminė praėju
sios dienos vakarą, kai kapi
tono pirštais traukiami iš 
molingos žemės sliekai daž
nai trūko pusiau. Jis mąstė 
apie šiandien girdėtas kal
bas, kaip kapitonas savo 
draugą įskundęs partijai, kai 
buvo pasirinkimas vienam iš 
jų likti komendantūroje, kaip 
jis rūpestingai valgęs, norė
damas juodų dienų nedatek- 
liams sukrauti atsargas.

Mūro varpinėje suskambė
jo varpai. Klierikas atsistojo 
ir pamatė save juosvam upės, 
vandenyje.. Ūmai dingtelėjo 
šiurpi mintis: “Vakar rytą 
šioj vietoj šitaip stovėjo ka
pitonas Veit iš Bavarijos, 
Weisenburgo gimnazijos mo
kytojas” . . . Kodėl jis čia su
rado mirtį? . . .

“Jis norėjo šito upelio fo
relių,” — atsakė varpams 
skambant, bet sutramdė to
kią mintį, nes tai nekrikščio
niška ir žemina-žmogų.

Liudas Dovydėnas.

ėmė slinkti niekur iki šiol ne
matyta eisena. Slinko jos pa
mažu, didžiule virtine, su
maišytomis gretomis. Pra
ėjo ištisi trys tūkstančiai.

Vienos ėjo tylios, kitos 
klegėdamos. Ėjo jaunos, se
nos ir vidutiniško amžiaus 
moterys. Ėjo aukštos ir že
mos, laibos ir storos, gražios 
ir negražios, kurios mylėjo ir 
kurios nekentė, bet visos vie
nodai išsekusios ir išvargu
sios. Ėjo sunkiai, nors netu
rėjo jokių ryšulių. Apvilktos 
ilgais palaidais rūbais, dau
giau panašiais į maišą negu į 
suknelę, trumpai nukirptais 
plaukais. Reta kuri turėjo 
kokią skarelę, kurią dėjosi 
ne ant galvos, bet juosėjo sa
vo biaurią palaidą pilką suk
nelę. Su paniekinto žmogaus 
vaizdu mes jau buvome se
niai apsipratę, tačiau ši eise
na rodėsi už viską baisesnė.

Išsekusio veido bruožuose 
dar buvo likę buvusio grožio 
žymės ir žaidė aristokratiš
ko gymio šešėliai. Visos jos, 
tos buvusios motinos, žmo
nos ir sužadėtinės ir kupinos 
vilčių jaunuolės, dabar žen
gė paniekintos ir liūdnos, iš- 
alkusios ir sudulkėjusios. 
Pilkas jų rūbas ir pilkos jų 
mintys. Jos žengia į nežinią, 
žengia į neviltį ir mirtį. Ke
lio atgal joms jau nėra.

Po kelių dienų tuo pačiu 
dulkėtu keliu nusidriekė dar 
penki tūkstančiai tokių šešė
lių.

jančio klieriko.
— Nuostabi žuvis, tamsta. 

Ar matei forelių? Ak, nepri
sižiūrėjai. Gaila. Porelės, tur 
būt, labai nenori mirti. Smal
si žuvis, geidžia viską maty
ti, žinoti, šaudyte šaudo 
srauniam vandenyje, saky
tum, ją veja skubus ir svar
bus interesas. Jos ir meške
rės masalą griebia azartiš
kai, sakyčiau, net piktai. Gal 
net paniekinančiai. Atrodo, 
tai juokias iš pačios mirties.

— Įdomu, kapitone.
— Labai. Man vis rodos, 

kad jos labai nori gyventi.
— Didysis stebuklas sau

lės šviesoje, kapitone, tai no
ras gyventi.

Tarpduryje kapitonas iš
tiesė ranką einančiam į kitą 
kambarį klierikui; nuo ran
kos truktelėjimo ant kapito
no krūtinės sužvangėjo keli 
medaliai ir kryžius.

Meta Sovietui 
Bičiulystę

New York as. — Buvęs Vi
daus reikalų sekretorius H. 
Ickes pranešė, kad jis pasi
traukia iš Sovietų - Ameri
kiečių Bičiulystės draugijos.

Drauge su juo pasitraukė 
kiti trys žymūs amerikiečiai, 
tarp jų ir senatorius Salton- 
stall.

Rytojaus rytą kapitonas 
turėjo būti komendantūroje 
lygiai aštuntą. Dvi, trys, 
penkios minutės. Mėlynakė 
mašininkė nutarė, kad po
nas kanceliarijos viršininkas 
susirgo arba mirė.

— Gal kokia gražuolė šir
dį pervėrė, — juokavo vien
rankis Gustavas, kanceliari
jos jaunas vachmistras. 
— Gal mano laikrodis sku
ba?

— Ne, aš tik vakar tikri
nau savo laikrodį, kai ponas 
kapitonas pravėrė duris. Bu
vo, kaip visada, lygiai aštuo- 
nios.

Komendantūroje greit 
sklido žinia: kanceliarijos 
viršininkas pavėlavo septy
nias minutes; po keturių mi
nučių buvo apgailestauta: 
pavėlavo vienuolika minučių.

Pusiau devintą rytą kapi
tono bute lojo uždarytas šu
va, bet šeimininko nerado. 
Po keliolikos minučių vach
mistras ir leitenantas dvira
čiais artėjo prie vingiuoto 
pamiškės upelio. Siauru ta
keliu pasiekė pamiškės pie
vą. Upelyje augo nendrės, 
lapukai, pridengti kranto

Vadovaus Atominei 
Komisijai

rų, — raportuoja kažkuris.
Neliko abejonės, - kad tai 

lietuviai kariai.
— Kurgi buvo tas tavo se

vers sūnus? — apspitę klau
sinėjame savo draugą.

— Laiške sesuo rašė, kad 
jis buvo įstojęs į rinktinę ir 
buvo Marijampolės karo mo
kykloje.

Nesuprantame, kas čia at
sitiko, bet visi jaučiame, kad 
čia vyksta kažkas baisaus.

— Kas gi dedasi mūsų tė
vynėje, už ką juos šaudys?— 
klausinėjame vienas kitą, bet 
niekas neranda atsakymo.

Siaubingas mūsų susirūpi
nimas kiek atslūgo, kai pa
matėme, kad konvojus išsu
ko iš šaudyklos kelio ir nu
krypo į naujai pastatytus 
tuščius barakus, kurie dar 
nebuvo įjungti į bendrą lage
rio užtvarą.

Kiek vėliau sužinojome, 
kad lietuviškoji rinktinė lik
viduota ir kad čia 
yra Marijampolės 
kyklos kariūnai,

rėš Prancūzijoje (birželio 6 
d.) ir pradėjo triuškinti vo
kiečių geležies ir betono už
tvaras. Rytų frontas beveik 
nesulaikomai riedėjo į vaka
rus. Liepos pradžioje jau pa
siekė Vilnių.

Iš rytų besitraukdami, vo
kiečiai iš ten vežė, ką galėjo. 
Vežė visokį turtą, mašinas, 
žydus ir kalinius. Mūsų lage
ris ėmė sparčiai augti.

Sklido kalbos, kad į lagerį 
atveš daug moterų. Kas jos, 
— niekas tikrai nežinojo. Bu
vo skubiai ruošiamos patal
pos. O naujus barakus čionai 
pastatyti tik juokas: darbo 
jėgos netrūko, gatavai pa
ruoštos statybinės medžia
gos taip pat netrūko. Reikėjo 
tik išlyginti reikiamą žemės 
plotą, sukalti kuolus ir ant 
jų sustatyti standartiškai 
paruoštas dalis. Barakas iš
dygdavo, kaip grybas po lie
taus.

Vieną saulėtą rytmetį ka
liniai ėmė kalbėti, kad mote
rų transportas jau atvykęs.

pat prie: 1 
iečius^il I 
agerins^l0 kasti pamatus naujiems 

atams. Apre trijų hekta-
Kur^ apvedė aukštą mūro 

lą. Iš vidaus nutiesė spyg- 
tų vielų elektrizuotą tvo- 
kuri supo ten pastatytus 
akus. Čia buvo įrengtas 
[namas “Son deri age r” 
atingasis lageris), kuria- 
(laikė kažkokius ypatin- 
[kalinius. Niekam iš kali- 
neteko jų matyti nė suši
lt kas jie toki. Spėjama, 
1 tai buvę įžymesnieji par- 
Į ar kariuomenės nusi- 
Įėliai. Jų gyvenimo sąly- 
įbuvusios gana geros.
,pie porą kilometrų nuo 
ttio į pietus, netoli lage- 
plytinės buvo pastatytas 
mamas “germanų lage- I kuriame patalpino nor
us. Tai buvo daugiausia 
gijos ir administracijos 
įigūnai, apie 250 vyrų,

ir Roose^ 
vės? Ks j 

tradicija-1 
sė? Nej$1 
mių

(Bus daugiau)

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas Atominės 
Energijos Komisijos pirmi
ninku paskyrė D. E. Lilien- 
thal, kuris pasitraukė iš 
Tennessee Valley Authority 
pirmininko vietos.

Šiuo paskyrimu atominės 
energijos priežiūra iš kariuo
menės pereina į civilines ran
kas.

įkalinėtais langais 
i, nuvežti į Augs-: 
paleisti Dievo va- 
<ai žmonės, keletą 
ivę be pastogės ir 
žosi sugrįžti į savo 
rietą, jie tuoj buvo 
uždaryti į belangę, 
ų įstaigos įspėtos, 
s neduotų maisto 
r darbo . ..

‘-mestieji? Gal jie 
' 'Heliai"

Žvaigžfii;'J 
vusi tiiy

Kur
]a?Arn 
NKVD d 
Nejauįj 
stratfl 
politini 
škuliui h

. ., .H

įsitikino, 
vyrų jie

atvežtieji 
karo

kurie
mo- 
dar

Stovyklą
Prieš kiek laiko buvo iš

skirstyta Neumuensterio lie
tuvių stovykla britų zonoje 
Vokietijoje.

Buvę septyni šimtai tos 
stovyklos lietuvių išsiųsti į 
Šlesvigo miestą, Bergenhuse- 
ną, Kielį ir Klein Wittensee.

Išskirstytoji stovykla tu
rėjo savo chorą, scenos mė
gėjų būrelį, tautinių šokių 
grupę ir nemaža dirbo švieti
mo srityje.

Parapija Atstovu 
Suvažiavimas

Scheinfeldo stovykloje Vo
kietijoje spalių 23-24 dieno
mis Apaštališkoji Delegatū- 
ra sušaukė amerikiečių zo
noje esančių lietuviškų para
pijų atstovų suvažiavimą ap
tarti bendriems lietuviškų 
parapijij reikalams.

Apašt. delegatas yra kan. 
F. Kapočius.

trete.il
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i Philadelpliijos Žioras
DARBŠTUS VETERANAS

Nemaža pažįsta Stanislo
vą Areškevičių, 334 Earp St., 
kaip malonų ir tikrai pasi
žymėjusiai darbštų veteraną.

Jis sunkiai tarnavęs armi
joj Pacifike apie 3 metus, su
grįžęs tuoj kibo į mokslą. Į- 
stojo į radijo ir televizijos 
mokyklą, kurią pabaigė su 
pagyrimu lapkričio 8 dieną. 
Mokykloj išbuvo 8 mėnesius.

dymas. Ji gyvai interesuoja
si ir moka vesti lietuviškus 
tautinius šokius, kurių dar 
Amerikoj nebuvo šokta.

Tikrai džiaugtis tenka, tu
rint tokią naują jėgą mūsų 
lietuviškoj veikloj.

Ji yra ir “Amerikos” rė
mėja, nes tuoj tą laikraštį 
užsisakė.

STUDIJUOJA

ANGLIJOS LIETUVIŲ ŽODIS DIRBA GINKLUS RUSŲ ZONOJE

Vytis Jurgis Mažeika, 330 
Earp St., šiemet pradėjo stu
dijuoti Temple universitete, 
nes negavo vietos La Salle 
kolegijoj. Jis pasirinko che
mijos mokslą.

Iš vyčių dar mokosi keli 
studentai — P. - Mažeika, J. 
Valavičius, M. Sužiedėlis ir 
J. Urbonas.

Bet mergaičių neturime 
universitete daugiau. Mano
ma, kad ilgainiui atsiras ir 
jų daugiau. Buvusi vytė E. 
Spudytė netrukus baigs uni
versitetą.

Mums reikia daugiau mo
kytų.

JAUNIMAS VEIKIA

komandos parengimą. Su juo 
dirba krepšinio mėgėjas ir 
geras mokytojas K. Bagčius. 
Krepšininkų grupė stos į vy
čių eilę ir tuo pačiu mūsų 
kuopa sustiprės ir daugiau 
galės nuveikti.

Jaunieji vyčiai su savo va
dovėmis, Elena Bigenyte, 
Ona Olbikaite, Elena Kušly- 
te ir Tomu Mironu, numatė 
savo veiklai labai plačią pro
gramą. Jie nenori užsileisti 
vyresnei grupei. Daug darbų 
jie visi atliks drauge. Jei taip 
savo darbus įvykdys, kaip 
dabar pasiryžę, tai tikrai vis
kas bus labai gražu. Malonu 
pažymėti, kad jie daug gal
voja, kaip ką nors kultūrin
go ir naudingo padaryti, o 
nepasitenkina vien tik malo
numų ieškojimu.

Vyčiai daug padeda ir pa
rapijos naudai. Per trumpą 
laiką jau surengė parapijos 
naudai 3 parengimus, kurie 
davė $700.00 pelno. Dabar 
jau planuoja ir vėl ką nors 
padaryti parapijai. Paskuti
nį kartą šokiai davė parapi
jai apie $150.00 pelno, nors 
buvo sunkiose aplinkybėse 
surengti.

Stanislovas Areškevičius
Jis šiomis dienomis jau ir 

televizijos aparatą pasidarė 
ir dabar demonstruoja vi
siems savo draugams ir pa
žįstamiems.

S. Areškevičius uoliai dir
ba ir su vietos veteranais. Jo 
darbštumas tikrai pagirti
nas. Jis dar pasiryžęs siekti 
mokslo ir toliau radijo ir te
levizijos srityje.

ORGANIZUOS LIETUVIŠ
KŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

NAUJĄ GRUPĘ

'"’Pįuladelphi j iečiams bus 
tikrai didelė laimė turėti 
daugiau pajėgų ir darbinin
kų lietuviškoj veikloj.

Neseniai čia iš Europos at
vyko E. Daugnora. Ji yra 
prityrusi veikėja, meninin
kė, dainininkė ir lietuviškos 
veiklos mylėtoja. Todėl ji 
mielai sutiko dalyvauti Phi- 
ladelphijos lietuvių kultūri
niame veikime.

Pirmiausia ji pakviesta ir 
sutiko būti lietuviško “Šiu
pinio” vedėja, kuris rengia
mas gruodžio 29 dieną. Tai 
bus jo pirmas šaunus pasiro-

»■ ..... —B.

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DZŪKAS
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937 
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Šv. Kazimiero parapijos 
jaunimas pradėjo labai gy
vai judėti ir veikti, artinan
tis šaltesniam orui.

Pirmą vietą, tur būt, laiko 
vyčiai. Lapkričio 4 dieną jie 
turėjo savo didelį susirinki
mą, kurin atsilankė didesnis 
skaičius naujų narių, ar bu
vusių vyčių.

Tai naujų narių verba
vimo susirinkimas, kuris tik
rai gražiai pavyko, nes nu
statyta veikimo linija. Da
bar valdyba išdirbs smulkų 
veikimo planą, pagal kurį 
kuopa galės tikrai daug nu
veikti.

Pirmiausia nutarta su
rengti lietuvišką vaidinimą. 
Tam parengimui jau rūpes
tingai rengiamasi. Tarp kitų 
didesnių planų yra nutari
mas turėti savo chorelį — 
Glee Club.

Visiems patiko, kad Jonas 
Valavičius sugrįžo prie vyčių 
ir maloniai sutiko vadovauti 
tokiam choreliui. Jau prieš 
karą jis buvo sudaręs sėk
mingą dainininkų būrelį. Ma
noma, kad dabar dar labiau 
pasiseks.

Antanas Rimgaila sutiko 
vadovauti sporto ir gimnas
tikos bei kūno kultūros pro
gramai, kuri bus vykdoma 
parapijos salėj. Ten bus į- 
rengtas kambarys vien spor
tui.

Juozas Urbonas gyvai va
ro krepšinio (basketball)

PASILINKSMINIMAS

Šv. Kazimiero mokyklos 
sodalietės surengė didelį pa
silinksminimą mokyklos vai
kučiams spalių 24 dieną. Pro
gramoj buvo nemaža įvairu
mų. Žinoma, buvo vaiku
čiams ir mėgiamų valgių.

Po didžiojo maršo, kuria
me dalyvavo vaikučiai įvai
riais kostiumais, sodalietės 
suteikė Joanai Petrauskaitei 
dovaną už gražiausią apsi
rengimą, o Eleonorai Čepli- 
kaitei už juokingiausią apsi
rengimą. Įžangos dovaną lai
mėjo Joana Kavaliauskaitė, 
o gražų pandą laimėjo Myko
las Juška.

Visi vaikučiai ėjo namo 
linksmi ir labai patenkinti 
šiuo parengimu.

Mokyklos sodalietės uoliai 
ir pavyzdingai pasidarbavo 
šiam pasilinksminimui.

MIRĖ

■—
Į Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa. '

Modemiška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salč.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės
• dieną ir naktį

■-- ■
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Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Spalių 24 d. mirė Robertas 
Murta, sulaukęs vos 3 metus.

Spalių 29 d. mirė Vladas 
Česnis, 36 metus eidamas.

Palaidotas lapkričio 2 d.
Lapkričio 6 d. mirė Ona 

Raudonienė, 80 metų am
žiaus, ir lapkričio 7 d. Mari
jona Paulauskienė, 56 metus 
eidama.

Visi jie palaidoti šv. Kry
žiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

Išvogė Tremtiniui
Sąrašą

Gauta žinių, kad “kažkas” 
išvogė Muenchene UNRRA 
universiteto studentų sąra
šus.

Laukiama, kad netrukus 
Sovietų Sąjunga pareikalaus 
išduoti sąrašuose įvardintus 
tremtinius studentus kaipo 
“karo nusikaltėlius.”

PAIEŠKOJIMAI

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

■ -— >■

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

Jonas Vilkevičius ieško moti
nos sesers, Stepos Jurevičiūtės - 
Baunilienės. Emigravo į Ameri
ką prieš pirmąjį karą.

Tomas Kosiuba ieško brolio 
Petro Kasiubos, 62 m. amžiaus, 
kilusio iš Pabališkių kaimo, Ma
rijampolės apskr. Į Ameriką 
emigravo 1904 m. Dirbo banke 
ir chemijos fabrikuose. Prieš ka
rą gyveno Pittsburgh© mieste.

Ieškomieji asmenys prašomi 
kreiptis į “Lietuvių Tremtinių 
Gelbėjimo Komitetą,” 2211 Sa
rah St., Pittsburgh 3, Pa., kur 
bus suteikta daugiau žinių.

1946 m. liepos 13 ir 14 d. Lon- Į mus ir didelius žmonių išgabe- 
done buvo Didžiosios Britanijos nimus, kurio nusistatymo U.S.S. 
Lietuvių Kongresas. I jį atvyko 
Škotijos, šiaurinės Anglijos ir 
Londono draugijų rinktieji at
stovai rūpimais klausimais pasi
tarti. Kongresas priėmė ir pa
siuntė politinę rezoliuciją Lietu
vos laisvės reikalu D. Br. Minis- 
teriui Pirmininkui. Čia paduoda
me tos rezoliucijos lietuvišką 
vertimą:

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Kongresas, įvykusis Lon
done liepos 13 ir 14 d. 1946 m. 
susidedąs iš tinkamai rinktų at
stovų, atstovaująs didžiausią 
daugumą lietuvių ir Britų pilie
čių, kilusių iš Lietuvos, gyvenan
čių šioje šalyje, patiekia Jo Di
denybės Vyriausybei šią rezoliu
ciją, kuri buvo vienu balsu pri
imta atstovų:

“Kongresas reiškia pagarbos 
Jūsų vadovaujamai Jo Dideny
bės Vyriausybei ir pažada savo 
ištikimą paramą, kad būtų at
siekti Jūsų sunkūs vidaus ir 
tarptautiniai uždaviniai. Ypatin
gą pagarbą reiškiame Užsienių 
Reikalų Sekretoriui Did. Gerb. 
E. Bevinui už jo drąsią ištver
mę, beginant visų žmonių lais
vę ir teises.

Atstovai pakartotinai reiškia 
pasitikėjimą principui, jog žmo
nės turi lygias teises siekti savo 
asmeninės laimės ir laisvai iš
vystyti savo kuriamąsias jėgas, 
vadovaujant pačių žmonių rink
tai demokratiniu būdu valdžiai 
visose tautose, kurios sugeba pa
čios valdytis kaip ir Vakarų Val
stybių karo metu paskelbtais ka
ro tikslais.

Būdami ypatingai susirūpinę 
Lietuvos, savo tėvų žemės, liki
mu ir atsimindami, jog Lietuvos 
žmonės netrokšta nieko, kas ne
būtų buvę teisėta jų nuosavy
bė, šis Kongresas primena se
kančius įvykius - dalykus:

1 Lietuvos žmonių skirtingą 
kilmę, kultūrą, kalbą bei politi
nes tradicijas;

2. Senosios Lietuvos valstybę, 
gyvavusią jau nuo 1200-nių me
tų, jos šviesią būtovę, toleranci
ją, asmens, tautos, kalbos ir kul
tūrinę laisvę, pažangiausią ir 
naudingą Lietuvos vadovybę, 
siekiant pagerinimų auklėjime 
bei politikoje paskutiname XVIII 
šimtmečio ketvirtyje, pirm galu
tino bendrosios Lietuvos ir Len
kijos valstybės padalinimo;

3. Ilgą, nesiliaujančią, ryžtin
gą Lietuvos žmonių kovą prieš 
svetimą (tiek Maskvos, tiek Vo
kietijos) krašto valdymą, ir, ga
lop, pasireiškusią Lietuvos žmo
nių nepriklausomybės paskelbi
mu 16 vasario d. 1918 m., kurį 
sekė laisvi rinkimai į Steigiamą
jį Seimą ir demokratinės repre- 
zentatyvės vyriausybės sudary
mas;

4. Nuostabią pažangą atsiekė 
1918-1940 m. laiku demokrati
nės savivaldybės srityje, visuo
meninėse ir kultūrinėse refor
mose, žmonių medžiaginės gero
vės padidinimą, pastovų vadova
vimusi protu, teisingumu ir įsta
tymais tiek vidaus, tiek tarptau
tiniuose santykiuose, pilnai ko
operuodama su taikai palaikyti 
Tautų Sąjungos sudaryta įstai
ga ir pilnai įvykindama visus 
tarptautinius įsipareigojimus;

5. Primename pagarsėjusį “Sa
vitarpinės Pagalbos Paktą,” su
darytą Sovietų Sąjungos ir na
cių Vokietijos ir pasirašytą Už
sienių Reikalų U.S.S.R. komisa
ro p. V. Molotovo ir p. J. von 
Ribbentropo, Vokietijos Užsienių 
Ministerio, Maskvoje rugpiūčio 
mėnesyje, 1939 m., kuris (Rib- 
bentropas) dabar yra teisiamas 
Nuremberge už kilusius dėl šio 
Pakto kriminalinius nusikalti
mus, Pakto, kuris paleido puo
lančias jėgas, pradėjo Pasaulinį 
Karą ir kurį sekė kriminalinis 
sąmokslas atimti Lietuvai ir ki
toms Baltijos Valstybėms jų ne
priklausomybę;

6. Nieku nepateisinamą Sovie
tų Rusijos birželio mėnesyje 
1940 m. Lietuvos puolimą, Lie
tuvos okupavimą ir jos įjungimą 
į Sovietų Sąjungą, nepaisant Ru
sijos duotų iškilmingų pažadų 
pagerbti Lietuvos nepriklauso
mybę ir laužant visas tuo metu 
ir dabar galiojančias tarp Sovie
tų Sąjungos ir nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos sutartis;

7. Po tam sekusį Lietuvos so- 
vietinimą, neatsižvelgiant į Ru
sijos duotus pažadus nesikišti į 
krašto vidaus, politinius, visuo
meninius ir ekonominius reika
lus, į sudarytą Sovietų beteisę, 
įbauginančią, pavergimo ir tero
ro tvarką, minių areštus, žudy-

R. laikosi ir iki šiol, pasitikėda
ma Raudonosios Armijos ir NK
VD—Slapta ja Rusijos policija;

8. Lietuvos žmonių visuotiną 
sukilimą prieš svetimtaučių vieš
patavimą bei pavergimą, įvykusį 
birželio mėn. 1941 m., į Lietu
vos politinės nepriklausomybės 
atgavimą, vadovaujant laikina
jai koalicinei vyriausybei, kurią 
Vokietijos naciai panaikino rug
pjūčio mėnesyje 1941 m.;

9. Vokiečių okupaciją Lietu
vos ir Lietuvos žmonių kančias, 
būnant nacių pavergtiems, ku
rios buvo tos pat, kaip ir kituo
se nacių okupuotose kraštuose, 
kurios perdaug yra žinomos, kad 
iš naujo kartojus;

10. Sėkmingą Lietuvos pogrin
džių kovą prieš abi ir Vokiečių ir 
Rusų okupacijas, kuri kova di
deliu sunkumu yra vedama iki 
šiol, kad būtų atstatytos pagrin
dinės žmonių teises ir politinė 
nepriklausomybė;

11. Sovietų Sąjungos principe 
pritarimą Atlanto Čarteriui ir 
Jungtinių Tautų Organizacijai 
bei Sovietų veiksmų prieš Balti
jos valstybes pasmerkimą visa
me civilizuotame pasaulyje ir 
Sovietų okupacijos nepripažini
mą Lietuvoje daugumos laisvų 
demokratinių pasaulio šalių;

12. Sąjungininkų karo tikslus, 
kurie turėjo grąžinti laisvę ir 
teisę pasirinkti sau vyriausybę 
visoms tautoms, kurioms ginklų 
jėga buvo atimtos tos teisės;

Imant dėmesin visus viršmi- 
nėtus faktus, šis Kongresas šau
kiasi Jo Didenybės Vyriausybės, 
kad įvykintų karo metu savo nu
sistatymo paskelbimus, nes ma
nome, kad tai padaryti yra per
galėjusios valstybės pareiga, kad 
bet kur pavergtoms tautoms, 
ypač gi tautoms, tyčia ii- neiš
provokuotai užpuolimo aukoms, 
kokia yra Lietuva.

Jungtinių Tautų taikos Kon
ferencija greit įvyks Paryžiuje. 
Dėl to Kongresas skatintų J. D. 
Vyriausybę imtis vadovauti jė
goms, kurios stoja apginti šiuos 
nepakeičiamus teisingumo ir 
žmonių bei tautų teisės princi
pus, kuriuos tik užlaikant galima 
užtikrinti taiką ir laimę lygiai1 
didelėms, kaip ir mažoms tau
toms.

Kiek tai liečia Lietuvą, Kon
gresas prašo J. D. Vyriausybę 
pradėti imtis tinkamų priemo
nių.

1) kad išgautų iš savo sąjun
gininkės, Sovietų Rusijos, oku
pacinės Sovietų Armijos slapto
sios policijos ir valdančių įstai
gų ištraukimą iš Lietuvos žemės, 
kad leistų Lietuvos žmonėms 
naudotis jų suverenėmis teisė
mis kaip nepriklausomai tautai, 
einant laisvai sudarytomis tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos su
tartimis ir taikant principus, es
ančius Atlanto ir UNO Čarte- 
riuose, kuriuos yra pasirašiusi 
ir Sovietų Sąjunga;

2) kad leistų nepriklausomiem 
stebėtojams, užsienių korespon
dentams, Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus atstovams ir kitoms 
gailestingumo organizacijoms 
laisvai įeiti į Lietuvos žemę;

3) kad paveiktų Sovietų Ru
siją, kad ji sugrąžintų daug tūk
stančių lietuvių, išgabentųjų So
vietų Rusijon, kai Sovietai oku
pavo Lietuvos žemę;

4) kad imtųsi priemonių, lei
džiančių Lietuvos žmonėms tu
rėti laisvus rinkimus, prižiūrint 
Jungtinėms Tautoms ir graži
nant Lietuvai demokratinę vy
riausybę;

5) kad priimtų Lietuvą į Jung
tinių Tautų Organizaciją;

6) kad suteiktų visą galimą 
pagalbą ir paramą išblokštie
siems lietuviams, dabar esan
tiems Vokietijoje ir kituose kraš
tuose ir kad grąžintų juos, So
vietų okupacijai Lietuvoje pasi
baigus, Lietuvon.

Galop, šis Kongresas turi vil
ties, kad J. D. Vyriausybė nesi
gailės pastangų, kad sudarytų 
minėtąsias sąlygas, kurios įga
lintų Lietuvos žmones atgauti 
prarastą laisvę ir užimti sau tei
sėtą vietą kaip nepriklausoma 
valstybė laisvų pasaulio tautų 
tarpe.

Turime garbės būti
Jūsų klusniausi tarnai:
Pirm. C. A. Matulaitis,

The Oval, Hackney Rd. E-2 
Sekr. Rozalija A. Bulaitis,

80 Highbury Park N.-6
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New Yorkas. — Kai rusai nulėkti daug toliau už tąsias, 
užėmė Vokietijos sritis, visur kurias turi amerikiečiai.
jie buvo pradėję ardyti ir Ru- Į rusų rankas yra patekę 
sijos gilumon gabenti fabri- rakietų fakrikai Vokietijoje 
kus, ypač tuos, kurie dirbo ir modeliai tokių rakietų, ku- 
karo pramonei. rios gali nuskristi per 350

Dabar ateina žinių, kad ru-' mylių.
sai liovėsi fabrikų mašinas Yra žinoma, kad prieš ka- 
gabenę. Jos paliekamos rusų ro galą vokiečiai dirbo prie 
okupuotoje vokiečių zonoje ir ’ J ’’ 1 1
visu smarkumu dirba gink
lus.

Priežastis, kodėl liovėsi ga
benę mašinas, yra toji: rusai, 
atsivežę mašinas, daugel jų

dar toliau lekiančių raketų.

ŠV. TĖVO DOVANA MŪSŲ 
TREMTINIAMS

Vasaros metu šv. Tėvas lietu-
nemokėjo sustatyti ir paleisti viams tremtiniams paskyrė as- 
darban.

Todėl nemaža jų dabar rū-
dyja Rusijoje.

Vietoj to Maskva nutarė
fabrikus palikti sveikus savo

menišką dovaną — 5,000 rožan
čių, 10,000 medalikėlių ir 15,000 
religinio turinio paveikslėlių.

Ši dovana, šv. Tėvo palaimin
ta ir pašventinta, buvo pasiųsta

zonoj Vokietijoje ir paleisti iš Romos per Šveicariją ir šio
ginklų gamybai.

Esama žinių, kad rusai 
smarkiai dirba ir su rakieto-

mis dienomis gauta Vokietijoje, 
kur ji pradėta dalinti tikintie
siems.

šias religines dovanas pirmie-,
mis, kurių planavime vokie- jį gavo Ravensburgo lietuviai,
čiai buvo toli pažengę. j jų įteikimas įvyko rugsėjo 151

Rusai, greičiausiai, bus ga- d., Mokyklinių Seserų KongreJ 
vę naujausius vokiečių pla- gacijos vienuolyno koplytėlėje] 
nūs rakietoms, kurios gali kur vyksta lietuvių pamaldos, i

LIETUVIO DOMININKONO 
LAIŠKAS

Domininkonas vienuolis 
kun. K. Žvirblis gavo iš Vo
kietijos lietuvio vienuolio, 
domininkono B. Pauliuko, 
laišką, kuriame yra žinių ir 
apie domininkonų vienulyno 
likimą Lietuvoje ir kitų įdo
mių įvykių.

Laiške iš rugpiūčio 4 d. ra
šoma:

“Daug, daug laiko praėjo, 
kai su jumis mačiausi bei su
sirašinėjau. Gi štai man ten
ka dabar pirmoji proga — po 
baisaus karo — pranešti 
jums, kad esu gyvas ir geroj 
sveikatoj, ačiū mieliausiam 
Dievui! 1940 m. vasarą rau
donieji konfiskavo visą mūsų 
nuosavybę Raseiniuose—vie
nuolyną ir ūkį su visu inven
torium. Mus gi tiesiog išvarė. 
Paliko tik bažnyčią ir špito
lę. Karo metu Raseiniai buvo 
beveik visiškai sugriauti 
(kartu su mūsų bažnyčia ir 
vienuolynu).

1941 m. atvykau Vokieti
jon. Dvejus metu gyvenau 
Berlyne. Vėliau buvau išsiųs
tas į Wormsą, kur pasilikau, 
iki amerikiečiai išvadavo nuo 
nacių. 1943 m. vasario 22 die
nos vidurnaktį turėjau išneš
ti Švenčiausiąjį Sakramentą 
iš mūsų degančios bažnyčios. 
Pasisekė išsaugoti vienuoly
ną nuo sudegimo. Daug bom
bų krito ant mūsų namo, bet 
mūsų laimė, kad galėjome už
gesinti kilusį gaisrą. Virš še
ši šimtai žmonių buvo bombų 
užmušti arba ugnies sudegin-' nai mirę.

taPONDEN

įabetli, N. J
Įud ir Povilo parapijos 
L paskutiniu laiku bu- 
Įįtyti: Janet Matcher, 
Erno ir Rūtos Mačių; 
[Edvardas Bannas, sū- 
į) ir Onos Bannų; Karo- 
kautaitė, duktė Stasio 
[jios Goštautų; ir Ka- 
fjriįa Starzynski, duk- 
jjo ir Marijos Starzyn-

U sakramentą priėmė 
L d. Marija Žilevičiūtė 
L Fulton ir lapkričio 
tas Juozaitis su Doro- 
takiūte.
H laiku šie buvo pa-
• bažnytinėmis apeigo- 
h 12 d. Juozas Jankai
ti d. Antanas Verbe- 
įo 4 d. Edvardas Pin- 
lapkričio 6 d. Vincas

kutins kryžių
|4 lapkričio 24 die- 
: parapijoje įvyks gra- 

x. , . ...„r- i# Bus pašventintasti per tą vieną naktį WormseF^^ kuris jau 
Vienos valandėlės laikotarpw^e bažnyčios, šis 
visas (60,000 g y ventoj T )L paminklas šios pa
rmestas pasidarė, rodosi, vieJ^jam jubiliejui pa
na didelė baisi ugnies liepsnajjnės įvyks po pietų 

1945 m. liepos mėnesį paį 
siekiau Walbergo Alberto Dl 
džiojo Akademiją. Ši įstaiga 
liko nepaliesta, nes yra užį 
miesty. Be to, kovos metu bu 
vo karo ligoninė. Dėstau ang 
lų kalbą privačiai — vienuoj 
liams, naujokams ir studed 
tams.

Esu pakviestas grįžti 
Jungtines Amerikos Vaistu 
bes, bet šiuo tarpu labai sun 
ku išgauti karinės valdžia 
leidimą išvažiuoti iš Vokietijnui žymaus mūsų 
jos. Tačiau tikiuosi pamatLtininko, kuris pin
siąs Ameriką prieš šių mefl® parapijos padėjo 
pabaigą.

Pasveikink visus mano gį 
rus prietelius, ypač broli] 
kunigus Amerikoje. Mfl 
džiuos už jus visus kiekvien 
dieną. Melskimės karštai vi

satoma, bus be galo 
/įdomios.
31 žinių apie šį įvykį

1-inai katalikai
bijoję šiuo laiku į- 
I katalikų veteranų 
Lina valdyba jau iš- 
htrukus gaus posto 
I ,-ganizacijos centro, 
raina “John ‘Shor- 
įėukaitis) Memorial

Į? dėl tėvynės.
;ijos veteranai kvie
sti prie šios didin
gos draugijos.

2? dieną, trečiadie- 
uiutinis žymus pa-

ra 
ir 
Ja 
ch 
ta 
ta, 
mc 
jut

nas uz kitą. Telaimina jus į parapijos C.Y.O.
rasis Dievas! ritimo Organizaci-

Kun. B. Pauliukas, O. E s šokiai ir 
__________ ari įvyks parapijos 
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Chicago.—Iš Lietuvos gi ^.Keamv 
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mimus. Pav., kaikurie jai i Jersey 
Lietuvos vyrai yra išgabe — 
net į Uchtos ir kitas apyl 3 dieną šv. Vardo 
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koma: “Gyvename gerai, 
pavydime savo sūnui ir t< 
broliui” . . . Pasirodo, 
tiek sūnus, tiek brolis jau

“AMERIKOS” VAJUS

Kiekvienas žmogus yra savo 
darbų kūdikis.

Cervantes.

agė didelę vaka- 
. lietuviams vetera- 
rio salėj, Kearny,

j vedėjas buvo ad- 
iilauskas. Vakarą 
to Spangled Ban
guojant Mickevi-

“Amerikos” platinimo vajus eina gana sėkmingai. ' 
stojus ilgiems rudens vakarams, prenumeratos atnauj: 
mas pagyvėjo, nes nė vienas skaitytojas nenori palikti 
laikraščio. Kiti prisiunčia net stambesnes sumas, pav., i 
nin iš Philadelphijos, Hedv. Vyšnius, C. Kundrotas ir 
vitienė iš Brooklyno.

Mums itin malonu pabrėžti, kad skaitytojai patenki 
“Amerika.” Jie rašo:

1. “Atleiskite, kad taip ilgai neatsiteisiau už šai 
“Amerikos” laikraštį. Nuoširdžiai dėkoju, kad nenutrau 
man laikraščio siuntinėjimo ir pašau niekad nenutrau 
Siunčiu prenumeratos mokestį ir linkiu viso geriausio. |

Julius Vasiliausk;
2. “Siunčiu Jums prenumeratos mokestį ir dėkoju 

laikraščio siuntinėjimą. “Amerika” man labai patinka, ii 
nekantriai laukiu kiekvieno jos numerio.

Mary Starki

Ir Tamsta esi kviečiamas prisidėti prie “Ameriį 
skaitytojų šeimos. Už $3.00 “Amerika” lankys Tamstoj 
mus ištisus metus, ir Tamsta būsi patenkintas, kaip ir : 
turėdamas kas savaitė gerą laikraštį.

“Amerika,” rimčiausias laikraštis, paduoda svarbia' 
žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių į 
nimą.

“Amerikai” bendradarbiauja geriausi lietuvių rašy 
kaip Amerikoje, taip ir užjūryje.

“Amerika” metams kainuoja $3.00, užsienyje $3.21 
Visais reikalais kreipdamiesi ar pinigus siųsdami, 

suokite:

222 South 9th Street, Brooklyn 11,
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jKORESPONDENTV PRANEŠIMAI j
Marijos sodalicija rengia ju

damus paveikslus L.A.P.C. sa
loj, 134 Schuyler Ave., Kearnyv Ppfrn ir Povilo naraniio<s J’ otuujiui nvc., radiny, 

i‘.. . . ... |H. 11 ,J N. J. penktadienį, lapkričio 22čioje paskutiniu laiku bu- 
akrikštyti: Janet Matcher, 
lė Jono ir Rūtos Mačių; 

oras Edvardas Bannas, sū- 
Petro ir Onos Bannų; Karo- 
na Goštautaitė, duktė Stasio 

Juozapinos Goštautų; ir Ka- 
a Marija Starzynski, duk- 

Vasaros metuš'lč Valterio Marijos Starzyn-
viams tremtiniais 
menišką dovaną 
čių, 10,000 
religinio turinio $ 

Ši dovana, švTs 
ta ir pašventint 
iš Romos per Jiį 
tnis dienomis pa
kilt ji pradėta įį 
siems.

Šias religines fc 
ji gavo RavfKę 
Jų įteikimas jnį 
d., Mokyklinijį 
gacijos vienutį

ŠV. TĖVO DOTH kurios padare daug

Į VIETOS ŽINIOS]

BREGENZE — Kun. Dr. J. B. Končius dalina gautą iš Ame
rikos maistą grupei Austrijos lietuviu tremtinių. Tremtiniai 
aprengti anksčiau gautais iš Amerikos rūbais.

vėles, visai nežinodama, kad se
kančią dieną jau ir už jos vėlę 
bus meldžiamasi. Velionė grįž
dama iš bažnyčios staiga sun
kiai apsirgo ir nuvežta ligoni
nėn, vos sulaukus sekmadienio 
ryto, apleido šį nelaimingą pa
saulį.

Staigios mirties priežastis — 
aukštas kraujo spaudimas.

A.a. Petronėlė Maeiulaitienė 
buvo susipratusi lietuvė katali
kė, uoli šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos ir šv. Onos dr-jos na
rė. Ji buvo darbšti, pilna gyvu
mo, visuomet nuoširdi ir links
mai nusiteikusi. Nors karo metu 
ir jos širdis buvo prislėgta, 
dviems sūnums išvykus karo 
tarnybon, tačiau ji ir tuomet 
pajėgdavo palaikyti linksmą 
nuotaiką ir savo malonia šyp
sena suraminti kitus.

Nors velionė buvo paprasta 
moteris, eilinė darbuotoja, bet 
ji ir savo eilinių uždavinių pa
vyzdingu atlikimu laimėjo New 
Haveno lietuvių simpatijas ir 
pagarbą. Tai aiškiai liudijo ne
paprastai gausus lietuvių daly
vavimas šermenyse, bažnyčioje 
gedulingų pamaldų metu ir pa
lydint į kapus apie 60 automo
bilių eilė.

Palaidota lapkričio 6 dieną.
Gausus kiekis brangių gėlių 

papuošimui velionės karsto, 
daug užprašytų šv. mišių už ve
lionės vėlę ir didelė minia paly- 
dčtojų į kapus parodė gyvųjų į- 
vertinimą a.a Petronėlės Mačiu- 
laitienės 50 metų vargo, darbo 
ir kovos šios žemės kelionėje į 
amžinastį.

Lai geras Dievulis būna gai
lestingas velionės sielai.

J. P. M.

PRAKALBOS PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems, 
dalyvavusiems mano vyro, 
a.a. Jono Dumblio, laidotuvė
se rugsėjo 23 d.

Ypatingai dėkoju kun. B. 
Kruzui ir kitiems kunigams, 
atlaikiusiems gedulingas pa
maldas, graboriui Bieliaus
kui, suruošusiam iškilmingas 
laidotuves, ir visiems gimi
nėms bei pažįstamiems už 
gausų atsilankymą palydėti 
mano vyrą į amžino poilsio 
vietą ir pareiškusiems man 
savo užuojautą šioje liūdesio 
valandoje.

Marijona Dumblienė.

Spalių 27 d. BALF 39 sky
riaus surengtos prakalbos 
gerai pavyko. Pasiklausyti 
įdomios kun. J. čekavičiaus 
kalbos prisirinko pilnutėle 
gana didelė šalinsko svetai
nė 84-02 Jamaica Ave.

Kun. J. čekavičius yra ne
seniai atvykęs iš Vokietijos 
ir daug nukentėjęs nuo abie
jų Lietuvos okupantų, todėl 
turėjo daug ką naujo papa
sakoti. Jis išsamiai ir vaiz
džiai nupiešė, kaip rusai pa
vergė mūsų kraštą ir kaip 
persekiojo nekaltus gyven
tojus.

Gale kalbėtojas prisiminė 
apie savo paties praeitąjį 
kryžiaus kelią: kaip jis buvo 
komunistų suimtas, žiauriai 
kankintas ir kaip pagaliau 
NKVD agentai, negalėdami 
jam primesti jokios kaltės, 
mušimu privertė pasirašyti 
ant tuščių popierio lapų, ant 
kurių paskui patys prirašė 
visokių išgalvotų kaltinimų. 
Tokiu būdu galėjo jį nuteisti 
katorgai į Sibirą.

Bet netikėtai kilęs karas 
sukliudė jo išvežimą, ir ku
nigas pakliuvo į nagus antrų 
okupantų — vokiečių, kurie 
norėję jį sušaudyti. Kun. J. 
Čekavičius išliko gyvas tik 
laimingu būdu, kai vienas 
vokietis, dar nenustojęs są
žinės, pranešė apie tai kari
ninkui.

Kun. J. čekavičiaus kalba 
visiems padarė didelio įspū
džio, ir daugeliui “Laisvės” 
suklaidintų atidarė akis.

Po prakalbų į skyrių prisi
rašė naujų narių ir sudėjo 
kelias dešimtis dolerių aukų.

Atsilankęs.

d., 7:30 vai. vakare.
Rodys paveikslus, kurie buvo 

nutraukti per “Barn Dance,” 
spalių 26 d., taip pat juokingas 
vestuves,
juokų per šokius.

Bus rodoma ir “Battle of Oki
nawa”, “Animals of Africa” ir 
komedija.

Įžanga suaugusiems 35 c., o 
vaikams 25 c.
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oterytės sakramentą priėmė 
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Šidlauskiūte.
'asketiniu laiku šie buvo pa
loti su bažnytinėmis apeigo- 

spalių 12 d. Juozas Jankai- 
spalių 14 d. Antanas Verbe- 

Japkričio 4 d. Edvardas Pin
učius ir lapkričio 6 d. Vincas 
ūsaitis.

lapkričio 
su Doro-

Šventins kryžių
kmadienį, lapkričio 24 die- 

: mūsų parapijoje įvyks gra- 
s iškilmės. Bus pašventintas 

iškas kryžius, kuris 
tytas prie bažnyčios.

žius yra paminklas šios 
įjos auksiniam jubiliejui 
lėti. Iškilmės įvyks po pietų 

aip numatoma, bus be galo 
dingos ir įdomios.

alkesnių žinių apie šį įvykį 
u paduosime.

jau
Šis
pa
pa-

Veteranai katalikai
ūsų parapijoje šiuo laiku į- 
iamas katalikų veteranų 

. Laikina valdyba jau iš- 
a ir netrukus gaus posto 

erį iš organizacijos centro.
pasivadina “John ‘Shor- 

Peck (Pečukaitis) Memorial 
atminimui žymaus mūsų 

(linkės sprotininko, kuris pir- 
inis iš šios parapijos padėjo 

o gyvybę dėl tėvynės.
įsi parapijos veteranai kvie- 
i prisirašyti prie šios didin- 
katalikiškos draugijos.

Agnė Pakniūtė iš Arlington, 
N. J. susituokė su Edvardu Sty- 
pulkowski lapkričio 10 d. Sopu
lingos Dievo Motinos bažnyčioj.

E. Milerienė giedojo solo “Avė 
Maria” ir “Panis Angelicus.”

Vestuvių puota buvo L.A.P.C. 
salėje.

Linden, N. J

S.

Užstojus vėsiam orui, nutrūko 
visokie išvažiavimai, kelionės ir 
atostogos. Kad neprisileidus į- 
kyriaus nuobodulio ilgais rudens 
vakarais, žmonės ėmėsi ruošti 
kitokias pramogas.

Lapkričio 16 d. A. L. Piliečių 
klubas ruošia įdomų pobūvį — 
rudens balių.

Balius bus Lietuvių salėje Li
berty Park, 340 Mitchell Ave.

Užsakyta rinktinė muzika ir, 
kad visi galėtų tame pobūvyje 
dalyvauti, įžangos mokestis su
mažintos iki 55 centų.

Pobūvio pradžia 8 vai. vakare.
S. Strazdas.

Bridgcport, Conn

So. Boston, Mass.
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apkričio 3 dieną Šv. Vardo 
ugija surengė didelę vaka- 
ę mūsų lietuviams vetera- 

Šv. Vardo salėj, Kearny,

Lapkričio 24 d. parapijos cho
ras rengia savo metinį koncertą 
ir vaidinimą parapijos svetainėj. 
Jaunimas mokosi naujų dainų, 
choras ir solistai. Bus suvaidin
ta komedija “Mamos Nedasup- 
ta,” viena iš juokingiausių ko
medijų. Visi turėsite linksmo 
juoko.

Po koncerto ir vaidinimo bus 
šokiai. Prieš Adventus visi ga
lėsit linksmai praleisti laiką.

Tad atminkite lapkričio 24 d., 
7 vai. vakare.

ALT Bridgeporto skyrius ma
no surengti prakalbas B. Budgi- 
no, kuris tik neseniai atvyko iš 
Europos. Jei tik bus galima, pra
kalbos įvyks tuojau, kad būtų 
progos visuomenę išjudinti Lie
tuvai Gelbėti Vajui, kuriame, 
manau, mes nepasiliksime nuo 
kitų kolonijų.

Lietuviii liaudies meno vakaras
Sekmadienį, lapkričio 24 d., 

Bostono Lietuvių Tautinių Šo
kių grupė Municipal Building sa
lėje rengia lietuvių liaudies me
no vakarą.

Programoj dalyvauja šokėja 
Rūtelė Kilmonytė iš Montrealio. 
Jai pianu akompanuos McGill 
universiteto studentė Anelė Jo- 
kubauskaitė, taip pat iš Mon
trealio.

Vakare dalyvaus Bostono Lie
tuvių Tautinių šokių grupė, su
sidedanti iš apie 50 šokėjų ir va
dovaujama Onos Ivaškienės.

Programoj taip pat pasirodys 
Lucė Zaikienė - Piliponytė ir lie
tuvaitė našlaitė Valentina Nau
jokaitė, neseniai atvežta iš Vo
kietijos.

Programos pradžia 3 vai. po 
pietų. K.

nos” grupės penkmečiui pami
nėti bankieto. Išrinkta parengi
mo komisija: Matijošaitienė, 
Meldažienė, Daukienė, Motiejū
nienė ir Pilkauskienė.

Gautas kun. Danausko iš Bel
gijos prisųstas vaikučių sąrašas, 
kuriems reikalingi drabužėliai.

Nutarta aprūpinti, kiek gali
ma, vaikučius.

Pirmininkė pasiūlė susirinkti 
pas ją ir iš atlaikų medžiagos, 
paaukotos Chodoravcevienės, 
pasiųti drabužėlių.

Visos tam sumanymui prita
rė, ir keletas narių pasisiūlė pa
gelbėti.

Daug gauta laiškų iš Europos 
išvietintų lietuvių, kuriems rei
kalinga pagalba.

Nutarta pirma proga aprūpin
ti, kiek galima.

Iškeltas narės Jurčienės pa
siūlymas į kiekvieną susirinki
mą atsinešti po dėžutę konser
vuoto maisto. Visos pasižadėjo 
atsinešti ir ten pat sudaryti 
siuntinėlį, kuris bus nusiųstas į 
Europą vargstantiems mūsų lie
tuviams.

Po susirinkimo sekė linksmoji 
valanda, nes be vaišių dar mus 
palinksmino lietuviška daina sa
vo gražiais balsais — Cagarienė 
ir mūsų nenuilstama dainininkė 
Zosė Užumeckienė, pritariant 
pianu Užumeckaitei.

Kitas susirinkimas įvyks lap
kričio 22 d. narės Beinorienės 
namuose, 177 Sunnyside Ave.

Visos narės kviečiamos daly
vauti.

Bridgeville, Homestead, DuBois, 
Vandergrift, Pa., Youngstown, 
Ohio tretininkų kongregacijų 
tarybų posėdis.

3 vai p.p. — šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje—pamokslas, iš
kilmingas įžadų atnaujinimas, 
maldos, giesmės, ir gen. absoliu
cija.

4 vai. p.p. — šv. Kazimiero 
par. salėje: kun. Dr. Vikt. Gid
žiūno, O.F.M. paskaita “Šių die
nų Tretininkų uždaviniai pagal 
popiežiaus Pijaus XII nurody
mus.” Kun. Justino Vaškio, O. 
F.M. trumpas referatas “Trečia
sis Ordinas ir Taika.” Paklausi
mai, malda ir užbaiga.

Prieš konferenciją, lapkričio 
28-30 d., bus 40 vai. atlaidai ir 
tretininkų rekolekcijos.

Konferencijon kviečiami daly
vauti kunigai klebonai ir asis
tentai, šv. Pranciškaus mylėto
jai ir tretininkai iš Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvių parapijų. 
Pittsburgh, Pa.: šv. Kazimiero, 
Dangun žengimo, šv. Vincento; 
Braddock, Pa., Bridgeville, Pa., 
Homestead, Pa., Donora, Pa., 
DuBois, Pa., Vandergrift, Pa. ir 
Youngstown, Ohio.

PRANCIŠKONŲ MISIJOS
1946 METAIS

RAŠO TREMTINIS

J. Mikolaitis, gyvenąs 
Brooklyne, iš savo giminai
čio, esančio Vokietijoje, ga
vo keletą laiškų, iš kurių ma
tyti nelengvas tremtinių gy
venimas.

Kadangi tas giminaitis iš 
prancūzų zonos buvo perėjęs 
į amerikiečių, tai jį išmetė iš 
DP stovyklos ir atitraukė 
UNRRA pašalpą per patik
rinimus. Jis buvo atskirtas 
nuo mažų savo vaikų ir nuo 
žmonos.

Jis rašo: “O, Dieve, kur 
teisybė? Kada pagaliau su
švis pergalės kryžius ir tai
ka? Kada galėsime grįžti į 
kankinių krauju aplaistytą 
brangią tėviškę — Lietuvą, 
šventąją mūsų Dievo Moti
nos Marijos žemę?”

Omaha, Nebr.

PADĖKA
Spalių 2 d. Uršulei Šar- 

kauskienei vardinių proga 
buvo surengta puota.

Už vardinių surengimą 
Uršulė šarkauskienė dėkoja 
savo sūnums Petrui ir jo 
žmonai Anelei, Edvardui ir 
jo žmonai Adelei, dukrelei 
Onai ir jos vyrui Juozui Gra- 
nickui ir anūkui Petrui už jų 
linkėjimus, dovanas ir ska
nius užkandžius.

Nuoširdus motiniškas 
ačiū!

Uršule Šatkauskiene.

Pittsburgh, Pa. — šv. Kazi
miero parapijoje, 40 valandų at
laidai, tretininkų rekolekcijos, 
Pittsburgho ir apylinkės treti
ninkų ir šv. Pranciškaus mylė
tojų konferencija, lapkričio 28 - 
gruodžio 1 d. Kun. Justinas Vaš- 
kys, O.F.M. ir kun. Viktoras Gi
džiūnas, O.F.M.

Chicago, Ill. — švč. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo par., 
Nekalto Prasidėjimo novena, re
kolekcijos ii’ tretininkų vizita
cija, lapkričio 29 d. - gruodžio 8 
d. Kun. Leonardas Andriekus, 
O.F.M.

Kingston, Pa. — Švč. P. Mari
jos par., 40 vai. atlaidai gruo
džio 1-3 d. Kun. Modestas Ste- 
paitis, O.F.M.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Triduum, 
gruodžio 6-8 d. Kun. Petras Ba- 
niūnas, O.F.M. ir kun. Modestas

PIGESNIS ORO PAŠTAS 
UŽSIENIN

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo lapkričio 1 d. laiškai 
oro paštu bus taip apmoka
mi: Kūbon 8 c., Pietų ir Cen
tro Amerikon 10 c., Europon 
ir Šiaurės Afrikon 15 c., 
Centro ir Pietų Afrikon, Azi- 
jon ir Australijon 25 c.

Toks mokestis yra už pu
sės uncijos svorio laiškus.

Į Meksiką ir Kanadą oro 
paštu laiškai apmokami 5 c. 
už unciją.

Didelis koncertas
Lapkričio 30 dieną “Dainos” 

grupė savo penkmečiui paminė
ti rengia didelį ir įdomų koncer
tą.

Pirmą kartą pamatysim iš 
Chicagos žinomą pianistę - dai
nininkę Giedrę Gudauskienę, 
kuri neseniai atvyko iš Vokieti
jos.

Skambins kitų autorių ir sa
vo kompozicijos kūrinius.

Be to, ji žavės publiką savo 
maloniu balsu ne tik lietuvių 
kalba, bet ir kitomis kalbomis.

Be muzikalės programos, dar 
viešnia papasakos apie dabarti
nę pabėgėlių padėtį Europoje.

— Karo vadovybė prane
ša, kad Europoje yra apie 
100,000 karių žmonų, kurios 
neturi savo vyrų antrašų ir 
nežino, kur jų ieškoti.

Parapijos vakarienė
Lapkričio 3 dieną turėjome 

parapijos vakarienę. Ji buvo iš 
kalno gerai suplanuota ir mū
sų geros širdies moterų skaniai 
pagaminta. Dėl to pasekmės bu
vo geros.

Iš viso pavaišinome apie 675

BALF Bridgeport© skyrius 
per seimą paaukojo 25 dolerius 
Lietuvos šalpos reikalams. Sei
me buvo atstovai A. Stanišaus- 
kas ir J. Stanislauskas. Dabar 
skyrius ruošis ir kokiam paren
gimui, kad būtų galima daugiau 
prisidėti prie ateinančio vajaus.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
rlProgramos vedėjas buvo ad

atas K. Paulauskas. Vakarą 
įdėjo su “Star Spangled Ban- 

” akompanuojant Mickevi- 
ei.
albėjo Kearny majoras Gil- 
, J. Healy, F. Vincent, B.

uss, Dr. S. Mickevičius, ad- 
>>lkatas A. Salvest ir šv. Vardo 

minkąs K. Nekrošius.
o skanios vakarienės buvo 

nai ir visi veteranai tarė ačiū 
tokį gražų parengimą.

UERIKOS” W
latinimo vajus eina g® 
lens vakarams, pieninį 
5 nė vienas skaitytojas^ 
isiunčia net stambesnes^ 
jos, Hedv. Vyšnius, C.&U' 

10.
donų pabrėžti, kad skaityto? 
šo:
:, kad taip ilgai neatflt^, 
ištį. Nuoširdžiai dėkoju. $ 
untinėjimo ir pašau niM 
įtos mokestį ir linkiu viso g;'

Julius'* 

ums prenumeratos mokestį' 
ijimą. “Amerika” maniai 

kiekvieno jos numerio.

Parapijos metinis parengimas 
gerai pavyko spalių 26 d. žmo
nių buvo atsilankę daug. Visi 
gavo dovanas, vienas net 25 dol.

‘AMERIKA” M

endradarbiauja geriausi M'1 
aip ir užjūryje. w > 
etams kainuoja $3.00, užs$j 
,is kreipdamiesi ar pinigus

si kviečiamas prisidėti puf 
. Už $3.00 “Amerika" lau^ 
, ir Tamsta būsi patenkinti 
vaite gerą laikraštį.

čiausias laikraštis, 
ulio ir plačiai aprašo vietos

apkričio 5 dieną jaunas lie- 
is veteranas Bernard Jenuss 

vo išrinktas tarybos nariu (2 
d), Kearny, N. J.
ums, lietuviams, didele gar- 
kad mūsų tautietis buvo įs
as šioms pareigoms.

|ew Jersey sodalietės lapkri- 
6 dieną L.A.P.C. salėj, Kear- 
N. J., turėjo savo programą. 

Igramoj pasirodė gabus kal- 
jas ir mokytojas iš Seton 

1 College. Jisai svarstė nau- 
ygą “The Miracle of the

luzikalią programą
minkė G. Morošiūtė, 

mpanavo
onora Egnatovičiūte pagrojo 
Neonu.
tsilankiusieji buvo pavaišin- 
o to buvo šokiai.
alyvavo 150 sodalicijos na
ps Bayonne, Elizabetho, Jer- 
City, Newarko ir Harrisono- 

y-
Įsi džiaugėsi, kad šis pirmu- 

bendras parengimas buvo 
sėkmingas.

atliko 
kuriai 

Pamperiūtė.

Keletas lietuvių jau padarė 
afidavitus parsitraukti iš Eu
ropos savo giminaičių.

Kiti skundžiasi, kad negauna 
laiškų iš Lietuvos. Be to, sunku, 
kad negali gauti lietuviškų laiš
kų iš Vokietijos.

Svarbu yra remti ir laimėti 
Lietuvos laisvės bylą.

Tad remkime A. L. Tarybos 
paskelbtą vajų, kad greičiau ga
lėtume laimėti laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvai. O.

New Haven, Conn
Mirė Petronėlė Maeiulaitienė
Lapkričio 3 d. 12:30 vai. ryto 

pasimirė Petronėle Mačiulaitie- 
nė, gyvenusi nuosavam name 
211 Saltonstall Av., New Haven, 
Conn. Paliko dideliam nuliūdi
me savo vyrą Antaną, sūnus 
Juozą, Antaną, Aleksandrą ir 
dukterį Eleną Medelienę, 3 anū
kes ir daug liūdinčių artimesnių 
giminių ir prietelių.

Lapkričio 2 d. velionė buvo 
sveika ir, kaip visuomet, pilna 
gyvumo. Iš ryto su savo draugė
mis nuėjo į lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčią išklausyti šv. mišių 
ir pasimelsti už mirusių giminių

žmones. Jų tarpe buvo ir kongr. 
H. Buffet. Jis žadėjo darbuotis 
Kongreso rūmuose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Jis gerai su
pranta Lietuvos kritišką padėtį.

Senatorius Butler negalėjo 
dalyvauti dėl ligos.

Programos vedėjas buvo F. 
Petručionis, o mokyklos mer
gaitės gražiai pašoko.

Nelaime Ištiko lietuvį
Ernestas Baranauskas, kuris 

turėjo ūkį prie Humphrey, Neb., 
mirtinai užsimušė, kai šaudė fa
zanus netoli nuo savo ūkio.

Neseniai jo tėvas žuvo nuo 
kulkos, o dabar nelaimė ištiko 
ir sūnų.

Ernestas paliko du vaikučiu 
ir jauną pačią.

Prūsų lietuviams gaila Lietuvos
Prie Platte upės Nebraskoje 

yra daug stambių lietuvių ūki
ninkų iš Prūsijos.

Neseniai man teko juos lan
kyti ir su jais kalbėti. Jie labai 
apgailestauja Lietuvos padėtį ir 
lietuvių vargą po bolševikais.

Vietinis.

Toronto, Out.
Susirinkimas

Spalių 18 d. įvyko “Dainos” 
grupės mėnesinis susirinkimas 
narės Cagarienės namuose, 199 
Westminster St.

Susirinkimas buvo gana gau
sus.

Tartasi dėl ateinančio “Dai-

Programoje dalyvaus ir vieti
nės jėgos.

Šokiams gros puikus orkes
tras.

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti į koncertą.

Kaina 75 centai.
Pradžia 7 vai. vakare Ukrai

ną svetainėje 404 Bathurst St.
Pelnas skiriamas labdaros 

tikslams.

Bankietas
Gruodžio 1 dieną 1 vai. “Dai

nos” grupė penkmečiui paminėti 
rengia bankietą — pietus, lietu
vių parapijos svetainėje.

Bankiete dalyvaus ir viešnia 
Giedrė Gudauskienė.

Visi žinome, kad Toronto 
šeimininkės pagamina skaniai 
valgyti.

Kaina tik $1.00.
Visi lietuviai kviečiami į ban

kietą — pietus, kur skaniai pasi
vaišinsite ir susipažinsite su 
viešnia. Ona Narušienė.

Pittsburgh, Pa.
Tretininkų konferencija

Antroji Pittsburgho ir apylin
kės šv. Pranciškaus mylėtojų ir 
tretininkų konferencija įvyksta 
gruodžio 1 d., sekmadienį, šv. 
Kazimiero parapijoje, 2114 Sa
rah St., Pittsburgh, Pa.

Konferencijos programa: 1 
vai. p.p. — šv. Kazimiero par. 
salėje — Pittsburgho šv. Kazi
miero par., Dangun Žengimo ir 
šv. Vincento par.; Braddock,

Stepaitis, O.F.M.
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis, Greene, Me.

Apie Pranciškonus 
Lietuvius

Neseniai gauta žinia, kad 
Vokietijoje įšventinti į kuni
gus keturi Lietuvos pranciš
konai. Rugpiūčio 11 dieną, 
Warendorf, pranciškonų vie
nuolyne, įšventintas į kuni
gus Fr. Kęstutis M. Butkevi
čius, O.F.M. Rugsėjo 29 d. 
Muenchene, šv. Onos pran
ciškonų vienuolyne kardino
lo Faulhaberio įšventinti: 
Fr. Amandas Anužis, O.F.M., 
Fr. Jonas Dyburys, O.F.M., 
ir Fr. Steponas Ropolas, O.
F.M.

Belgijoje, Saint Truiden 
mieste, rugsėjo 29 d. įšven
tintas į subdiakonus Fr. Kor- 
nelius Gaigalas, O.F.M. Lap
kričio 1 d. Teutopolis, Ill. 
(U.S.A.) pranciškonų semi
narijoje gavo subdiakonato 
šventimus pirmasis ameri
kietis lietuvis — Fr. Pran
ciškus Giedgaudas, O.F.M.

Pranciškonų naujokynan 
Europoje įstojo penki lietu
viai jaunuoliai. Baigę Euro
poje filosofiją, jie atvyks į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir čia studijuos teologi
ją. 1

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—BalsamuotojavS

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew7 P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

♦ ■ ■ 1 ......—<
♦7" 1 . --------- .

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

▲----—------------------------- —-----

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Skalius 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborins
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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NEW YORKO IR NEW JERSEY 
DRAUGIJŲ KONFERENCIJA

MILŽINIŠKAS MILŽINIŠKAS New York, N. Y. ŠTAI KA

Gruodžio 8 d., sekmadienį, 
šaukiama New Yorko ir New 
Jersey lietuviškų draugijų 
konferencija Manhattan 
Center, 311 W. 34 St., prie 8 
Avė.

Posėdžiai prasidės 1:30 va
landą po pietų.

Konf erenci j a šaukiama 
nepaprastai svarbiam reika
lui: pagreitinti Lietuvos iš
laisvinimui, prisidedant prie 
Lietuvai gelbėti vajaus.

Šį vajų paskelbė Amerikos 
Lietuvių Taryba, iš Europos 
prašoma Lietuvos išlaisvini
mui vadovaujančių lietuvių.

Dabartinė valanda labai 
svarbi Lietuvos išlaisvinimo 
kovoje, nes atėjus galuti
nėms taikos sutartims, Eu
ropos padėtis bus nustatyta 
ilgam laikui.

Europoje dirbą lietuviai 
deda visas pastangas ir visu 
stropumu ruošiasi, kad Lie
tuvos laisvės reikalai būtų 
nepamiršti ir kad Lietuvai 
būtų grąžinta nepriklauso
mybė.

Tam dideliam darbui rei
kia nemaža lėšų, kurias gali 
duoti tik Amerikos lietuviai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
paskelbė 250,000 dolerių va
jų minėtam Lietuvos išlais
vinimo reikalui.

Vajus baigsis 1947 m. va
sario 16 d.

New Yorko ir New Jersey 
lietuviai savo įnašą vajui su
teiks konferencijoje gruodžio 
8 dieną ir aptars būdus, kaip 
juo daugiau lietuvių šin Lie
tuvos vadavimo darban į- 
traukus.

New Yorko Lietuvių Tary
ba kviečia visas draugijas 
siųsti savo atstovus su auko
mis į konferenciją gruodžio 
8 d.

Kadangi bus svarbių pra
nešimų, tad ir plačioji visuo
menė kviečiama atvykti kon
ferencijom

Šiandien pasaulio arenoje 
sprendžiamas Lietuvos lais
vės ar pavergimo klausimas.

Iš Europos tie visų grupių 
lietuviai, kurie kovoja dėl 
Lietuvos laisvės, skubiai pra
šo Amerikos lietuvius jiems 
atsiųsti finansinę paramą. 
Tai bus padaryta, remiant 
Lietuvai gelbėti vajų.

Draugijos ir paskiri asme
nys duokit savo aukas šiam 
vajui.

New Yorko ir New Jersey 
lietuviai pasirodykit verti 
Lietuvos laisvės rėmėjai: sa
vo auka ir dalyvavimu gruo
džio 8 d. konferenciją pada
rykit kuo sėkmingesnę.

BAZARAS
RengiamasO

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį,

LAPKRIČIO - NOV. 15,16 ir 17 d.d., 1946

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

Pradžia šiokiomis dienomis 7 vai. vakare 
Sekmadieniais 5 vai. vakare.

Bazare bus vertingų brangių dovanų, taipgi piniginių laimė
jimų, o Bazaro bufetas pasižymės skaniais užkandžiais ir įvairios 
rūšies gėrimais.

Jaunimas Turės Progos Smagiai Pašokti.
Visus kviečiame atsilankyti į šį BAZARĄ.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. Antano Kučo 
Prakalbos

Dr. B. Kazlauskas 
Atplaukė

Parapijos bazaras
Bazaras parapijos salėje 

pereitą šeštadienį, lapkričio 
9 dieną, prasidėjo.

Baigsis lapkričio 16 dieną, 
šeštadienį.

Lietuviai raginami atsilan
kyti į bazarą, ypač paskuti
nėmis dienomis, kad jo pa
baiga ir rezultatai būtų kuo 
sėkmingesni.

Šv. Vardo dr. susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, 
lapkričio 17 d., tuoj po su
mos parapijos salėje.

Šv. Jurgio Parapija

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

(Ur A Just Peace” 
Milicijos laikrašty 

įgrįsti priekaištai 
( imistams patiko 
] įsu velniu riešutai

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Dr. A. Kučo prakalbos, 
rengiamos Federacijos ap
skrities, įvyks ne lapkričio 
17 dieną, kaip buvo pranešta 
pereitam numery, bet lapkri
čio 22 d., penktadienį.

Penktadienį, lapkričio 22 
d., prakalbos įvyks 7:30 vai. 
vakare Apreiškimo parapi
jos salėje.
__ Visus lietuvius raginame 
kuo gausiau susirinkti, nes 
iš tikrųjų bus ko paklausyti. 
Dr. A. Kučas, su eile kitų lie
tuvių šviesuolių, buvo nacių 
suimtas ir uždarytas koncen
tracijos stovykloje Stuttho- 
fe. Daugelis ten nepakėlė na
ciškos priespaudos, kankini
mų ir mirė.

Dr. A. Kučas buvo laimin
gas gyvas išlikęs, nors daug 
vargo pakėlęs.

Apie tą lietuvių gyvenimą 
nacių stovykloj jisai ir kal
bės penktadienį, lapkričio 22 
dieną, 7:30 vai. Apreiškimo 
parapijos salėje.

Vyčiui Apskrities 
Choras

New Yorko ir New Jersey 
vyčių apskrities choro susi
rinkimas ir praktika bus lap
kričio 19 d., 8 vai. vakare, an
tradienį, šv. Jurgio salėje, 
New York Ave., Newarke.

Naujai persitvarkiusiam 
apskrities chorui vadovauja 
Marija Slekaitytė iš Keamy.

Nuo šiolei choro praktikos 
įvyks kas trečią ir ketvirtą 
mėnesio antradienį šv. Jur
gio salėje Newarke.

Raginame visus suintere
suotus narius dalyvauti tose 
praktikose.

Linksmas, giedrus protas yra 
visa ko šaltinis, kas tik gera ir 
dora. Schilleris.

Lapkričio 11 d. New Yor- 
kan iš Anglijos “Queen Eli
zabeth” laivu atplaukė Dr. 
B. Kazlauskas.

Paskutiniu laiku jis gyve
no Paryžiuje ir, prieš atvyk
damas, lankėsi Londone, 
Glasgowe ir kitose Anglijos 
vietose.

Dr. B. Kazlauskas Lietu
voje dirbo Užsienių Reikalų 
ministerijoje, vėliau — uni
versitete, kur dėsti sociologi
ją.

Jo straipsnių yra pasiro
džiusių tiek lietuvių, tiek 
prancūzų spaudoje.

Neseniai jis aplankė lietu
vius tremtinius Europoje į- 
vairiose zonose.

FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Federacijos New Yorko 
apskrities mėnesinis susirin
kimas šaukiamas penktadie
nį, lapkričio 22 d., 7:30 vai. 
vakare, Apreiškimo parapi
jos salėje.

Susirinkimas įvyks tuojau 
po prakalbų.

Visi draugijų atstovai ir 
svečiai prašomi būti laiku, 
taip pat draugijos, kurios 
dar neužsimokėjusios šiemet 
metinio mokesčio, prašomos 
atsiteisti.

Apskrities Valdyba.

PETRO BABICKO 
EILĖRAŠČIAI

Italijoje išėjo Petro Ba
bicko eilėraščių antras leidi
mas.

Knyga turi 101 pusi., gra
žiai išspausdinta.

Kaina $1.00.
Norintieji užsisakyti šią 

knygą prašomi kreiptis šiuo 
adresu: V. Tūbelis, 5015V2 
Kenmore Ave., Chicago, Ill.

Mūsų Apylinkėje
• Katalikų Seimelis šau

kiamas gruodžio 29 d. šv. 
Jurgio par. salėje, Brooklyn.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos susirinkimas šaukia
mas lapkričio 18 d., pirma
dienį, 8 vai. vakare Apreiški
mo parapijos salėje.

• J. Stuko radijo koncer
tas įvyksta šį sekmadienį, 
lapkričio 17 d., Elizabethe, 
Laisvės salėje. Pradžia 4 vai. 
po pietų.

• Kun. M. Kemėžis, gydy
tojų patarimu, išvyko į pie
tines valstybes sveikatos su
stiprinti.

• Kun. J. Varnaitis iš 
Pueblo, Colorado, šiomis die
nomis lankėsi New Yorke.

• Kim. J. Balkūnas sekma
dienį, lapkričio 17 d., daly
vauja bažnytinėse iškilmėse 
Scranton, Pa.

• S. Degulis, dabar studi
juojąs Albuquerque, New 
Mexico, susituokia gruodžio 
28 dieną.

• Kun. J. čekavičius an
tradienį išvyko Philadelphi- 
jon dirbti lietuvių parapijoj.

• Kalėdinių atvirukų, iš
leistų BALFo su gražiais lie
tuviškais paveikslais, galite 
gauti “Amerikoje,” arba BA
LE centre, 19 W 44 St., New 
York 18, N. Y. Vieno rinki
nio kaina $1.00.

• Dr. A. Kučo prakalbos į- 
vyksta lapkričio 22 d., penk
tadienį, 7:30 vai. vakare Ap
reiškimo parapijos salėje.

Apreiškimo 
Parapija

Šį sekmadienį, lapkričio 17 
d., Moterų Sąjungos 29 kuo
pos narės turės bendras mi
šias 7 vai. ryto ir eis prie ko
munijos.

Po pamaldų bus bendri 
pusryčiai.

Visos narės prašomos da
lyvauti.

Maspetho Žinios

Angelų Karalienės 
Parapija

Parapijos koncertas - ba
lius lapkričio 9 d. Transfigu
ration salėje gerai pavyko. 
Publikos, ypač jaunimėlio, 
buvo pilnutėlė salė. Daugu
mas turėjo stovėti, nes pri
trūko sėdynių.

Koncertinė programa pra
ėjo puikiai. Buvo solo, duetų 
ir viso choro dainų. Gražiai 
solo padainavo Tamašaitie- 
nė ir Kižienė. Joms nepagai
lėta katučių. Muz. P. Dulkė 
šį kartą pasirinko pačias ge
riausias dainas ir sudainavo 
su savo choru puikiai.

Jaunuolių benas irgi gra
žiai pasirodė. Jų vadui ir 
jiems nuoširdi padėka už jų 
padėtą triūsą.

Dovanos buvo penkios — 
(25 dol. karo bonai). Jas sa
lėje esantys laimėjo du, kitų 
trijų ištraukti numeriai yra 
šioki: 1437; 4590 ir 6667.

Kurie turi minėtus nume
rius, malonės kreiptis į kle
boniją ir gaus savo dovanas.

Klebonas nuoširdžiai dė
koja visiems vakaro darbi
ninkams ir dalyviams.

Po koncerto buvo šokiai.

Šv. Vardo draugijos ru
dens balius bus lapkričio 30 
d., šeštadienį prieš Adventus.

Bilietai jau pardavinėja
mi.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos maskaradų balius bus šį 
šeštadienį, lapkričio 16 dieną 
parapijos salėje.

Įžanga bus 50 c. asmeniui. 
Visi kviečiami.

Lietuviu Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Misijos
Šį sekmadienį, lapkričio 17 

d., kun. Geraldas, O.P., pra
dės misijas angliškai ir jas 
ves visą savaitę. Pamaldos 
vakarais bus 8 vai.

Lapkričio 24 d. prasidės 
lietuviškos misijos, kurių 
tvarką pranešime “Ameriko
je” kitą savaitę.

Lietuviškos misijos baig
sis su 40 vai. atlaidais gruo
džio 1-3 dienomis.

Šv. Pranciškaus tretinin
kų draugijos bendra komu
nija bus šį sekmadienį 9 vai. 
mišių metu.

Po mišparų bus konferen
cija ir susirinkimas parapi
jos salėje.

Šį sekmadienį, lapkričio 17 
d., mūsų parapijos mokyklos 
vaikučiai ir jaunimas eis 
bendrai prie šv. komunijos 9 
vai. mišių metu.

Laimėjimų vakaras
Angelų Karalienės Amžino 

Rožančiaus draugija gruo
džio 1 d. rengia laimėjimų 
vakarą parapijos salėj 5 vai. 
po pietų.

Pelnas bus skiriamas pa
rapijai.

Bilieto kaina 50 centų.

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

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

J. P. GINKUS 
496 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dlr.

V. UB AR AVIMUS 
Pranešimų Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

Žinutes
— Choro šokiai įvyks šį 

šeštadienį, lapkričio 16 d., 
parapijos salėje.

— Tretininkų susirinki
mas įvyks lapkričio 24 d., 
4:30 vai. po pietų. Tada į- 
vyks ir laimėjimų traukimas.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Prano Markevi
čiaus iš Obenių kaimo Kieta
viškių valse., Trakų aps.

Kas žinote apie jį, prašau 
pranešti: Ann Kunparskas, 
1109 North St., Rochester 5, 
N. Y. i

Sėkmingas bazaras
Bazaras prasidėjo pereitą 

penktadienį ir tęsėsi ligi sek
madienio. Žmonių kasdien 
buvo pilna gana erdvi svetai
nė.

Daug lankosi ir iš kitų pa
rapijų. Kasdien yra šokiai. 
Šį bazarą turėtų atlankyt 
kiekvienas Brooklyno lietu
vis, nes čia pamatys meniš
ką 7 x 20 pėdų dydžio pa
veikslą, moderniškus svetai
nės įtaisymus.

Bazaras dar bus tris die
nas: penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį, lapkričio 15, 
16 ir 17 dienomis.

Pradžia šiaip vakarais 7 
vai., sekmadienį 5 vai.

Šią savaitę žadėjo atsilan
kyti biznieriai, profesionalai, 
laikraštininkai, menininkai, 
dvasiškiai ir kiti.

Laukiamas ir tamstos at
silankymas.

Mirė
Pereitą šeštadienį mirė P. 

Čirgelis, iškilmingai palaido
tas lapkričio 13 d.

Velionis ilgai ir sunkiai 
sirgo. Paliko nuliūdime šei
mą.

Rozalija Mikulienė palai
dota šį pirmadienį. Nors ve
lionė priklausė prie šios pa
rapijos, bet kadangi gyveno 
toli—Rockville Center, L. I., 
tai iš ten ji ir palaidota.

Paliko nuliūdime šeimą.

Ištekėjo
Babrauskų duktė Pranciš

ka (buvusi šokėja) ištekėjo 
pereitą sekmadienį. Šliūbą 
ėmė pas svetimtaučius.

SVETIMTAUČIUS 
LINKSMINO

Bronės Brundzienės vado
vaujama tautinių šokių šokė
jų grupė gražiai ir gyvai iš
pildė net 7 tautiškus šokius 
Tarptautinėje Moterų paro
doj, lapkričio 10 d. New Yor
ke, kur lietuviams jau antru 
kartu toje parodoje buvo su
teikta garbė išpildyt progra
mą.

Šį kartą lietuviams buvo 
pavesta net visa valanda. Be 
šokėjų, dar programoj daly
vavo L. Juodytė; ji pati dai
navo gitarai pritariant.

J. Valaitis trumpais bruo
žais apibūdino apie Lietuvą. 
Pavargusias ir ištroškusias 
jaunas šokėjas pavaišino 
kun. P. Lekešis.

PARENGIMAS TREMTI
NIAMS SUŠELPTI

Tautininkų centro valdy
bos iniciatyva, rengiamas 
prakalbų ir dainų vakaras, 
kurio pelnas skiriamas su
šelpti lietuviams tremti
niams Kalėdų švenčių proga.

Vakaras įvyks sekmadie
nį, lapkričio 24 d., 3:30 vai. 
po pietų Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Programoj kalbės atvykę 
iš Europos lietuviai tremti
niai, dainuos Brooklyno ope
retės choras ir Harmonijos 
merginų ansamblis, vadovau
jamas dainininkės Violetos 
Pranckienės.

Įėjimas - auka 1 doleris.

į savaitę iš spaudos 
(terikos Lietuvių K 
Į įngrese priimtos r 
I ir pareiškimai, išl 
b kalba ir pavad 

Jį Just Peace.” 
J?elė, turinti 24 pu,1 
■plačiai paskleidžia 
Iečių sluoksniuose. 
Įbiausia šio leidinio 
Iminėto Kongreso j 
■rezoliucijos.
I iš jų nusipelno y] 
j’ėmesio savo nuodi 
I būtent tos, kurk 
J: apie taikos pagr 
4)ie tremtinių prob

— Amerikos delegacilpie beviečių asme 
Jungtinėms Tautams pasiūJM- 
nuolatine vieta pasirinį 
New Yorką ar San Franci 
co. Rusų siūlymas persiki 
ti į Genevą (Šveicarijoji 
buvo atmestas.

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

“Vytis ir Erelis”

Bostone lapkričio 3 d. bu
vo surengta programa pa
gerbti kun. Dr. K. Urbona
vičiui — J. Kmitui, atžymint 
jo literatūrinę veiklą.

Šiomis dienomis iš spau
dos išėjo J. Kmito apysaka 
“Vytis ir Erelis.”

Knyga turi 570 puslapių. 
Kaina $2.50.

“Vytį ir Erelį” galima gau
ti “Darbininke,” 366 West 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

K. R. JURGĖLOS “LIETU
VOS ISTORIJA” SPAUDOJ

K. R. Jurgėla yra parašęs 
anglų kalba didelę Lietuvos 
istoriją, kuri turės per 500 
puslapių ir išeis gausiai iliu
struota.

Šis stambus veikalas da
bar jau yra spaudoje ir tiki
masi, kad ligi Naujų Metų 
spės pasirodyti knygų rinko
je.

IŠ DARIAUS GIRĖNO PA
MINKLO KOMITETO 

VEIKLOS

Kai Brooklyne įsikūrė ko
mitetas pastatyti paminklą 
Dariui ir Girėnui, tai kas me
tai suruošiamas jų skridimo 
paminėjimas.

Šiemet ta brangi diena bu
vo minėta piknike, įvykusia
me rugpiūčio 31 d. Klasčiaus 
Clinton Parke, Maspeth, N.

Iš pikniko liko $188.64.
Jei kurios draugijos ar kuo

pos dar malonėtų atsiteisti 
už pasiųstus joms bilietus, 
tai prašome siųsti Paminklo 
Fondo iždininko adresu, Mr. 
P. J. Montvila, 251 Etna St., 
Brooklyn, N. Y.

Koresp. J. Š.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

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

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

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 A INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

rezoliucijos tiksi: 
p j paliestus dalyk 
h pasauliui paroč 
[anga taika bus ga 
tada, kai pavergtor 

k tarp jų ir Lietuvi
— Imperatorius Hirohiriinta laisvė ir nepi 

paskelbė naują, demokratijybė. 
konstituciją Japonijai.
proga 330,000 kalinių buliai, kad po Katalik 
suteikta amnestija. L) į jas daug dėmėsi 

r,.. . |amerikiečių spaudi
icijai, išleidusiai ši 
ir jos parengėjam 

ioširdus padėkos žc

koliucijų svarburt

Dekoruotojas
ir

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžii
DARBO APKAINAVIMAS DYE

GEORGE ANDERSON Indija, kad Ameri 
menė, nors toliai 
liuo didžiųjų centrų 
h skriaudos, kur 

Jaryta Lietuvai, ii 
I teisybės atstaty-

I i • ★
ji patirti, kad Lietu 
k reikalo nepamirš 

afrikiečių laikraščia

Telefonuokite:
PResident 2-4203

PARDUODAMI
Geri, pigūs, patogūs nai 

Gerose vietose. Patamavi 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
prašo. Apdraudžiu (insurinū 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunai

Real Estate Insurance, 
Grand St., Brooklyn, N 
Tel. EVergreen 7-1670

496

Lowell Sun” lapkri- 
Inos numery pažy- 
[Valstybes Departa- 
Lturetų iš akių iš- 
I iros klausimo.
Ltis rašo: “Lietuvos 
Lietuvos bylą — 

lalstybes Departa- 
iyrinėti. Vyriausy- 
Liuje turėtų būti iš- 
kurie labai atviri

Clement A. Vok
(VOKETAITIS)

Advokatas

4 J-40 — 74th St re
Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanadt 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Ūžė j imi 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMĄ 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDA1 
411 Grand Stree 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8-0259

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND A VENĮ 

Maspeth, N. Y.

"MEMORIES of LITHUANIA 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. r
Station WEVD
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