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Lengvi Užkandžiai, Kava, . 
AI — PIETOS - VAKAR®-! fe 
LAS gamintas namie U gertoj 
avorų. Parengimams pilnatį

Juozas Ginh 
nd Street,

Bežiūrint nutilusių kalbų 
Įe naują karą, slaptai eina 
nruošimai.
[š rusų zonos Vokietijoje 
iykusieji pasakoja, kad 
į perpildytas kariuomenės, 
ikų, patrankų.
i?Look” laikraštis neseniai 
įrodė, kad oficialiuose Wa- 
[ngtono sluoksniuose apie 
rą su Rusija kalba kaip 
ie tikrą dalyką.
pienas vyriausybės narys 
reiškęs, kad šiuo tarpu ei- 
Ipolitinis karas, po kurio 
laidės šūviai taip tikrai, 
ip naktis po dienos.
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LIETUVA TURI PENĖTI RUSUI

- Glemžaltė, Frania, į§ 

►alsaitė, Vladislava, gyv. 

s, Vladas, gim. Amai- 
s Lietuvoj gyv. Panevū- 

ras, gyv. Girardville.

s, Aleksas ir Konstanti
ns vai., Telšių aps., gyv.

, Aleksandras, sūn. Ed- 
Philadelphijoje.
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ė - Puidokaitė, Adelė Ir Ieštčį;| 

tinka, iš Kupiškio vai,

š visa ko matyti, kad rim- 
įsi pasiruošimai eina 
įlies srityje.
Jž 490 mylių nuo Alaskos, 
3j Beringo jūros pusėj, 
ai stato milžinišką kari- 
Ipazę Petropavlovske, 
Bčatkos pusiasalyje.
Amerikos kariniai planuo
ji žino, kad svarbiausia 
i šalies apsauga yra šiau-

s.
i, Jonas, gyv. New Yorke, 
us (Mataras), Karimie- 

d Kazimieras ir Autose;
Konstanciją Derenčiūte,

4 vai., Vilkaviškio aps. 
onas.
enė-Urbanavičlūtė, Mag- 

ė Simono, iš Naujamies- 
levėžio aps.
iš Uveinių km., Pandėlio
io aps., gyv. Philadelphia 
s, Juozas, iš Šventežerio 
rooklyne.
enortas), Aleksas, Benius 
as, sūnūs Karolio, iš Lei- 
., Seinų aps.
Alfonsas.
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HM

M
HM
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Tonas, iš Vendžiogalos vai.

jungtinės Valstybės ir Ka
la nenori, kad ten ištiktų 
ras “Pearl Harbor,” ir 
Opiai stiprinasi.

ąu anksčiau laikraščiuose 
[o pranešta, kad britų zo- 
I Vokietijoje atvyko žy- 
Bis lietuvių rašytojas ir 
sofas Vydūnas.
taro metu jis skaudžiai 
teatėjo nuo nacių, vėliau 
aio rusų, kurių zonoje mū- 
įrašytojas turėjo gyventi, 
tremtinių Žinios” rašo:

Spalių 12 d. per Vilniaus 
radiją to miesto kompartijos 
sekr. Vasilenko, Vilniaus ap
skrities. vyk. komiteto pirm. 
Titkovas ir paruošų sk. vir
šininkas Vitkov, atsiliepda
mi į Altajaus grūdų auginto
jų apygardos iššaukimą pri
statyti valstybei kuo dau
giausia grūdų, savo telegra
moje LTSR kompartijos sek
retoriui Sniečkui ir Gedvilai 
praneša, jog Vilniaus apskri
tis savo grūdų pristatymo 
planą jau įvykdė 100% ir pa
sižada virš plano dar prista
tyti 89,840 pūdų duoninių 
grūdų.

Spalių 13 d. buvo per radi
ją skaitomas “Tiesos” veda
masis, pavadintas “Stiprin
kime kovą dėl duonos paruo
šų vykdymo.” Straipsnyje 
sakoma, kad Vilniaus ir 
Klaipėdos apskritys pirmie
ji atsiliepė į Altajaus bado 
šauksmą. Tačiau išbarami 
apskričiai, kaip antai, Tau
ragės, kame partijos sekr. 
Murauskas žadamas net at
leisti, kaip netekę pasitikė
jimo. Barnių tenka ir Pane
vėžio apskr.

Varėnoje suvežti javai blo
gai prižiūrimi. Čia baramas 
Džiugas.

Įdomu, kad tuos javus iš 
lietuvių išliežti pavesta viso
kiems rusams— visokį Vaši-

lenko ir Titkovai Lietuvą en
gia kaip įmanydami.

Jei kur žmonės pristato 
pyliavas, tada jiems užkrau
nama dar pristatyti grūdų 
“virš plano.”

Žodžiu, rusai pasišokę li
gi paskutinio grūdo iššluoti 
Lietuvos aruodus.

Urugvajus Išrinko 
Prezidentą

Montevideo. — Sekmadie
nį įvyko Urugvajaus prezi
dento rinkimai.

Daugiausia balsų gavo 
Berreta, kurį rėmė dabarti
nis prezidentas.

Rimčiausias jo oponentas 
buvo Herrera.

Lietuviui Gimnazija 
Austrijoje

Austrijos lietuvių pabėgė
lių rūpesčiu ir pastangomis 
įkurta Austrijos lietuvių vai
kams gimnazija.

Gimnazijos direktorium 
pakviestas prof. Vincas Krė
vė-Mickevičius.

— Belgija yra nusistačiusi 
reikalauti, kad jai iš Vokieti
jos būtų duota kiek teritori
jos.

Vincas, iš Krekenavos,

■ps.
dtė, Bronislava ir Amė, 

deksandro, iš Šėtos vai, 

ps.
i, Ekselencija, iš Seirijų.
, Antanas, iš Gudžiūnų, 
ps., vienuolis.
Emilija, gyv. Philadelphia. 
lė-Grinevičiūtė, Ona, gyv.

'argo NKVD tardytojai, 
įisgyvį filosofą pametė 
■švietės. Vydūnas per- 
| geležinę uždangą. 78 
I senukas atvažiavo be 
■vien skarmalais, seniai 
Igęs, bet su . . . dar ne
įpintos kūrybos rank-

LENKIJOJ EINA POŽEMIO KARAS

Lietuvos Reikalai Jungtinėse Tautose
Ruošiasi BALF 

Vajui
Vykdant BALF seimo nu

tarimus, šiuo metu visoje ei
lėje miestų eina BALF sky
rių valdybų ir lietuvių šalpos 
darbo rėmėjų susirinkimai. 
Juose bus tariamasi, kaip ge
riausiai pravesti BALF 1947

Keliamas Sibiro tremtinių repatriacijos reikalas ir Vaka
rų Europos lietuvių tremtinių ateities klausimas.

New Yorkas. — Kada New 
Yorke įvyko Jungtinių Tau
tų pilnaties sesijos atidary
mas, ten dalyvavo observa- 
torių rolėje ir Baltijos kraš
tų atstovai: nuo lietuvių— 
Lietuvos įgaliotas ministeris 
P. Žadeikis ir pasiuntinybės 
narys J. Kajeckas, o nuo es-

Tai jau antras iš eilės to- 
kis lietuvių delegacijos žygis 
į pasaulio sąžinę.

Pirmasis žygis į Jungtinių 
Tautų sferas, o tuo būdu ir į 
pasaulio opiniją, buvo pada
rytas lapkričio 4 d., kada P. 
Žadeikis, Lietuvos ministeris 
Washingtone, asmeniškai į-

reikalingoji parama turėtų 
būti teikiama, ypač iš tų val
stybių, kurios sukėlė visas 
tremtinių nelaimes, užpulda- 
mos jų kraštą—Lietuvą.

Jungtinių Tautų sekreto
riatas, pažymėdamas gavęs 
iš Lietuvos ministerio minė
tus dokumentus, pranešė, 
kad jie perduodami svarstyti 
trečiam sesijos skyriui, ku
riame nagrinėjami sociali-

ius, Jonas ir šeima, kilęs ar 
linių Seinų aps.
Ralyte, Juzefą, vaikai Mo- 

Kelmės vai., Raseinių aps. 
įskas, Juozas ir Anelė, iš 

11., Kauno aps.
, Juozas, iš Panevėžio vai

jais. Tai vyras, kuris iš
ėjo ir nepažeidė Lietuvos 
bropos garbės.”
ą proga norime priminti 
Vydūno raštų įkvepian- 
įžodžius, aktualius kiek-

2-1454

RĄŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI 

i mūrinių namų sienų iš- 

plasteriavimą, šaligst- 

nentavimą ir Irt. darbūs.

293 MAUJEB ST, 
IROOKLYN 6, N. Y.

Marijona, ištek, pavardė 
iŠ Taukočių km, Smilgių 

New Yorke.
Tomas, iš Dotnuvos vai, 

ips.
rtė, Elena, Amerikon išvy- 
1920 m. iš Gargždų.
- Klimaitytė, Saliomėjs, iš 
J, šakių aps., gyv. Lynn,

tf VARGONININKU

Ta laisva vieta, 
is:
ev. J. J. Matutis,
)6 Church Street 
ew Britain, Conn.

bn lietuviui:
padėjau grįžti laimė- 
iLietuvos šalel, klausy
davęs šaukiu, kaip aš 
|au gyvybės. Mums arti- 
gyvybės saulė.”

★ o ★
I V. Kravčenko knygos 
tpasirinkau Laisvę” ma- 
I kad Rusijos tvarkoje 
pilę įtaką turi . . . Stali- 
pegas.
įtų žmonių gyvenime 
pas yra paprastas reiški- 
įbet Stalino užsnūdimas 
valstybinės reikšmės.

J'is Prat?s Primigti po

Varšuva. — Lenkijos pre
zidentas Bierutas pareiškė, 
kad Lenkijoje Bažnyčia turi 
sutikti su dabartiniu režimu, 
jeigu nori išlikti.

Tas režimas Lenkijoje yra 
komunistų rankose. Tuo bū
du prezidentas nori, kad 
Bažnyčia Lenkijoje pasiduo
tų komunistams.

Kadangi Lenkija yra gry
nai katalikų kraštas, tai 
Bažnyčios įtaka ten didelė.

Artinantis rinkimams, 
Lenkijos raudonieji valdyto
jai susirūpinę palaužti kata
likų įtaką, lygiai kaip viso
kiais būdais jie persekioja 
opozicinę kaimiečių partiją, 
kuriai vadovauja Mikolaiči- 
kas.

Lenkijos vyriausybė pri
pažino, kad šalyje eina slap
tas, požeminis karas.

Šiemet buvo nužudyta 2,- 
483 valdžios agentai, režimo 
rėmėjai ar civiliniai tarnau-

tojai. Tarp jų 668 priklausė 
slaptajai policijai.

Numatoma, kad per šį po
žeminį karą ligi metų galo 
žus dar antra tiek valdžios 
žmonių.

Lenkų požemis veikia ne 
tik prieš savo šalies režimą, 
bet ir prieš rusų kariuomenę. 
Žuvusių rusų skaičius neži
nomas, bet manoma, kad jis 
gana didelis.

Lenkijos pogrindžio kovo
tojai priklauso trims gru
pėms. Prie jų prisideda ir ne
maža ukrainiečių.

Meksikos Studentui
Kelione

Meksikos Miestas. — Pen
kiolika tūkstančių Meksikos 
studentų dalyvavo maldinin
kų kelionėje į Gvadelupę.

Tame mieste yra stebuk
linga šv. Panelės statula.

metų vajų.
BALF vajui pasiruošti su

sirinkimai įvyksta tokia 
tvarka:

Lapkričio 23 d. Bostone į- 
vyko Massachusetts valst. 
BALF skyrių valdybų susi
rinkimas, kuriame kalbėjo 
BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius.

Lapkričio 27-28 d.d. susi
rinkimas buvo Pittsburghe, 
Pa.

Lapkričio 29 d. Cleveland.
New Yorko miesto ir apy

linkės pasitarimas bus gruo
džio 1 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet, Apreiškimo par. mo
kykloje, Brooklyne.

New Jersey valst. BALF 
skyrių valdybų ir veikėjų po
sėdis įvyks gruodžio 1 d. 3 
vai. popiet, šv. Jurgio dr-jos 
salėje, New York Ave., New
ark, N. J.

Connecticut valst. BALF 
pareigūnai ir rėmėjai gruo
džio 1 d. 3 vai. popiet susi
rinks į šv. Juozapo par. mo- 
kvklą, Waterb^'w. Conn.

Chicagos BaLF apskri
ties, skyrių valdybų ir visuo
menininkų sąskrydis bus 
gruodžio 1 d. BALE

Amerikoj ruošiama nauja 
“Encyclopedia Britanica” lai
da. Prof. Walter C. Barnes 
pakviestas parašyti šiai en
ciklopedijai straipsnį apie 
Lietuvą.

tų—Johannes Kai v.
Šiomis dienomis Jungtinių 

Tautų sekretoriatui buvo į- 
teikti du dokumentai Sibiro 
tremtinių reikalu. Lietuvos 
ministerio ir Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIK) raštuose prašoma 
užtarti teises Lietuvos trem
tinių, išgabentų Sovietų Ru
sijos gilumon 1941 ir vėles
niais metais. Dokumentuose 
prašoma Sibiro kankinius 
grąžinti tėvynėn Lietuvon ir 
sustabdyti naujus lietuvių 
trėmimus iš Lietuvos.

Kardinolo Frings 
Pareiškimas

Koelnas.—Vokietijos kar
dinolas Frings, kuris laiko
mas vienu iš žymiausių Baž
nyčios vyrų toj šaly, paskel
bė raštą, kuriame gina tuos 
vokiečius, kurie be reikalo 
skriaudžiami.

Jis nurodo, kad ištisi mili
jonai vokiečių tebelaikomi 
nelaisvėje. Kiti milijonai tū
rėjo pasitraukti iš rytinės 
Vokietijos ar buvo išvaryti 
iš buvusių to krašto žemių.

Kardinolas pažymi, kad 
Rusijoj yra 4 milijonai vo
kiečių belaisvių ir Prancūzi
joje vienas milijonas, tuo 
tarpu kai pačiai Vokietijai 
reikia žmonių, norint atsi
statyti.

teikė Trygve Lie, Jungtinių 
Tautų generaliniam sekreto
riui, Lietuvos tremtinių, da
bar esančių vakarų Europoj, 
memorandumą su savo pa
aiškinamuoju raštu. To žy
gio aprašymas pasirodė ir 
Amerikos spaudoj. New Yor
ko “Herald Tribune” lapkr. 
20 d. gražiai aprašė lietuvių 
pastangas. Tą pat patarė 
New Yorko “Times” lapkr. 
22 d.

VLIKo memorandume ir 
ministerio lydrašty pabrėžia
ma, kad 78,000 lietuvių trem
tinių trokšta grįžti savo tė
vynėn, bet ne dabar, kada 
Lietuva tebėra svetimos jė
gos okupuota. Memorandu
me nurodoma, kad lietuviai 
tremtiniai pageidautų likti 
Europoj (pietvakarinėje Vo
kietijos dalyje), ir kad jiems

niai ir humanitariniai daly
kai.

Lapkr. 9 d. LAIC vedėjas 
adv. Jurgėla kalbėjosi su 
Amerikos delegate komisijoj 
nr. 3, kuri sprendžia naujo
sios Tremtinių Tarptautinės 
Organizacijos (IRO) statu
tą. Ponia Eleanor Roosevelt 
pasiskaitę ALT pastabas dėl 
kai kurių IRO statute nuo
statų.

Tą pat dieną specialus 
“Lithuanian Bulletin” nume
ris, skirtas tremtinių proble
mos nagrinėjimui, buvo į- 
teiktas JAV delegacijos na
riams—E. Roosevelt, George 
Warren ir Warren Austin, 
komisij os pirmininkui, Belgi- 
jos deelgatui ir eilei kitų de
legacijų. Paštu buvo išsiun
tinėti memorandumai ki
tiems delegacijų nariams.

J. L. LEWIS PATRAUKTAS Į TEISMU

2,000 LIET. TREMTINIŲ STUDIJUOJA

ai — Apdrauda 
norite pirkti ar parduo- 

js, arba kai reikalinga 
ia (insurance), malonė- 
eiptis žemiau pažymėtu 
, kur Jums maloniai ir 

itamaus—

P. MACHULIS
ESTATE & INSURANCE 

h St, Woodhaven 21, N. L
Forest Parkway Stoties) 

el Virginia 7-1896

U, apie penktą valandą, 
> učia į ūsus ligi dešimtos 
. genuoliktos, o po to vėl 
• Įprie darbo ir taip išbū

ki paryčio.
I naktinis Stalino dar- 
Ta svarbiausias, ir visi 
ės biurokratai taikosi 

0 io keisto įpročio.
atsiliepia ne tik Mask- 
et ir visoje šalyje, nes 

. esni valdininkai sėdi į- 
jyO»‘ >se, kad būtų prie tele
lb jei “bosas” paskambin- 

vo darbo laiku, kada

*29

"S

)o vidunakčio.
į pat knygoj skaitom, 
lidieji rusų pareigūnai 
ii dėl Stalino malonės, 

.įlotovas šiuo atžvilgiu 
B konkurentą turi Miko- 

r(|(| asmenyje, — abu jie 
1, wniuoja dėl raudonojo 

ptoriaus palankumo.

/i kuris laikas, kai Ame- 
^1 nesiliauja didėję nusi-

"MEM0W1 .■viršininkas E. Hoover 
OADl^ i ’vkad’ Paginus su 

šiemet nusikaltimų 
š šioje šalyje pašoko 
tais procentais.
kaltelių tarpe ypač 
sama jaunuolių.

Saturday5'3'J
Station J

director
429 Walnut & d

BUDENZ KALBA APIE KOMUNISTUS
Washingtonas. — Buvęs 

Amerikos komunistų parti
jos vienas iš vadų, Louis Bu- 
denz, pareiškė, kad kiekvie
nas komunistas Jungtinėse 
Valstybėse yra “rusų penk
tosios kolonos dalis” ir dirba 
vien tik Sovietų Sąjungos 
naudai.

Taip jis pasakė vienoje 
Kongreso komisijoje.

L. Budenz toliau nurodė, 
kad Rusija varo nervų karą 
prieš Ameriką.

Jei šis nervų karas pavirs
tų ginkluotu konfliktu, tada 
Amerikoj komunistų parti
jos vadai būtų ištikimi Rusi
jai.

Jis pareiškė įsitikinimą, 
kad rusų slaptosios policijos 
NKVD agentai dirba Jungti
nėse Valstybėse. Seniau pats 
Budenz turėjo santykių su 
tais agentais.

Komunistai varo sąmoks
lą visame pasaulyje įvesti 
savo diktatūrą, kontroliuoja
mą iš Kremliaus. Jie stengia
si nuversti ir dabartinę Ame
rikos demokratinę santvar
ką.

Budenz, prieš grįždamas į 
katalikybę, buvo komunistų 
dienraščio “Daily Worker” 
leidėjas ir vienas iš įtakin
giausių tos partijos asmenų 
šioje šalyje.

Kaip praneša “Tremtinių 
Žinios,” šiuo metu 29 Vokie
tijos universitetuose studi
juoja 1,621 lietuvis. Daugiau
sia studijuoja medicinos 
mokslus (35% visų studijuo
jančių), kiti studijuoja tech
niką, teisę, humanitarinius 
mokslus etc.

Daugiausia lietuvių studi
juoja Hamburgo Pabaltės 
universitete — 391, Tubinge- 
ne — 262, Freiburge — 73, 
Heidelberge — 73, Frankfur
te — 70, Stuttgarte ir Hano
very — po 77, Munchene 23 
ir kt.

Daugiau kaip pusę auto
mobilių pavagia jauname- 
čiai, dar nesulaukę 21 metų 
amžiaus.

Jie įvykdo 42 procentus į- 
siveržimų, 25 procentus išgė- 
dinimų ir 28 procentus va
gysčių.

Tai viena iš rimčiausių 
problemų Amerikai . . .

LIETUVIAI SPORTININ
KAI ŠVEDIJOJE

Rugsėjo mėn. Stockholme 
įsisteigė lietuvių sporto klu
bas “Vytis,” kuris pasiskirs
tė krepšinio, tinklinio, plau
kymo, slidžių, stalo ir lauko 
teniso sekcijomis.

Austrijoje studijuoja 150 
lietuvių studentų, kurie pasi
skirstę Innsbruko ir Grąžo 
universitetuose ir Salzburgo 
aukštojoje muzikos mokyk
loje.

Italijoje yra 39 lietuviai 
studentai: Pizoje — 23, Bo- 
lognoje — 10, Neapolyje — 4 
ir Romoje — 2.

Švedijoje yra 34 lietuviai 
studentai, Danijoje — 14, 
Šveicarijoje apie 60. Prancū
zijoje turėtų studijuoti ne
mažai lietuvių studentų. Bet
gi tikrų studentų ten esama 
nedaugiau, kaip 35, kurie 
studijuoja Paryžiaus Sorbo- 
noje ir Grenoblyje.

Viso užsieniuose dabar 
studijuoja apie 2,000 lietuvių 
studentų.

Tatai sudaro 45% visoje 
Lietuvoje buvusių universi
tetų klausytojų. Lietuvių 
tautos istorijoje dar niekad 
tiek daug lietuvių nestudija
vo svetur.

<i>----------------------------------------------------------------

Pašovė Ukrainiečiu 
Atstovą

New Yorkas.—Pereitą sa
vaitę New Yorke buvo pa
šautas ukrainietis Stadni- 
kas, kuris priklauso Ukrai
nos delegacijai Jungtinėse 
Tautose.

Jis ėjo į krautuvę, iš ku
rios nešinos du plėšikai; šie 
liepė ukrainiečiui stoti, ir kai 
tas nepaklausė, jį pašovė.

Ukrainietis buvo nugaben
tas ligoninėn, ir jo gyvybei 
nėra jokio pavojaus.

Rusai apkaltino, kad tai 
buvęs politinis pašovimas, ir 
tasai jų pareiškimas sukėlė 
daug triukšmo.

Washingtonas. — Anglia
kasių vadas Lewis patrauk
tas teisman del to, kad nesu
tiko atšaukti angliakasių 
streiko.

Šioj byloj Lewis stoja 
prieš Amerikos valdžią, kuri 
dabar prižiūri kasyklas.

Tokia bylos padėtis kelia 
didžiausią įdomumą visame 
krašte.

Visi laikraščiai ir radijas 
tik ir kalba apie Lewis ir jo 
išstojimą prieš Amerikos 
valdžios potvarkius.

Streikas kelia rūpesčio ir 
susidomėjimo dar kitu at
žvilgiu: jam užsitęsus, kraš
tas atsidurs ekonominėj ka
tastrofoj. Apskaičiuojama, 
kad neilgai laukus, Amerikos 
fabrikuose 25 milijonai žmo
nių gali likti be darbo.

Kai kurie fabrikai, ypač 
plieno pramonėj, jau žymiai 
sumažino savo gamybą. Ge
ležinkeliai leidžia mažiau

traukinių, ir netrukus daug 
namų liks be kuro.

Šis streikas, _ jei užsitęs, 
reiškia, kad bus padaryta 
mažiau automobilių, p įtiek
ta mažiau maisto ir pastaty
ta mažiau namų.

Be to, streiką skaudžiai 
pajus daug svetimų šalių, 
kai Amerika negalės joms 
pristatyti nei anglies, nei 
maisto.

Amerikos Baze 
Arabijoj

New Yorkas. — Laikraš
čiai praneša, kad svarbiau
sia Amerikos aviacijos bazė 
Viduriniuose Rytuose yra 
Arabijoje, Dhahrane, prie 
Persijos įlankos.

Ten neseniai buvo įrengtas 
aerodromas, kuriame gali 
nusileisti patys didieji'lėktu
vai.

NEGREITI JUNGT. TAUTŲ DARBAI
New Yorkas. — Apskai

čiuojama, kad Jungt. Tautų 
posėdžiuose per kalbas jau 
pasakyta 3 milijonai žodžių.

Bet pažangos nedaug te
padaryta.

Toliau nagrinėjami trem
tinių, kariuomenių patikrini-

dyti,—ji tik atkreips į juos 
dėmesį, ir tiek.

Keturi didieji tebesvarsto 
Triesto klausimą.

M. Taylor Grįžta 
Vatikanan

Dimitrovas Valdo 
Bulgariją

Sofija. — Dar vienoje ša
lyje valdžios krėslan atsisė
do vienas iš ištikimiausių ir 
įtakingiausių Maskvos tar-
nų.

Tai Dimitrovas, kuris nau
joj Bulgarijos valdžioj yra 
ministeris pirmininkas.

Jis ypač išgarsėjo savo 
apsukrumu, kai nacių laikais 
buvo atsidūręs teisme ry
šium su Vokietijos parla
mento gaisru.

Iš teismo Dimitrovas išėjo 
laimėtojas ir paskui dau
giausia dirbo Maskvoj, vado
vaudamas Kominternui.

Dabar jis Kremliaus pa
statytas valdyti Bulgariją.

mo ir kiti klausimai, jau se
niau iškelti.

Tremtinių klausimu, kaip 
atrodo, atitinkamos komisi
jos nariai yra linkę nusileis
ti rusams, taip kad jie turėtų 
daugiau balso apie tremtinių 
likimą.

Numatomam plane, trem
tinių organizacija negalėtų 
spręsti šių žmonių ateities, 
pirma neatsiklausus tų val
stybių, kurios valdo tremti
nių šalis.

Laikraščiai ta proga nuro
do, kad, pav., lietuvių trem
tinių likimas nebūtų galima 
sutvarkyti, pirma komisijai 
neišklausius skundų Rusijos, 
kuri yra užgrobusi Lietuvą.

Tačiau komisija nebus įpa
reigota tuos skundus vyk-

Washingtonas. — Truma- 
nas pranešė, kad Myron Tay
lor netrukus grįš į Vatika
ną, kaip asmeninis preziden
to atstovas.

Jo grįžimas siejamas su 
taikos misija.

KatalikŲ Centro 
Vadovybe

Washingtonas. — National 
Catholic Welfare Conference, 
kuri atstoja kituos kraštuos 
esamą katalikų akciją, baigė 
savo suvažiavimą ir išrinko 
naują vadovybę.

Administracinės komisijos 
pirmininku išrinktas Cincin
nati arkivyskupas J. T. Mc- 
Nichols.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SVARBU PRANEŠTI NE TIK 
APIE KARIUOMENĘ

Didieji vėl pradėjo svarbų žaidimą lenktyniuodami, ku
ris bus gudresnis.

Šiuo tarpu tos tarptautinės varžybos liečia kariuome
nę: rusai siūlo, amerikiečiai sutinka ir anglai nesipurto, 
kad Jungtinių Tautų nariai praneštų, kiek kuri šalis turi 
kariuomenės namieje ir svetimuose kraštuose.

Jei išsyk kortos neatidengiamos ir neparodoma, kiek 
kuri valstybė turi kareivių, daugiausia priklauso nuo tech
ninių dalykų: vieni norėtų tai padaryti vienaip, antri—ki
taip, o tretieji dar kokį kablį išsigalvoja, kad tik nepriėjus 
prie praktinio vykdymo.

Iš šio žaidimo daugiausia tikisi laimėti Rusija, kuri ga
lės sakyti: ana, kiek kareivių Anglija ir Amerika laiko iš- 
mėčiotų po žemės rutulį!

Patys Kremliaus valdovai jau iš anksto giriasi, kad jie 
mažiausia yra nusidėję šiuo atžvilgiu, ir pirštu rodo, iš kur 
jie savo pulkus yra atitraukę.

Šis jų pasigyrimas yra veidmainiškas ir nuo pradžios 
ligi galo apgaulus.

Pirmoje vietoje Rusija visiškai negalvoja išsinešdinti 
su savo okupacine kariuomene iš kai kurių šalių. Jungtinė
se Tautose ir spaudoje buvo pastebėta, kad Sovietų Sąjun
ga turėtų pasisakyti, kiek ji kariuomenės turi okupuotuose 
Baltijos kraštuose.

Per diskusijas panašia prasme pastabą yra padaręs 
Amerikos delegacijos narys sen. Connolly.

Rašydamas apie tuos Molotovo “užsimiršimus,” “The 
New York Times” lapkričio 22 d. vedamajame pažymi, kad 
vienas iš tų svarbių Rusijos ministerio praleidimų yra ne- 
paminėjimas sovietinės kariuomenės buvimo Baltijos val
stybėse Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Kiekvienam teisingai galvojančiam aišku, kad pasiliks 
tik veidmainingas didžiųjų lošimas, jei nebus iškelta ir ati
taisyta skriauda, kurią Lietuvai, Latvijai ir Estijai padarė 
Rusija, ten įsibrovusi tankų, šautuvų ir durtuvų pajėga.

Tad pirmoje vietoje Rusija turi ne ilgas kalbas sakyti 
Molotovo ir kitų Kremliaus tarnų lūpomis, bet pranešti apie 

.Jžay&jginklųotąs .gaujarfLRaIH jos-ša lys e Ar pp 
pacinius pulkus atgal į savo matušką.

Mūsų laikais kariuomenė nėra vienintelė ginkluota pa
jėga.

Rusų slaptoji policija NKVD savo ginklu yra žiaures
nė ir kruvinesnė negu kuri nors kariuomenė.

Jei bus suteikti daviniai apie aviaciją, raitelių ir pėsti
ninkų pulkus, net jei bus jie atitraukti, o pasiliks NKVD su 
savo pasibaisėtina galybe ir žudančiąja priespaudos ranka, 
tai ištisi kraštai kaip buvo, taip ir pasiliks pavergti.

Todėl turi būti suteikti visi daviniai ir apie NKVD, tą 
didžiausią visų laikų banditų ir kraugerų organizaciją. 
Kiekvienas NKVD narys turi išsidanginti iš užimtų kraš
tų į ten, iš kur jie atėjo. Geriausia gi būtų, kad ši žmonijos 
gėda iš viso būtų nušluota nuo žemės veido.

Maskva turi dar kitą gudrybę savo rankovėje. Prane
šama, kad rusai kariai pasitraukė iš vienur ar kitur, bet 
tie patys rusų kareiviai ten paliekami civiliniais drabužiais 
arba tiesiog priskiriami prie svetimos šalies kariuomenių 
kaip instruktoriai.

Tokių instruktorių pilna Čekoslovakijoje, Jugoslavijo
je ir kitur. Apie juos taip pat reikia pranešti ir visus juos 
išsmilkyti iš tų žemių, kurios jiems nepriklauso ir kur jiems 
negali būti vietos.

Galop moderniaisiais laikais išaiškėjo dar vienas bro
vimasis į svetimus kraštus—tai penktoji kolona.

Šiandien visame pasaulyje tokią penktą koloną Mask- 
z va palaiko per komunistus, kuriuos Kremlius turi visiško

je savo kontrolėje ir kurie kiekvienoje šalyje dirba vien tik 
Maskvos naudai ir pergalei, žlugdant kiekvieną kitą san
tvarką.

Kremliaus valdovai viešai buvo atsižadėję šio ginklo, pa
naikindami Kominterną, bet slaptai jį dar labiau išaštrino 
ir sustiprino.

Einant prie tarptautinės taikos, Maskva turėtų ati
dengti kortas ir apie savo penktąją koloną, kurios tikslas 
yra sukurti bolševikinį gaisrą visame pasaulyje.

Tas gaisro kurstymas turi būti panaikintas, o tautoms 
padarytos skriaudos turi būti atitaisytos, jei pasaulis nori 
žengti tikros taikos ir geresnių laikų keliu.

Priešingu atveju tebus didelis veidmanių lošimas ir 
keršto šaukiančios skriaudos tolesnis palaikymas. R.

RUSIJA IR PASAULINĖ TAIKA
Maskvos universiteto tarp

tautinės teisės profesorius 
Parovin apie Sovietų Rusi
jos tarptautinius įsipareigo
jimus ir sutartis taip sako: 
“Tarp buržuazinių kraštų ir 
marksistinės kultūros negali 
būti jokio solidarumo ir jo
kio bendro kriterijaus. Sovie
tų Rusijos santykiai su kito
mis valstybėmis yra tik lai
kino pobūdžio. Sovietų Rusi
ja pasilieka sau teisę atsisa
kyti nuo prisiimtų įsiparei

gojimų, kaip ir kada jai bus 
reikalinga.”

Šis Rusijos tarptautinės 
sovietų teisės dogmatiko for
mulavimas yra tos šalies už
sienių politinės praktikos 
precizavimas.

Dar 1922 metais Sovietų 
Rusijos delegacija Genevos 
konferencijoje aiškiai pabrė
žė, kad Sovietų Rusijos neri
ša jokia anksčiau sudaryta 
sutartis, kad kiekvieną su
tartį, kuri remiasi Vakarų
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Ir aš jaučiu: ateina kažin kas ir savo ranką 
Štai uždeda švelniai man ant akių.
Tada jos nori atsivert ir galios nebetenka, 
Tada aš noriu verkt, ir ašaros išsenka, 
Ir šitą valandą aš juo, tik juo tikiu.
Nes atima jis man skaudžiai skurdžias svajones, 
Ir daiktus, dvasią slegiančius, ir svetimas mintis, 
Ir išveda jisai į begalinę, nuostabią kelionę, 
Parodydamas man belaikius augalus ir žmones, 
Kurių nebekankina baimė, praradimas ir mirtis.
O kaip atrodo baisiai šis pasaulis menkas, 
Ir pats gyvenimas savam žaisme toksai grubus! 
Ir kai širdis iš lapulio jau sąmonės netenka, 
Virpėdamas aš spaudžiu prie akių jo ranką 
Ir trokštu šičia niekad niekad nenubust.

Vincas Kazokas.
e

GRIUVĖSIŲ LIEPSNA
Dainuoju naktį, kapų tylą
Ir lūžtančio gyvenimo bekraštį skausmą —
Kad iš nakties dangun pakilę
Ieškotume kelių į rytą rausvą.
Skausmuos tvirtėja dainos ir viltis palūžus.
Žiūrėk: diena išauga iš griuvėsių
Ir švintanti liepsna gaiviuoju vėju ūžia — 
Nauja diena nakties degėsiuos.

Juozas Kėkštas.

kultūros socialine santvarka,' 
Sovietų Rusija traktuoja 
kaipo naikintiną.

Sovietų Rusijos tarptauti
nė teisė moko, kad bet kuri 
buržuazinė vyriausybė turi 
būti traktuojama tiktai kaip 
laikinas uzurpatorius darbo 
žmonių klasės teisių. Todėl 
Sovietų Rusijos, kaip “dar
bo žmonių klasės avangar
do,” pareiga siekti kiekvieną 
tokią vyriausybę ir jos “su
puvusią” Vakarų kultūros 
tvarką šalinti bet kokiomis 
priemonėmis, neatsižvelgiant 
aukų, nes pasaulinės revoliu
cijos vykdymas yra aukš
čiausias ir galutinas to avan
gardo tikslas.

Kiekvienam So v. Rusijoj 
gyvenančiam žmogui, kiek
vienai institucijai yra aukš
čiausia ir būtina pareiga tar
nauti Sovietų' valstybei — 
Rusijai—pasaulinės revoliu
cijos avangardui — galuti
nam bolševizmo laimėjimui 
pasaulinei revoliucijai — ga
lutinam “supuvusios” Vaka
rų kultūros sunaikinimui.

Sov. Rusijoje nėra priva
čios iniciatyvos, nes ji neto
leruojama. Ten negali veikti 
jokia neutrali organizacija, 
negali būti laisvai praktikuo
jama jokia tikyba, kuri nė
ra imperialistinio Sov. Rusi
jos bolševizmo tarnyboje. 
Bolševizmo aukščiausias de
vizas—kas ne su bolševikais, 
tas yra bolševikų priešas ir 
turi būti sunaikintas.

Sovietų Rusijos komuniz
mas yra ne kas kita, kaip tik 
žiauri materialistinė religi
ja. Bet kuri kita religija, ku
ri bolševizmui netarnauja, 
negali būti pakenčiama.

Šiandien pravoslavų religi
ja Rusijoje turi laisvę tik to
dėl, kad visa pravoslavų baž
nyčios hierarchija jau pa- 
pakeistas NKVD agentais, ir 
šiandien pravoslavų bažny
čios organizacija Rusijoje 
yra tik NKVD filija arba pa- 
gelbinė institucija ir todėl ji 
turi laisvę.

Pagal Sovietų Rusijos ir 
nacistinės Vokietijos 1939 
m. rugp. 23 d. sudarytą susi
tarimą, Sovietų Rusija oku
pavo tris Pabaltijo respubli
kas Lietuvą, Estiją ir Latvi
ją. Kadangi Lietuvos ir Vil
niaus pravoslavų bažnyčios 
galva Euleferijus buvo jau 
seno amžiaus, sovietai iš 
Maskvos drauge su okupaci
ne kariuomene atsivežė NK
VD agentą — artistą, kuris 
buvo paskirtas kunigu ir pa- 
trijarcho Euleferijaus pagel- 
bininku.

Dar tais pačiais metais tas 
iš Maskvos atvežtas NKVD 
atstovas jau buvo paskelbtas 
Lietuvos ir Vilniaus pravo
slavų bažnyčios galva, kurio 
pareiga ir tikslas buvo išva
lyti ir parengti bolševizmo 
uždaviniams Lietuvos ir Vil
niaus pravoslavų visuomenę.

Tarptautinės institucijos yra 
tribūna bolševizmo 

agitacijai
Šiandien kiekviena tarp

tautinė institucija Sovietų 
Rusijai yra tik agitacinė tri
būna bolševistinei propagan
dai Vakarų valstybėse, sie
kiant pasaulinės revoliucijos 
įvykdymo. Sov. Rusija, pasi
naudodama šia tribūna ir 
atakuodama ypač Britų im
periją, turi tikslo nukreipti 
pasaulinės opinijos dėmesį 
nuo baišios ir tragiškos pa
dėties Sov. Rusijos užimtoje 
Europoje ir nuslėpti pačios 
Sovietų 
skubius 
šyviam 
smūgiui 
lizaciją.

Dabartinis ^sumobilizavi-

Rusijos nervingai 
pasirengimus ofen- 
karui ir galutinam 
prieš Vakarų civi-

Ir kas visa tai daro? Ar 
tai rusų tauta? Ne! Rusų 
tauta yra tokia pat, kaip ir 
visos kitos tautos! Ne rusų 
tauta yra šios nelaimės ir šio 
pasaulinio skurdo kaltinin
kė — tik kriminalistų klika, 
kriminalistai, kurie po pir
mojo pasaulinio karo išnai
kino visą Rusijos inteligenti
ją, — ta kriminalistų klika, 
kuri 1932 m. sąmoningai su
naikino milijonus Rusijos 
ūkininkų, atimdama iš jų 
duoną, sunaikino Rusijos 
ūkininkiją kaip klasę, — kli
ka, kurios priešaky stovi 
žmogus, visam pasauliui iš 
seno žinomas savo teroro ak
tais ir bankų plėšimais, kuris 
dar neseniai Vakarų spaudoj 
buvo vadinamas fiziniu ir 
psichiniu degeneratu, cha
meleonu, kuris ne vienam 
Vakarų kultūros reprezen
tantui yra įsiteikęs kaip 
“žavėtojas.”

Ir ne vienas iš Sovietų Ru
sijos okupuotų valstybių 
aukštų reprezentantų, kai 
buvo rusų okupuota Lietuva, 
Latvija, Estija, Lenkija, Ru
munija, Vengrija, Bulgarija 
ir Jugoslavija, tą savo klaidą 
apmokėjo savo gyvybe.

Nacizmas ir fašizmas yra 
taip pat ne kas kita, tik šios 
kriminalistų klikos pasėka, 
kontrjudėjimas prieš bolše- 
vistinį imperializmą.

Sov. Rusijos kriminalistų 
klikos nevaržo jokia Vakarų 
kultūros moralė. Bolševikai 
šią moralę vartoja tik kaip 
ginklą prieš tą pačią Vakarų 
kultūrą, maskuodamiesi sa
vo pragaištingą akciją.

Šiai klikai tik griežtos ir 
žiaurios priemonės yra su
prantamas argumentas.

Šiandien svarbiausias Sov. 
Rusijos uždavinys — suvirš
kinti okupuotąją Europą ir 
susidaryti dar naujų bazių 
prieš galutiną žygį į bolševi
kų pasaulinę hegemoniją.

Mes apsigaudinėjame save 
ir apgaunam pasaulinę opi-

karo tarnybai aiškiai rodo, I niją tariamu nepriklausomos 
kam Sov. Rusija ruošiasi. Ir Lenkijos, Bulgarijos arba 
kuo bolševikų agentai tarp- Jugoslavijos egzistavimu, 
tautinėse tribūnose kaltina Šios valstybės, kaip ir Pabal- 
Britus ir U.S.A., tai yra tik tijos valstybės Lietuva, Lat- 
pačios Sov. Rusijos nusikal-1 vija ir Estija, yra Sov. Rusi- 
timai ir maskavimasis, ku
riais ji nori nuslėpti savo 
rengiamą ofensyvą ir nu
kreipti pasaulinės opinijos 
dėmesį sau pageidaujama 
linkme.

Visuomeninės santvarkos 
ardymas ir nuolatinis anar
chijos palaikymas kaip strei
kai, sabotažas nuo karo nu
alintame pasaulyje turi tiks
lo palengvinti Sov. Rusijai 
suduoti galutinį smūgį “su
puvusiai Vakarų civilizaci
jai.”

Tam tikslui Sov. Rusija 
vartoja ne tik savo diploma
tinių atstovybių gausų per
sonalą, kuris bet kurioje Va
karų valstybėje savo skaičiu
mi prašoka bendrą skaičių 
visų kitų pasaulio valstybių 
atstovybių personalo draugė 
suėmus.

Sovietų Rusijos imperia
listiniams tikslams tarnauja 
konspiracijos dėliai panai
kintas Kominternas ir kitos 
konspiratyvinės ir viešosios 
komunistų organizacijos, ku
rios, išnaudodamos Vakarų 
darbininkijos idealistinį nu
siteikimą, tą pačią darbinin
kiją stumia į skurdą, tokį pa
tį skurdą, kuriame gyvena ir 
Sovietų Rusijos darbininki
ja.

Tų Vakarų valstybėse So
vietų Rusijos išlaikomų or
ganizacijų destruktyviniam 
veikimui Vakarų valstybės 
prieš pastatyti jokių pasau
linio masto organizacijų ne
turi—kova nelygi.

Vakarų darbininkijos or
ganizacijų priešaky stovin
tieji užsimaskavę Sovietų 
Rusijos iš anksto planingai 
išskirstyti agentai niekais 
verčia geriausius sugriauto 
pasaulinio ūkio atstatymo 
planus.

LAIŠKAS IŠ DANIJOS
Rašo Jurgis Savickis

Keistas jausmas patekti į 
Daniją po 30 metų, kada, 
žmogus buvai jaunas, gra
žus ir turtingas.

Oras buvo kitoks, jūra — 
kitokia, ir žmonės kitokie, 
jaunų danių neišskiriant.Ne! į 
Žmonės liko tie patys, ištiki- į 
mi sau ir malonūs. Nuolati
nių, gerų šypsenų lydimi.! 
(Jaunų danių, ir — senų, ne
išskiriant) .

Šiuo atveju netenka apra
šinėti kelionės ilgų įspūdžių, 
bei kelionės nuotykių, kurių 
paprastai nėra ir kurių vertė 
— zero. Bei ilgus pasikalbė
jimus su pasienio policinin
kais ir muitininkais apie po
litiką bei orą.

To viso balasto nebuvo. Su 
žeme neteko susidurti. Teko 
skristi oru. Į Daniją teko at
vykti orlaiviu. Nors mano 
provincijos gydytojas stab
dyto stabdė neskristi. Mano 
konstrukcijos žmogui virš 
1,000 metrų pavojinga. Ne
leistina. Mūsų grakšti stu- 
vardė — danė, blondinė, — 
kelis kartus kreipėsi į mane, 
skridimo biliuteniu nešina.

— Aukštis: 2.000 metų.
Pats sau pagrumoju pirš

tu, kad mano daktaras nesu
žinotų.

— Vieta: Hamburgas; 
spėjamas atvykimo laikas į 
Kopenhagą — už valandos.

Iš viso, iš to Paryžiaus 
Kopenhagon: trys trumputė
lės valandos.

Aš patenkintas.
Malonu. Patogu. Ir labai 

neįprasta. Stuvardė ateina 
su dar patogesniu pledu, 
žmogaus sustingusioms ko
joms užkloti, kai pilotas, ma
tyti, dar aukščiau įsisiūbavo 
savo mašina. Mašinoje, be 
jau minėtos, maloniosios stu- 
vardės, mes trys. Vienas da
nų inžinierius, nuolat keliau
jąs automobilių ir sunkveži
mių virtinėje ir teikiąs mais
to ir vaistų Danų Raudonojo 
Kryžiaus vardu, ypač vai
kams ir ypač — Lenkijoje.

Sekantį kartą jis pažadėjo 
suteikti labų dienų ir Lietu
vai. Ir dar vienas danas, pre
kybininkas, važinėjęs į Pra
hą porceliano pirkti. Užuot 
porceliano jis grįžo įsitikinęs 
geresnės tvarkos Prahoje ir 
šalyje reikalingumu.

Saulė krypsta vakarop. 
Dar pirma kur-ne-kur gali
ma buvo įžiūrėti pro debe
sis draikuolius kurį prancū
zų miestelį apačioje, su dau
geliu vieškelių. Dabar tik su
stingusi jūra. Tik baltų de
besų kalnai, kaip sustingusis 
sniegas. Akies neaprėpiamos 
erdvės. Ir nyku. Kaip į kokį 
šiaurės polių besiartinant. 
Man tik tetrūksta pamatyti 
už kurio kalnelio šiaurės ke
liautojų roges, šunų gurguo
lės tempiamas.

Saulė įvargusi, vis dau
giau ima svirti už horizonto

ka, duodasi save paglostc 
mas, na, ir glostomas visi ** 
mažų ir didelių. Ir šunys kai 
kokie jaukūs ir prietelingi. į 

Žinoma, ne be to, kad d;
nai neturėtų ko, ar nemėgt 
pavalgyti. Danijoje yra vis 
ko. Net maisto kortelių, pi 
nesusipratimą čia atsirad

jtsiminimai iš Stui
R;

(Tęsinys)

evinto bloko gale 
atsidarydavo ištiš; 

iatė (“tolkučkė,”
'šių, ar — pasekti kitų šal kur buvc 
mada, kur badaujama. Nėr .71 j?: ^ai^r

į veidrodėlių, p; 
avelių, peiliukų, 
3ešų, kojinių, b a

sakysim, sagčių, siūlų, r 
bams medžiagos; išvelkan 
nors ir naujinteliai, bet prie ■ . 
kariniai automobiliai ir, b A dantims šej 
tinai, be atsarginių padang visokių kitų 
dėl šokolado šmotelio sto^ ii Žinoma, visa pr 
ma pusvalandžiais; nepaka 
ka rūkalo, nėra gero sigai 
to būtino daikto danui, ka į 
viza keliautojui, bet valgi 
tai yra.

Gražus rudens dangi 1 įsisukdavo su die 
Tvarkingai kursuoja paį Jd lagerio policija 
gūs traukiniai ta pačia ’ is, tai buvo tik p 
siems klase, puikūs plent iinoma, tiems, kur 
Kalnai ir kalniokščiai, es i bizūnas . . . 
tiškais namais ir sodyborų sngenybių pasiūlų 
Namai kaip ‘žaisleliai, i 
ypatingų revoliucijingų pr 
monių sutvarkyta senių, v ražai svyravo. Už 
kų bei paliegėlių globa, pa g laikrodį mokėda 
gu darbininkui gyventi.

Jaučiuosi kaip rojuj, 
žadu pats sau, kai grįšiu 
da Lietuvon ir būsiu nuo 
varne 
salig danišku skoniu ir 
šiukšlinti.

Gyvenu atstu nuo mies 
gražiai įruoštame name, 
tipinga danų ūkininko tro j 
šiaudiniu stogu, baltais, i 
žūčių protarpių langais ir 
sais, tik įmanomais pato į 
mais. Viskas, kas nepate mukdavo. Bet kai 
nenatūralu, išpūsta, ar pi 
architektonišku efektu, 
nas vadina: “Hollywo 
(Atsiprašau!).

Iš pažiūros tokiame 
prastame name, kaip kilojimo iš "vieno 1 
nija, viduje taip įruošta 
kas artistiškai: knygos, įlių, auksinių a 
veikslai ir, vėl, daug gėlu | 
duje. Gėlės ir vazonai 1 
mūsų dvareliuose, lipikai 

. liai rentinius ir langus 
šviežios gėlės ant stalų J

iš po skverno 
šiais prekių, kurie 
iptos kitur ar bus i 
i "nuorganizuotos.’ 
.įkartais į šitą biz

nuoma, tiems, kur 
> bizūnas . . .

;ij kiekis pasirod 
pastovus. Dėl to i

lėlių duonos ir ap 
•ramus margarino, 
viskas išsimokė 
a kartais būdavo 

ūkyje, — jį tvarku tabaku — vien;
(50 gramų) už ki 

Bet tabako kaina 
nepastovi: ji

pasiūlų, nes paklat 
j visada buvo < 
antinėn parvežda 
ir kaliniai gauds 

i, tabako perkami

a, tada už tabakų 
ilima pirktis.
žiūrint daugelio v 
ulių, kurias žydą: 
reiti, ir nepaisant

jie dar vis tu

jos okupuotos, ir Dimitrovas, 
Tito arba Gomulka su Osub- 
ka Moravskiu yra tik sovie
tiški kvislingai, kuriuos jų 
tautos, jei tik galėtų, mielai 
ten pat pasiųstų, kur norve
gų tauta, išsilaisvinusi iš na
cių okupacijos, pasiuntė 
Kvislingą.

Šią komediją galima būtų 
pavadinti Sovietų imperialis
tine ekspansija ir apgaule. 
Bet to dar maža. Sovietų 
ginklavimasis ir Sovietų ar
mijos stiprinimas, pasibai
gus karo veiksmams, tapo 
svarbiausias Rusijos uždavi
nys ir rūpestis.

Žinia apie atominės bom
bos išradimą Stalinui buvo 
didelis smūgis, kuris sukom
plikavo jo bolševistinės pa
saulio hegemonijos planų 
vykdymą. Nusikaltimas bū- i ir tuos mistiškus kalnus vis 
tų užmiršti, kad milijonai 
bolševizmo vergų, Sovietų 
Rusijoje įkinkyti į stachano- 
vietišką katorgos vežimą, 
kasdien kala vis daugiau ir 
naujų ginklų Vakarų kultū
ros ir jos pasekėjų naikini
mui.

1939-45 metų kare žuvo 
milijonai žmonių, kurie au
kojosi dėl Vakarų kultūros 
ir civilizacijos.

Bet šiandien akivaizdoje 
Sovietų Rusijos bolševistinio 
imperializmą atrodo, kad vi
sos tos aukos buvo veltui. Tik 
dėl Vakarų valstybių vyrų 
neryžtingumo milijonai žmo
nių bus žuvę veltui ir jų skai
čiui dar nematyti galo, nes 
kiekviena nudelsta diena 
pareikalaus dešimtimis tūks
tančių mūsų artimųjų gyvy
bių kovoje dėl tūkstantame- 
čių Vakarų krikščioniškosios 
kultūros tradicijų, dėl toli
mesnės mūsų egzistencijos 
Vakarų civilizacijos prasme.

M. Ž.

iedų ir grandinė! 
keisdavo į maistą 
tai iie, ’° ° " ” or/' 
Kas lieka paslapi 
Įsas virto pram 

ras pianinas. Puikus radi ^u- Kiekvienas j 
- - - - - - 1 jo mušėsi, įsku

as, pirkosi degtin
kultūringomis gramofi 3 
plokštelėmis. Kaip visa 
patogu. Ir labai kultūrin; Gavosi ir vėl n

(Tęsinys 5 pusi.) nedėjo į bajorišk 
gūžtas.

irp Ti 
Vokic

Rašo Dr. I 
(Specialus “Ameril

daugiau dažyti kažkuria fio- 
letine ir aštria liūdesio spal
va.

Įspūdis, lyg kas iš to dan
gaus švelnutėliai bus nulei
dęs patogiu parašiutu žmo
gų į žemę.

Danija rudens metu.
Gyvenu apie 20 kilome

trų nuo sostinės, ūkyje. Kiek
vienoje viloje ir sodžiaus na
me — rudens gėlės ir daug 
pribirusių obuolių. Net nak
čia einant visur obuolių gai
vinąs kvapas. Niekuomet sa
vo gyvenime nemačiau tiek 
mielai išpuoštų vilų ir daržų 
bei sodų. Matyti, žmonės 
mėgsta savo gūžtas. Toks su
siklausymas, tvarka ir šva
rumus. Tarytum būtų pasi
ruošta Kūčioms susirinkti, 
savo artimiausias gimines 
sutikti. Danų didžiausia me
tų šventė.

Kad žmonėms patogu ir 
gera, matyti iš tų gerų ir 
nuolatinių šypsenų. Net ark
lys, gerai nupenėtas — lepeč-

Kas Girdėti Iš 
Vilniaus Radi j(

Spalių 19 d. Vilniaus r 
jas pranešė, kad didesnil 
miestuose statomi vad 
mieji “Mokslininkų nan 
Tokie namai būsią pasta 
Vilniuje ir Rygoje.

Tiems namams esą ja 
projektai paruošti.

Spalių 22 d. Vilniuje . 
side j o ligoninių ir sanatc ' Majestic Paiyzi 
vedėjų suvažiavimas.

Dalyvavo 40 gydytojų.
Nemenčine apskr. ūki 

kai, esą, uoliai Vykdo p; 
vas ir supylė 61 tonos L 
pyliavą. Raseinių apsk šk> “Headquarters.’ 
neatsiliekanti.

Priekulėje įsteigta lig ūti karo korespondei 
nė su infekciniu skyrium jkti, daryti reportai

Užsienio žinių kome toje ir parklupdytoje 
ruošė iškoliotas senate 
Vandenbergas, kaip pat 
džioji kliūtis pasaulio ts s smalsumas. Tai bi 
įgyvendinti.

Spalių 23 d. džiaugia! j Hotel “Ma. 
kad ūkininkai uoliai v; įbes man paaiškino 
pyliavas. Viename apski io zonas gali tik tas 
500 vežimų suvežė 150 
javų.

Tokiam^ dideliam ve; ii į Vokietiją ir paži 
skaičiui išeina ne taip jį^ nepakanka 
daug javų—po kelis pi t1onas Reabes man į 
Tie pristatymai rodo, y kaip PrancūzijOs 
lietuviai savo derlių turi S|ei(taas 
duoti rusui. ' -

Piliečiai atvežę po 30 
400 kilogramų buvo ii 
dinti pavardėmis atskira

Spalių 24 d. naujai orj 
zuojamos apskrityse ga 
lentos, kuriose įrašomi 
ninkai, laiku supylę pyli; 
Tokion lentos iš Marijai" 
lės apskr. pakliuvo Palu 
ir Gurlevičius. I

buvo įsikūręs “He 
ean Theater.” Kas n 
ije, Austrijoje ir kitu 
s laikė savo žinioje,

naščių korespondem

tnačiau kylančią, ko' 
ją pamatyti ir krit

’tas, kurs turi iš Wa 
turėjau tik “Amerik

’J. Važiuosiu kaip pr 
’ bet rašysiu lietuvis 
keletą dienų gavau 
i Išsirengiau kelior 
^ių kariuomenės I 
Pagal mano dokum 
toos klasės bilietą. S 

ijo iki traukinio, si 
šė mano bagažą i

Paryžiui mažiausia
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RašoJurgis^ 
Istas jausmas patekti"^ 
i ją po 30 metų, kada^d 
us buvai jaunas, gra. J 
r turtingas. ĮJ'l 
as buvo kitoks, jūra - J J 
ia, ir žmonės kitokie,^ 
į danių neišskiriantNe! pj? 
lės liko tie patys, ištiki- b, d 
au ir malonūs. Nuolati- nsįj 
gerų šypsenų lydimi 

nų danių, ir — senų, ne
riant).
10 atveju netenka apra- 
i kelionės ilgų įspūdžių, 
telionės nuotykių, kurių 
astai nėra ir kurių vertė

r turtingas.

M

tiriu 
ero. Bei ilgus pasikalbę-dg- J 
s su pasienio policinin- na č? 
ir muitininkais apie po- hįj 

ą bei orą.
) viso balasto nebuvo. Šliuzu 
e neteko susidurti. Teko tai d 
sti oru. Į Daniją teko at- į 
:i orlaiviu. Nors mano^-d 
incijos gydytojas stab-kd 
s stabdė neskristi. Mano sies N 
strukcijos žmogui virš J 
O metrų pavojinga. Ne- tad 
ina. Mūsų grakšti stn-bJ 
iė — danė, blondinė, - •' 
s kartus kreipėsi į mane, iž
dinio biliuteniu nešina.
- Aukštis: 2.000 metų 
ats sau pagrumoju pirš- 
kad mano daktaras nesa
ltų.
- Vieta: Hamburgas; 
jamas atvykimo laikas į 
lenhagą — už valandos.
s viso, iš to Paryžiaus 
jenhagon: trys trumputė- 
valandos.
iš patenkintas.

dalie

ns;

t-l

talonu. Patogu. Ir labai fc 
prasta. Stuvardė ateina sail J 
dar patogesniu pledu, ėj 
įgaus sustingusioms ko- ei 
is užkloti, kai pilotas, ma-laitq 
i, dar aukščiau įsisiūbavo nas d 
o mašina. Mašinoje, be m 
minėtos, maloniosios stu- S d

■dės, mes trys. Vienas da- pid 
inžinierius, nuolat kėliau-m 
automobilių ir simkvea-kid 

j virtinėje ir teikiąs mals-ite 
ir vaistų Danų Raudonojo dnje d 
yžiaus vardu, ypač vai-EĖr 
ns ir ypač — Lenkijoje, b d 
sekantį kartą jis pažadėjo fe 
eikti labų dienų ir Lietu- m 
.. Ir dar vienas danas, pre- M 
bininkas, važinėjęs į Mm 

porceliano pirkti. Užuot R1; 
rceliano jis grįžo įsitikinęs J
’esnės tvarkos Prahoje ir 
yje reikalingumu.
Saulė krypsta vakarop.

J . I’ll I

r pirma kur-ne-kur gali- Įr 
l buvo įžiūrėti pro debe- 

draikuolius kurį prancū- 
miestelį apačioje, su dau-jj®^ 

tiu vieškelių. Dabar tik su- 
ngusi jūra. Tik baltų de- 
sų kalnai, kaip sustingusi* 
iegas. Akies neaprėpiamos 
Įves. Ir nyku. Kaip į kokį 
airės polių besiartinant R, 
m tik tetrūksta pamatyti V 
kurio kalnelio šiaurės ke- ; 

utojų roges, šunų gurguo- 
i tempiamas.
Saulė įvargusi, vis dan
ių ima svirti už 
tuos mistiškus kalnus vis 
ugiau dažyti kažkuria fio- m 
Ine ir aštria liūdesio spal-

Įspūdis, lyg kas iš to dan- 
,us švelnutėliai bus nuleij^ 
s patogiu parašiutu žmo- 
l į žemę.

Danija rudens metu.
Gyvenu apie 20 kilome- 

ų nuo sostinės, ūkyje. Kiek- 
enoje viloje ir sodžiaus na- 
e — rudens gėlės ir daug 
ibirusių obuolių. Net nak- 
i einant visur obuolių gai- 
nąs kvapas. Niekuomet sa- 
> gyvenime nemačiau tiek 
ielai išpuoštų vilų ir daržu 
i sodų. Matyti, žmonės 
ėgsta savo gūžtas. Toks su- 
klausymas, tvarka ir žva
inus. Tarytum būtų p^' 
ošta Kūčioms susirinkti 
vo artimiausias gimini 
tikti. Danų didžiausia 
šventė.

Kad žmonėms patogu u 
sra, matyti iš tų gerų 
'1otinių šypsenų. Netark' 

"nenėtas—

i buvo įžiūrėti pro debe-

5i>

ž Spygliuotų Vielų
| (Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
Į." ......... Rašo A. Gervydas ■——" —

(Tęsinys)

I Devinto bloko gale vaka
rais atsidarydavo ištisa pre
kyvietė (“tolkučkė,” arba 
Husų rinka), kur buvo gali
na pirktis visko: laikrodžių, 
liedų, veidrodėlių, pypkių, 
tiebtuvėlių, peiliukų, diržų, 
letnešų, kojinių, batams 
Būrelių, dantims šepetėlių 
ir daugybę visokių kitų niek- 
pekių. Žinoma, visa prekyba 
įidavo iš po skverno arba 
|asiūlais prekių, kurios yra 
paslėptos kitur ar bus iš šau
lelio “nuorganizuotos.”
I Jei kartais į šitą biznierių 
minią įsisukdavo su didžiuliu 
bizūnu lagerio policija ar se
niūnas, tai buvo tik pramo
ga, žinoma, tiems, kurių ne
sekė bizūnas . . .
į Brangenybių pasiūlų ir pa
klausų kiekis pasirodė be
įeik pastovus. Dėl to ir kai
ria mažai svyravo. Už gerą 
aukso laikrodį mokėdavo 10 
tepalėlių duonos ir apie 2-3 
kilogramus margarino, žino
sią, viskas išsimokėjimui. 
Duona kartais būdavo pakei
kiama tabaku — vienas pe
telis (50 gramų) už kepaliu- 
|ą. Bet tabako kaina buvo 
labai nepastovi: ji parėjo 
nuo pasiūlų, nes paklausa ta
bakui visada buvo didelė. 
Kai kantinėn parveždavo rū
pių ir kaliniai gaudavo jų 
pirkti, tabako perkamoji ga
lia smukdavo. Bet kai baig
davosi, tada už tabaką daug 
ką galima pirktis.
I Nežiūrint daugelio visokių 
kontrolių, kurias žydai turė
jo pereiti, ir nepaisant dažno 
įų kilnojimo iš vieno lagerio 
I kitą, jie dar vis turėdavo 
pikrodėlių, auksinių apiran- 
kių, žiedų ir grandinėlių, ku
lias keisdavo į maistą. Kaip 
lisa taį iip i o o o-v o,
|aug kas lieka paslaptimi.
I Auksas virto prnminentų
Svaiguliu. Kiekvienas jį gau- 
lė, dėl jo mušėsi, įskundinė- 
įo kitus, pirkosi degtinės, gė
rė, bučiavosi ir vėl mušėsi,

čių, tai jai liepdavo pakelti 
suknelę ir parodyti SS vyrui, 
kad ji tikrai sako tiesą. Kai 
drovesnės nepakankamai

KULTŪRINE LIET. VEIKLA ŠVEDIJOJ

17. VELNIŲ ŠOKIS
Kalinių miestas auga

Per vasarą raudonasis 
frontas ritosi pirmyn.

Jis užliejo ir mūsų tėviš
kės laukus. Vienur jis pra
slinko nejučiomis, o kitur 
viesulu praūžė, užpakaly pa
likdamas griuvėsius, liepsno
jančias sodybas ir krauju 
paplūdusius lavonus.

Vis tikėjęsi sugrįžti tėvy
nėn, dabar pajutome, kad 
trūksta paskutiniai saitai, 
kurie mus rišo su brangiais 
namiškiais. Niūri tėvynės 
ateitis dar labiau niaukėsi. 
Iš mūsų širdžių plėšė kažką 
brangaus ir giliai įaugusio. 
Pasijutome tikri našlaičiai. 
Mūsų auka toliau liko be
prasmiška, nors ir labai 
skausminga. Tai suprasti ir 
pergyventi yra daugiau negu 
žiauru.

Tačiau lagerio gyvenimas 
ėjo sena vaga. Rytinis apelis 
vis prasidėdavo pusė šeštos 
tais pačiais keiksmais ir 
stumdymais kaip vakar, 
kaip užvakar ir kaip visas 
dienas. Vakarinis būdavo pa
įvairinamas tuo, kad beveik 
kas vakaras kam nors duo
davo “užmokestį.” Nusipel
niusį vesdavosi į kantinę ar
ba ir viešai guldydavo ant 
tam tikro ožio kniūbsčią. Vy
ras su tvirta ranka ir 
šmaikščiu bizūnu atskaity
davo reikiamą skaičių į at
sakingąją vietą. Prie opera
cijos visada dalyvaudavo ir 
SS gydytojas, kuris tikrin
davo žymes. Kokios ten at
sirasdavo dėmės — raudonos 
ar rudos, — pašaliečiai spė
davo iš oro kvapo ... .

plakdavo net ir sąmonės 
tekusį. Tokiam at£r^Jvmtli at" 
nešdavo ki>y-? salto vandens 
’y, avo tiesiai ant galvos.

Mūsų lageris, dar šį pava-
sarį turėjęs apie aštuonis 
tūkstančius gyventojų, per 
vasarą išaugo į 45,000 kali
nių miestą. Tame skaičiuje

liniai į vieną siaurą lovą gul
davo jau nebe po du, bet po 
tris ir net po keturis. Darbo 
įstaiga nepajėgė visų aprū
pinti darbu, tad didesnė ka
linių dalis neturėjo ko veik
ti. Jie slankiodavo apie savo 
baraką arba, savo bloko vy
resniųjų verčiami, atlikdavo 
“apmokymą”: nusiimti ir vėl 
užsidėti kepures, sveikinti 
kiekvieną sutinkamą SS vy
rą “su dideliu dvasios nuo-' 
lankumu ir baime viešpa
ties.”

Mokė vaikščioti, bėgioti, 
tūpti, gulti ir kelti, dainuoti 
ir dirbti kitokias prašmatny
bes, kurios buvo visos išgal
votos žmogui kankinti, muš
ti ir iš jo tyčiotis.

Kadangi nauji “zugangai” 
buvo vežami nebe šimtais, 
bet tūkstančiais, tad reikė
jo tuos kalinius kur nors iš
vežti. Dėl to beveik kas sa
vaitė būdavo rengiami trans
portai į kitus lagerius ir į 
darbus karui reikalingose į- 
monėse. Išvežimui pirmoje 
eilėje rinkdavo visokius spe
cialistus ir sveikus bei stip
resnius vyrus. Transportuo
davo ir moteris.

Tuos, kurie būdavo paskir
ti išvežti, surinkdavo į atski
rą bloką ir aprengdavo kiek 
geresniais drabužiais. Per- 
rengimo ceremonijos nekar
tą būdavo atliekamos lauke. 
Jos būdavo gerokai brutalios 
pas moteris, kurių barakus 
nuo vyrų skyrė tik spygliuo
tų vielų tvora.

Prie didžiulio atvežto rū
bų vežimo, kurį iš senojo la
gerio sandėlių atitempdavo 
vyrai, prieidavo eilėmis mo
terys. Čia kiekvienai buvo 
metama pirmoji pasitaikiu
sioji suknelė ar sijonas su

~V*l^rv»o C 1*1 C J LITO- 
jau čia pat persirengti ir sa
vo skarmalus sumesti į at
skirą krūvą. Jeigu kuriai rū
bas buvo per mažas, toji nuo
ga turėdavo ateiti prie SS

geriau 
veidą 

sumai- 
Paskui

aukštai pakeldavo, tada SS 
vyras plūsdamas padėdavo 
kelti su lazdos galu . . .

Esant dideliam skaičiui 
kalinių be darbo, lagerio vi
daus tvarka, nepaisant gana 
kietų priemonių, pamažu 
pradėjo irti. Alkio skatina
mi, kaliniai sukinėdavosi ar
čiau virtuvės, taikstydamie- 
si nučiupti kokią bulvę ar 
morką. Su tokiu grobiu su
čiuptąjį gan smarkiai ap
mušdavo arba nardindavo į 
didžiules vandens dėžes, ku
riose plaudavo kibelius (in
dus maistui išnešioti). Ne
kartą sugriebę už kojų nar
dindavo žemyn galva į pilną 
vandens kubilą. Tai pakarto
davo kelis kartus, kiekvieną 
sykį vis ilgiau palaikydami 
vandenyje.

Kada virtuvės personalas 
ar SS vyras būdavo 
nusiteikę, pagautojo 
ištepdavo suodžiais, 
šytais su riebalais.
tokį pastatydavo prie lage
rio vartų “sargybon”, kad 
grįžtantieji iš darbo matytų.

Kartais ši išalkusių minia 
užpuldavo iš virtuvės į blo
kus gabenamą pietų sriubą 
ir iš kibelių ją imdavo sem
tis savais indais ar kepurė
mis. Prominentai tokius pa
skui gaudydavo po visą la
gerį ir pasiviję primušdavo 
beveik mirtinai. Užpuldavo 
taip pat ir daržovių vežimus, 
kuriuos kaliniai per lagerio 
teritoriją tempdavo į virtu
vę.

Dėl to iš pačių kalinių bu
vo sudaryta tam tikra lage
rio policija. Tam reikalui pa
rinko stiprius ir gerus ban
ditus, kurie vargšus savo ne
laimės draugus plakdavo be 
jokio pasigailėjimo. O mais
to transportai buvo gabena-

Tačiau ir prie šitokios ap
saugos pasitaikydavo užpuo
limų, kurie sukeldavo didelių 
muštynių.

Kad ir kažin kaip gali re

Švedų - Lietuvių draugija
Švedijoje veikia Lietuvos 

nepriklausomybės laikais su
sikūrusi Švedų - Lietuvių 
draugija su skyriais dides
niuose Švedijos miestuose.

Draugijos nariai yra šve
dai. Tikslas—lietuvių ir šve
dų tautų vispusis bendravi
mas.

Pastaruoju metu, dėl žino
mos politinės situacijos, šios 
draugijos veikimas apmiręs.

Lietuvių spauda Švedijoje
Praeitais metais lietuvių 

Švedijoje, kurių užnugaryje 
stovėjo Liet. Komitetas, bu
vo leidžiamas Švedijos lietu
vių laikraštis “Svetur,” ku
ris buvo įgijęs nemaža sim
patijų iš skaitytojų pusės.

Paskutiniu laiku “Svetur” 
jau kuris laikas visai nebe
pasirodo.

Kun. J. Tadarauskas pra
dėjo leisti religinės kultūros 
laikraštį “Spinduliai.” Iki 
šiol išėjo du numeriai. Laik
raštis spausdinamas spaus
tuvėje.

Lietuviai studentai iki šiol 
yra išleidę tris numerius ne
periodinio leidinio “Studen
tų žodis.”

Neseniai pasirodė “Švie
sos” sambūrio organas “Švie
sa,” bet leidinys viešai nepla
tinamas, o tik padalinamas 
savam būrelyje.

Mokyklos
Kadangi lietuvių pabėgė

lių tarpe nedaug tėra mokyk
linio amžiaus vaikų, o ir tie 
negyvena vienoje vietoje, to
dėl labai sunku dėti pastan
gų savajai mokyklai įsteigti.

Aukštesnes mokyklas lan
ką vaikai (jų tėra vos kele
tas) mokosi švedų mokyklo
se tose vietose, kur jų tėvai

gyvena, gi dalis pradinių mo
kyklų mokinių suvežta į 
Stockholmą ir čia lanko pa
rapinę seserų elzbietiečių 
mokyklą. Jie ten pat ir gyve
na.

Mokyklos vadovybė suti
ko leisti dėstyti vaikučiams 
lietuvių kalbą, tikybą, Lietu
vos istoriją ir geografiją lie
tuviškai. Už vaikučių moky
mą ir išlaikymą užmoka BA- 
LFas.

Studentų yra virš 20. Iki 
pavasario semestro pabai
gos, bemaž visi gaudavo BA- 
LF stipendijas. Pinigams su
mažėjus šiuo metu duoda
mos 8 stipendijos.

Tikimasi kad po Naujų 
Metų BALF stipendijomis 
galės pasinaudoti didesnis 
studentų skaičius.

“Pragiedruliai”.

Gina Lietuvą 
Islandijoje

Islandijoje gyvena tik vie
nas lietuvis—Teodoras Bie- 
liackinas, žinomo Lietuvos 
advokato ir rašytojo prof. 
Bieliackino sūnus.

Jis, turėdamas šmaikščią 
plunksną ir gerus santykius 
su islandų intelektualais, 
nuolat islandų spaudoje ke
lia Lietuvos reikalus ir atre
mia Lietuvai ir lietuviams 
daromas neteisybes.

Paskutiniu laiku diskusi
jos Lietuvos reikalu gana 
pagyvėjo, kai Bieliackinas 
pradėjo reaguoti į komunis
tų neteisingus puolimus.

Komunistai savo spaudoje 
net reikalavo šį “fašistą” iš
vyti iš Islandijos.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
“ŠVEDIJOJ”

Stockholme rotatorium iš
spausdintas kruopščiai pa
ruoštas laikraštis “Pragie
druliai.”

Pirmas numeris išėjo spa
lių mėn.

Laikraštis turi nemaža į- 
domios informacinės medžia
gos.

Leidžia Lietuvių Draugija 
Švedijoje.

— Amerikos kariuomenė 
planuoja išleisti 20 milijonų 
dolerių naujiems atominės 
energijos tyrinėjimams.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKĄ”

LIETUVIŠKI KALĖDINIAI ATVIRUKAI
Kalėdų ir Naujų Metų Proga Pasveikinkite Gimines, Prietelius 

ir Pažįstamus Siųsdami BALF’o išleistus gražius
LIETUVIŠKUS KALĖDINIUS ATVIRUKUS
Astuonių Didelių, Keturiom Spalvom Rinkinys

(Iliustruoti Atvirukai — Keturių Rūšių Po Du)
Kaštuoja Tik Vienas Doleris ($1.00)

Perkant už Penkius Dolerius ($5.00), Gaunama šeši Rinkiniai 
(48 Atvirukai)

Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams Tremtiniams
Šelpti.

UŽSAKYMAS

vyro ir prašyti pakeisti. To
kiai mesdavo kitus rūbus ir 
priedui nevieną pastumdavo 
ar įspirdavo.

ai riedėjo į bajoriškas SS buvo 27,000 moterų. Susigrū- Jeigu kuri pasiskųsdavo, 
fru gūžtas. 1 dimas pasidarė toks, kad ka- kad neturi baltinių ar kelnai-

Carp Tremtinių
Vokietijoje

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

Hotel “Majestic” Paryžiuje buvo visiems gerai žino-

Čia buvo įsikūręs “Headquarters of U.S. Forces, 
juropean Theater.” Kas norėjo vykti į karo zonas Vo- 
etijoje, Austrijoje ir kitur, kurias tik Amerikos karo 
ijėgos laikė savo žinioje, turėjo gauti specialius leidi-

ž horizonto^ iš šio “Headquarters, 
įminite vk BLaikr ščiu koresnonden

e d

Laikraščių korespondentai, norį vykti į karo zonas, 
iri būti karo korespondentai ir tik kaip toki jie gali 
n vykti, daryti reportažus ir pažiūrėti, kas dedasi 
įmuštoje ir parklupdytoje Vokietijoje.
Aš mačiau kylančią, kovojančią Vokietiją, tad pasi
jau ją pamatyti ii' kritusią. Tai nebuvo mano pa
kastas smalsumas. Tai buvo daugiau ištyrimo reika- 
s.
Kreipiausi į Hotel “Majestic”. Simpatingas kapito- 

as Reabes man paaiškino, kad nuvažiuoti į amerikie- 
ų karo zonas gali tik tas Amerikos laikraščių kores- 
mdentas, kurs turi iš Washington© leidimą.
Aš turėjau tik “Amerikos” redaktoriaus pavedimą 
įvykti į Vokietiją ir pažiūrėti, kaip tremtiniai gyve- 
a. Vadinas, to nepakanka.
^Kapitonas Reabes man pasakė, kad aš tokį leidimą 
ličiau kaip Prancūzijos laikraščių korespondentas, 
iriems leidimas išduodamas čia vietoje, Paryžiuje.
Puiku. Važiuosiu kaip prancūzų laikraščių korespon- 

ghtas, bet rašysiu lietuviškiems laikraščiams.
Per keletą dienų gavau karo korespondento doku- 

Įentus. Išsirengiau kelionei. Paryžiaus rytų stotyje 
įerikiečių kariuomenės RTO mane sutiko labai ma- 
įliai. Pagal mano dokumentus, išrašė man nemoka- 
lai pirmos klasės bilietą. Specialus RTO atstovas ma- 
h palydėjo iki traukinio, surado pirmos klasės vagone 
lėtą, įnešė mano bagažą ir palinkėjo laimingos kelio-

$16 d 
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Sudie Paryžiui mažiausiai pusantro mėnesio! . . .

dytis keista, bet tokiais at
vejais, kaip ir visame lagerio 
gyvenime, eilinis kalinys nie
kad neišdrįsta smūgį grąžin
ti atgal, nors jį muša toks 
pat kalinys, tik einąs kokio

nors perdėtinio pareigas. Už- 
Diiltasis einasi tik nasyviai, 
nuo smūgių prisidengdamas 
rankomis arba pabėgdamas. 
Matyt, čia žmogus instinkty
viai darosi santūrus, nes pa
sipriešinimą, iš tikrųjų, jis 
gali apmokėti gyvybės kai
na.

O tąją gyvybę, nors ji čia 
yra labai menkavertė, saugo
ja kiekvienas.

(Bus daugiau)

United Lithuanian Relief Fund 
19 West 44th Street 
NewYork18,TUY~.

GERB.:
Prašau atsiųsti man .......

Atvirukų, už kuriuos čia įdedu $ 
t

Vardas ir Pavardė .....................
Gatvė ir Numeris .......................
Miestas.........................................

rinkinius Lietuviškų Kalėdinių
[ ] Pinigais

....00 [ ] Čekiu
[ ] Money Order

Zone...........Vast................... ’..

Artinausi prie tų Europos sektorių, kur tiek daug 
svarbių istorinių įvykių atsitiko. Alzasas, Lotaringija, 
Luksemburgas, Reinas, Vogėzai—tai vardai, kurie bu
vo kiekvieną dieną minimi tiek aliantų, tiek vokiečių 
karo komunikatuose. Tai vietos, kur vyko ištisais mė
nesiais žūtbūtinės kautynės, kur žuvo daug jaunų vy
rų dėl Europos laisvės.

Per Alzaso kraštą
Tos vietovės man taip pat buvo labai savos.
Dar prieš karą iš čia teko stebėti Europos žengimą 

į bedugnę, čia teko maišytis taip pat ir kovos metais. 
Čia mačiau pirmuosius Amerikos kareivius kaunantis, 
vejantis vokietį, čia mačiau Amerikos lakūnus kaip 
mikliausias kregždes skraidant po padangę, daužant 
priešo traukinius, miestus, tvirtoves.

Dabar vėl važiuoju per tas sritis, bet koks skirtu
mas: tyla, taika, apsupusi Alzaso lygumą ir kalnus, sa
ko, kad karas jau seniai yra pasibaigęs. Tik kur ne 
kur dar sudaužytas vokiečių “tigras” riogso ratais 
aukštyn, kai kur sugriautas ir sudegęs kaimas, ar 
miestelis. Apgriuvę sienos, išlikę namų kaminai, griu
vėsių krūvos, jau žole apaugę gatvės atrodo taip liūd
nai ir primena gamtos katastrofas bei Italijos Pompė
ją-

Reinas vingiuoja per Alzaso lygumą, kaip ir kadaise, 
bet jis dabar jau neskiria dviejų priešų šalių. Jis jas 
jungia. Prancūzai laisvai keliauja per Reino tiltus ir 
jaučiasi Vokietijoje kaip namie.

Pervažiuojame per Kelio tiltą. Nėra nei išdidžių pui
kiose uniformose Hitlerio žandarų, nei keturkampiais 
veidais geštapininkų, kurie ieško žydiškų keleivių, nei 
pasveikinimų “Heil Hitler.” Nieko panašaus neliko.

Keletas raukšlėtais, suvargusiais veidais kondukto
rių, vienas kitas susilenkęs vos pastebimoje uniformoje 
be revolverio vadinamas policistas, keletas žioplių ci
vilių vaikšto po stotį, ištįsusiais veidais žiūri į keleivį 
iš anapus Reino, iš vakarų, varvina seilę bespoksodami 
į rūkančius, ir nuorūkai nukritus ant žemės bent ke
letas puola jos paimti . . .

Vis dėlto netikėjau, kad rasiu Vokietiją tokią nu
skurdusią.

Pirmas įspūdis buvo liūdnas. Įvažiavome į Badeną. 
Tai Prancūzijos okupacinė zona. .Vokiečiai neturi tei
sės su prancūzais sėsti į tuos pačius traukinio vagonus. 
Jiems yra visai atskiri.

Žinoma, skirtumas yra didelis: vokiečių vagonai yra 
be langų, apskurę, nešvarūs ir prigrūsti žmonių. Pran
cūziškuose vagonuose minkštos sėdynės, langai stikli
niai, švaru. Prancūzų karinė kontrolė tikrina važiuo
jančius, ir joks vokietis negalės pasiteisinti, kad per ap
sirikimą įsėdo į prancūzų vagoną.

Traukinys rieda iš lėto link švarcvaldo kalnų. Karo 
žymės jau šiek tiek panaikintos, jau vienas kitas tiltas 
pastatytas, vienas kitas namas atstatytas. Bet tai tik 
vienas kitas. Šiaip dar daug stočių sudegintų ir su
griautų. Laukuose ramiai sau darbuojasi vokiečiai ūki
ninkai: pakinkytos į arklus ar vežimus karvutės vėžio 
žingsniu traukia savo jungą, moterys grėbia šieną, ir 
būreliai vaikų bėga link traukinio tikėdami, kad išmes 
kas nors saldainį, šokolado, ar nupuls ant geležinkelio 
cigaretės nuorūka, kuri tėveliui padarys džiaugsmo.

Stotyse toks didelis skirtumas su buvusiais laikais: 
nei stumdomų su valgiais vežimėlių, nei laikraščių par
davėjų; visur tik tie patys ištįsę ir suvargę veidai ir 
nerangūs kūnai slankioja . . .

Freiburgas

Štai artinasi mano pirmoji sustojimo vieta—Frei
burgas.

Dar per karą, 1943-44 metais, čia teko gyventi ir 
dažnai atvažiuoti. Tai universitetinis miestas, labai 
gražioje Švarcvaldo kalnų gamtoje, upės krante.

Šis miestas yra tuo pažymėtinas, kad per visą karą 
nebuvo nė karto bombarduotas. Visi, atsimenu, tada 
kalbėjo, kad Freiburgas nebus bombarduotas, nes čia 
prieš karą daug anglų ir amerikiečių studijavo univer
sitete. Daug lordų atvažiuodavo čia gėrėtis gražia gam
ta ir atostogauti.

Visi kalbėjo, kad Freiburgo arkivyskupas, didelis 
nacių priešas, yra slaptai susisiekęs su Churchilliu ir 
prašęs, kad jis pasigailėtų šio taip gražaus miesto ir 
nebombarduotų. Churchillis, girdi, pažadėjęs, ir jis sa
vo žodį išlaikys. Tas gandas buvo paplitęs po visą nuo 
bombardavimų kenčiančią vakarų Vokietiją. Visi iš- 
bombarduotieji ii' pavojuj esantieji plaukė į Freiburgą 
ir jo apylinkes. Miestas padvigubėjo ir patrigubėjo sa
vo gyventojais. Iš 70,000 gyventojų skaičius pakilo iki 
200,000. Visur buvo užpildyta: viešbučiai, palėpės, va
sarnamiai. Ir visi jautėsi kažkaip saugiai ir ramiai. Per 
alarmus maža kas ėjo į rūsius ir duobes. Dienos metu 
net išeidavo į gatves gėrėtis, kaip amerikiečių eska
drilės, lyg gervių pulkai rudenop, gražiai išsirikiavę

dūzgė rytų link. Frontas artinosi, o Freibugas vis dar 
ramiai ir saugiai jautėsi: vadinasi, gandas buvo tikras 
—nebombarduoja.

Ir bombardavo . . .
Staiga 1944 metų lapkričio pačioje pabaigoje, kada 

frontas siautė už 50-60 kilometrų nuo švarcvaldo kal
nų, vieną labai tamsų, bet gražų vakarą, pačiu vaka
rienės metu, apie 8 vai. sustaugė sirenos, kaip papras
tai. Bet šį kartą jau buvo tikrasis pavojaus signalas, 
nes bombos kaip lietus pradėjo kristi.

Neilgai tęsėsi mirties siautimas—vos 20 minučių. 
Per tą trumpą laiką, beveik oficialiomis žiniomis, žuvo 
25,000 žmonių. Miestas beveik buvo sugriautas. Liko 
sveiki tik jo pakraščiai.

Tad štai tau ir “Churchillio užtikrinimas.”
Traukinys įvažiavo į miestą. Žiūriu į jį ir negaliu 

pažinti: griuvėsiai ir griuvėsiai, kaip akys užmato. Į- 
domiausia, kad garsi Freiburgo katedra, kuri buvo 
miesto centre, visiškai sveika išliko; stypso tarp griu
vėsių ir tartum kalba: “Ant tos uolos pastatysiu baž
nyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.”

Per šį bombardavimą žuvo apie 10 lietuvių, kurie 
buvo gyvi palaidoti po griuvėsiais.

Einu per gatves, nusėtas griuvėsiais, ir jau girdžiu 
lietuviškai bekalbančius žmones. Juos sustabdau, kal
binu, sakau, kad atvažiavau iš Paryžiaus pasižiūrėti, 
kaip gyvena Vokietijoje lietuviai, koki jų rūpesčiai, 
sielvartai.

Pas lietuvius
Jie džiaugiasi. Vedasi mane į komitetą. Ten darbas 

verda. Pirmininkas turi posėdį, svarsto lietuvių eina
muosius reikalus: maitinimą, apgyvendinimą, konflik
tus, studentų globą.

Ponios štai kitame kambaryje priima UNRRA at
stovę, kuri teiraujasi dėl vaikų sveikatos, dėl jų mai
tinimo. Man lietuvės paaiškina, kad tas pasiteiravimas 
maža duos rezultatų, nes vaikai ir toliau nieko negaus 
ir turės maitintis tuo, ką Dievas duos.

Veda mane pirmininkas parodyt lietuvių klubą. Tai 
gan graži buvusi vokiečių kavinė. Ten įrengta gražūs 
stalai, kėdės. Galima išgerti limonado, paskaityti vie
ną kitą laikraštį, pasikalbėti,pasimatyti.

Ligos ir nedavalgymas
Pirmininkas man pasakoja, kad Freiburge ir arti

miausiose apylinkėse yra apie 300 lietuvių: 20 ukinin-
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Aleksandravičius, Karolis, iš Kre
tingos vai.

Andriulis (arba Endrulis), Julia ir 
Leonas, ir judviejų motina, išvykę

ŽAIDIMŲ VAKARAS
;-------------ĮVYKS--------------------------------------- —

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE
331 Earp Street Philadelphia, Pa.

Sekmadienį, Gruodžio-December 15, 1946
Pradžia 4 vai. po pietų

Bus labai daug ir brangių dovanų visiems žaidėjams. 
Bus išleista loterijos būdu kelios dovanos.

RENGIA PARAPIJOS JAUNOSIOS MOTERYS

Kviečia visus ir visas ir laukia visų.
Rengėjai.

Philadelphijos Žinios
A. A. M. PAULAUSKIENĘ 

ATSISVEIKINUS

Prieš porą savaičių, lap
kričio 6 dieną, Marijona Pau
lauskienė, 1537 So. 4th St., 
dar buvo sveika ir tą rytą 
linksmai kalbėjosi su kun. V. 
Vėžiu, kurs sutiko ją einant 
pas savo dukterį..

Ji rengėsi sutikti kalėdo
jantį kunigą rytojaus dieną. 
Bet pasitaikė, kad kai kuni
gas atėjo jų aplankyti, tai 
Marijona Paulauskienė ką 
tik buvo išvežta į ligoninę ir 
gyveno paskutiniais savo at
sidūsėjimais.

Teko ją aplankyti ir su
teikti paskutinius religinius

1

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8.00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 ML Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Tel. Ste 3208

S

Bet rengėjos sako, kad 
jos anglis jau turi ir kad jos 
per pramogą jau bus pareng
tos, tik reikės gauti laimėto
jo vardą.

Lauksime daugiau naujie
nų iš to parengimo.

Lapkricio-November 29, 1946

patarnavimus. Tai buvo vie
ninteliai patarnautojai jos 
paskutinėse valandose. Ji 
sunkiai ir skausmingai dūsa
vo. Nedaug vilčių davė dak
taras.

Kitą rytą dar ji gavo kuni
go palaiminimą. Po trumpo 
laiko ji atsikvėpė paskutinį 
kartą ir atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Velionė užgeso, galima pa
sakyti, iš širdies skausmo, 
kurs ją buvo ištikęs, kai su
žinojo, kad jis sūnus Valte
ris žuvo kariuomenėj.

Nuo to laiko jos motiniška 
širdis nerimo, skausmuose 
skendo ir dėl to gal greičiau 
sustojo plakusi . . .

Bet jos dvasia ir siela taip 
arti buvo su velioniu sūnumi 
ir mirusiu vyru. Ji karštai 
atjautė ir kol gyva buvo 
stengėsi karštai padėti savo 
sūnui ir mirusiam vyrui. Mi
šių auka viena po kitos ėjo 
už jų sielas. Ir kaip supuolė, 
kad ir tą dieną, kai velionė

pati turėjo būti laidota am- 
žinon kelionėn, ji buvo už
prašiusi mišių auką už sūnų 
ir vyrą.

Tą dieną buvo atlaikytos 3 
šv. Mišios, ne tik už vyrą 
ir sūnų, bet ir už ją pačią. 
Tokiu būdu ji kaip ir savo 
laidotuves pasirengė ir mi
šių auką užprašė.

Ji atsiminė savo sūnų ir 
paaukodama parapijai dides
nę sumą, kad už jo sielą nuo
lat eitų pamaldos, kaip už 
parapijos geradarį.

A.a. Marijona paliko savo 
dukterį—E. Shellus ir mielą 
sesutę Barčienę. Jos nepa
miršta savo mielos Marijo
nos. Dabar nuolat užprašo
mos mišios už velionės sielą. 
Barčienę dažnai gali matyti 
bažnytėlėj tyliai ir ramiai 
besimeldžiančią už savo se
sutę. Tai tikrai didžios mei
lės ir atsiminimo išreiški
mas.

Tegul ilsis ramybėj ir Die
vulio palaimoj per amžius.

Elena Paicytė ištekėjo 
Joseph Maloney rugpiūčio 10 
dieną. Vedybos įvyko šv. Ed
vardo bažnyčioje.

Elena Steponavičiūtė susi
tuokė su Jonu Kučiu. Jie 
priėmė moterystės sakra
mentą Aberdeen koplyčioje 
lapkričio 7 dieną.

Lapkričio 9 dieną Juozas 
Sakalauskas susituokė su 
Regina Smith, šv. Monikos 
bažnyčioj. O jo sesutė Ona 
Sakalauskaitė ištekėjo už 
Haymondo Vasikonio lapkri
čio 17 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj.

Parapijo salėj buvo labai 
didelės vaišės jaunųjų pager
bimui.

Alekas Usonis susituokė 
su Elena Keršyte lapkričio 
16 dieną šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

JONAS DAUNIS
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.
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Šv. Kazimiero parapijos 
jaunųjų moterų grupė sėk
mingai dirba, kad parapijos 
naudai rengiamoji kortų 
partija gražiai pavyktų.

Atrodo, kad tai tikrai pa
siseks ir kad tai bus pirmoji 
tokia didelė ir sėkminga pra
moga. Kiek teko nugirsti, di
delis būrys rengėjų susiren
ka ir dabar dirba tam paren
gimui.

Kai teks sužinoti, kas to
kios dirba, tai ir jų vardus 
paskelbsime ir gal paveiks
lus įdėsime, jei jos taip uo
liai dirba dėl savo parapijos.

Kaip žmones pasakoja, to
je pramogoje bus labai daug 
ir labai brangių dovanų. O 
svečių ir viešnių susirinks į 
tą parengimą iš visų Phila- 
delphijos apylinkių. Per žai
dimus bus išleisti laimėjimai. 
Tarp kitų dovanų bus ir ang
lių tonas. O tai bus tikrai 
brangi dovana, nes angliaka
siai išėję streikuoti, tai rei
kės prakaituoti, kol gaus 
anglis, kad įteiktų laimėto
jui.

— Šeštadienį, lapkričio 30 
d., yra šv. Andriejaus atlai
dai.

— Parapijos bazaras įvyk
sta lapkričio 29, 30 ir gruo
džio 1 d.

1934-39 m. iš Linkuvos vai., gyv. Phi- 
ladelphijoje.

Andriušis, Vincas, iš Šumsku vai., 
Marijampolės aps., gyv. Chicagoje.

Balasevičius, Jonas, iš Semeliškių 
vai., Trakų aps., gyv. ūkyje prie Bos
tono.

Baley, Josephina ir Lowy, gyv. Chi
cagoje S. Talman Avė.

Bekunski, Josef, ir vaikai Leon, 
Helena, Rita, gyv. Manchester.

Blažys, (Blaževičius), Aleksandras, 
iš Subačiaus vai.

Blyno, Jono vaikai. Jis buvo iš Pa- 
zukų k., gyv. ir mirė rodos Phila.

Brundzaitė, Julė, ištek, pavardė ne
žinoma, iš Marijampolės, gyv. Chi
cagoje.

Burauckas, Juozas, iš Šilsodžio k., 
Gražiškių vai., gyv. Detroite.

Capkovski, Kazimieras ir jo broliai 
ar seserys. Jų motina Capkovska-Ke- 
rasevič buvo kilusi Melaikių k., Če
kiškės vai., Kauno aps. Ji ir jos sūnus 
kunigas Pijus jau mirę.

Čepaitis, Mykolas, gyv. Granite City.
Černiauskas, Jonas ir jo sesuo Mar

celė, iš Trakų aps.
Černiauskienė - Vaidutaitė, Nastazi

ja.
česonis, Juozas, sūnus Motiejaus, 

gyv. Baltimore, Md.
čiiučiutka, Antanas, iš Raudondva

rio vai., Kauno aps.
Daunys, 

pilės vai.
Delikas, 

gyv. New
Dumbliauskas, Vladas, iš Seinų aps.
Endruliai, (arba Andriuliai), Povilo 

sūnūs. Jų tėvas buvo kil. iš Pašvitinio 
vai., Šiaulių aps., gyv. Chicagoje.

Endruis (arba Andriulis), Julia ir 
Leonas ir judviejų motina, išvykę 
1934-38 m. iš Linkuvos vai., gyv. Phi- 
ladelphijoje.

Fedaravičiai, (arba Kvedarai), du 
broliai, iš Šaukoto, Pušušvio , vai. 
Kėdainių aps., sūnūs Izidoriaus, gyv. 
Chicagoje.

Goštautas, ar Goštautas, Adolfas ir 
Juozas, gyv. Donora, Pa.

Grumadas, Kazys ir Adomas, 
Raudondvario vai., Kauno aps.

Ivanauskas (Iwanoski), Jonas, bai
gęs Ukmergės gimnaziją 1930 m.

Ivanauskas, Petras, sūnus Rapolo, 
gyv. Brooklyne.

Ivanauskienė - Urbonaitė, Ona, gyv. 
Philadelphijoje.

Jacienė, Jugasė, išvyk, iš Naujikų 
k., gyv. Chicagoje.

Jakaitis, Jonas ir žmona Elzė, iš 
Kidulių vai., šakių aps., gyv. N. Y.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA 
41. W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Kuris Įvyks

Sekmadienį, Gruodžio-Dec. 29, 1946
Pradžia 7 vai. vakare

ŠV. KAZIMIERO PAR. SALĖJE
331 Earp Street . Philadelphia, Pa.

DIDŽIAUSIA DAUGYBE

VISOS VIETOS REZERVUOTOS!
Bilietu galima gauti pas rengėjus: P. Breslauskus, 2246 

W. Allegheny Ave., Šv. Kazimiero par. Klebonijoje ir pas 
platintojus, kurie pasiūlys namuose. BILIETO KAINA—$ 
platintojus, kurie pasiūlys namuose. Bilieto kaina—$2.00

Pelnas skiriamas “Philadelphijos žinių” Amerikoje nau
dai.

Tai pirmas tos rūšies vakaras! Kas ateis, niekuomet ne
pamirš!

Kviečia—REN GE J AL
®®®®®®®®®®®®@®®©®®®C

“AMERIKOS” VAJUS
New Jersey pirmoje vietoje

Artinantis šventėms, “Amerikos” platinimo vajus pa
gyvėjo visose kolonijose. Tačiau lenktyniavime pirmoje vie
toje eina New Jersey miesteliai, ypač Kearny. Nesant čia 
įgaliotinių, kurie rinktų prenumeratą, skaitytojai siunčia 
pinigus per laiškus, skubėdami atlikti savo pareigą.

Mes prašome ir kitų pasekti jų pavyzdžiu ir savo pre
numeratą prisiųsti paštu (money orderiu ar pinigais), ne
laukiant, kol mūsų įgaliotinis atsilankys į namus.

Stambūs “Amerikos” rėmėjai.
Stambesni “Amerikos” rėmėjai šią savaitę buvo: R. 

Krakauskienė iš Nutley, U. Martinaitiene iš Clifton, M. 
Stonis iš Kearny ir K. Kavaliauskas iš Bronx.

Laikraščiui Tremtinių Fondui paaukojo Pažereckienė 
iš Maspetho. Kita auka tam pat reikalui buvo $15.00 dydžio.

Kalėdų Dovanos
Artinantis šventėms, daugelis laužo sau galvą, kaip 

savo giminėms ar pažįstamiems padaryti vertingą dovaną 
ir kad ji per daug nekainuotų.

Tą klausimą labai sumaniai išsprendė R. Krakauskie
nė iš Nutley ir I. P. iš Brooklyno, užrašydamos savo bičiu
liams “Ameriką.”

Tamsta irgi gali pasekti jų pavyzdžiu. Prisiųsk mums 
$3.00 ir savo bičiulio adresą. Ištisus metus jis gaus gerą 
laikraštį ir minės tamstą, tuo tarpu kai kitos dovanos esti 
užmigtos vos šventėms praėjus.

“Amerika,” rimčiųiaikrasn«, _binil
žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių g 
nimą.

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

“Amerika” metams kainuoja $3.00, užsienyje $3.25.
Visais reikalais kreipdamiesi ar pinigus siųsdami, adre 

suokite:

Brooklyn 11, N. Y<
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kų, 25 darbininkai, apie 70 studentų, apie 30 mažame
čių vaikų, ir kiti likusieji yra daugiausia senesnio am
žiaus inteligentai: profesoriai, mokytojai, gydytojai, in
žinieriai ir kiti. Pragyvenimas yra labai sunkus. Nors 
butai pakenčiami, nes gyvenama laisvai, bet maistas 
yra labai blogas ir nepakankamas. To pasėkoje yra 
naujai susirgusių 10 žmonių džiova. Apie 70% žmonių 
yra gavę mažakraujystę ir nusilpimą. Vaikų tikrai esą 
90% anemikų.

Iš vokiečių nei maisto nei darbo gauti negalima, nes 
jie patys jo neturi. Prancūzų maitinimas taip pat nėra 
per daug ištaigingas. Jų kariuomenė maitinama taip 
pat blogai. Dėl to ir DP (“Dievo paukšteliai”—kaip pa
tys lietuviai tremtiniai save vadina) maistas yra blo
gas.

Užėjau į studentų restoraną pažiūrėti, kaip jie mai
tinasi. Kaip tik buvo pietų metas. Paraitotom rankom 
stora moteris su dideliu samčiu dėjo kiekvienam stu
dentui į bliūdelį bulvių košės ir užpildavo po šaukštą 
rudo padažo. Ir tai viskas.

Paragavau ir aš. Nenorėjo man duoti, nes reikėjo 
būti “prirašytam.” Bet kada aš moteriai su paraitotom 
rankovėm paaiškinau, kad aš čia noriu tik paragauti, 
tai tada ji susimylėjo ir man įkrėtė šaukštą košės. At
rodė košė, kaip košė, bet kad tai galima būtų pava
dinti pietumis, tai to nepasakysiu. Toli gražu jauniems 
žmonėms to neužtenka, ir jie išeina namo su tuščiais 
pilvais, kaip ir atėjo, nes besikalbant su draugais ir be
žiūrint į kitus bevalgančius, ta košė būva suvirškinta. 
Taip ir silpsta pamažu tie vargšai tautiečiai.

Visų klausimai yra tie patys: kada bus koki pasikei
timai, kada mes grįšime į savo tėvynę, kada pradėsi
me normalų gyvenimą?

Ką jiems gali atsakyti į tokius svarbius klausimus, 
jei ne nuraminti ir paguosti, kad dar yra pasaulyje tie
sa, kad yra žmonių, kurie dėl tiesos kovoja, ir kad tie
sa laimės.

Pasikalbėjęs ir pažiūrinėjęs, kaip gyvena tautiečiai, 
pasiryžau aplankyti vieną kitą vokietį, kurį pažinojau 
iš senesnių laikų. Bet pirmiausia reikėjo susitvarkyti 
su prancūzų karinėmis įstaigomis dėl mano maitini
mosi ir gyvenimo.

Prisistačiau karinei vadovybei, čia mane labai malo
niai priėmė: davė viešbutį ir paskyrė maitintis okupa
cinės valdžios karininkų restorane.

Provincijos ministeris

Rytojaus dieną nuėjau pas Badeno provincijos Tei
singumo ministerį Dr. Z. Jį pažinojau dar karo metu 
nuo 1943 metų. Jis tada buvo paprasto žemiausios in
stancijos teismo teisėjas. Pakilti tarnyboje negalėjo, 
nes nebuvo partijos narys. Jis net buvo persekiojamas 
ir grasinamas lageriu ir kalėjimu. Bet jis tvirtai laikėsi 
ir į partiją neįstojo. Dėl to 1944 metų pabaigoje iš tei
sėjo pareigų buvo atleistas. Darbo įstaiga jį paskyrė ta
da į fabriką paprastu darbininku. Po kapituliacijos, 
prancūzų okupacinės valdžios organų jis buvo paskir
tas Badeno teisingumo ministeriu.

Aš jį vis dėlto radau ir dabar labai nusiminusį. Jis 
kentėjo dėl bendros Vokietijos nelaimės. Sundėsi an
archija okupacinėse zonose, nekaltų žmonių kankini
mu, blogu maitinimu. Jis man kalbėjo, kad nusikaltu
sių nubaudimas yra vokiečių tautos teigiamai vertina
mas, bet nekaltų žmonių kankinimas, žeminimas ir ba
du marinimas Vokietijos miestų negalės vokiečių tau
tos būti niekuomet užmirštas.

Ministeris dėkoja už duonos kepalą
Nors buvo nepatogu, bet jam pasiūliau iš Prancū

zijos atvežtos duonos kepalą, kavos porą saujų, keletą 
konservų ir porą pakelių cigarečių. Negalima įsivaiz
duoti, kaip jis apsidžiaugė, spaudė man ranką, dėkojo 
ir pareiškė: “Mano žmona ir vaikai labai dėl to apsi
džiaugs.” Galima iš to suprasti, kokia yra sunki vokie
čių padėtis, jei jų ministeris taip džiaugiasi šį tą gavęs.

Ilgai čia Freiburge sustoti negalėjau, nes turėjau vos 
28 dienas kelionei, o reikėjo apvažiuoti beveik visą Vo
kietiją, ir aplankyti didžiausius jos centrus Prancūzi
jos, Amerikos ir Anglijos zonose. Tad aš apskaičiavau, 
kad jei tik po porą dienų sustočiau, tai jau visko nega
lėčiau aplankyti.

Tad pirmyn tolimesnėn kelionėn!
Karinis traukinys lėkė nesustodamas per Prancūzi

jos okupacinę zoną, švarcvaldo kalnai, kaip filmą, bė- 
go pro mano akis.

Girdžiu gi gretimam skyriuj kalba kažkas lietuviš
kai. įeinu ir randu du jaunus vyrus nuotaikingai be- 
diskutuojančius. Jie labai nustebo, kada juos pasveiki
nau lietuviškai ir pasakiau, kad atvažiavęs iš Pary
žiaus, kaip karo korespondentas. Jie man pasisakė taip

pat esą žurnalistai ir važiuoją į Hanau miestą, į lie
tuvių spaudos konferenciją. Kvietė ir mane. Bet aš ne
galėjau keisti savo kelionės plano. Hanau miestas buvo 
mano kelionės plane, bet tik daug vėliau. Palinkėjau 
jiems laimingos kelionės ir atsisveikinau.

Traukinys pilnu greičiu įlėkė į Baden-Badeną. Tai 
garsus Europoje kurortas. Visai karo nepaliestas. Nė 
viena bomba čia nėra kritusi. Miestas labai gražus. 
Prancūzai pasirinko šį miestą savo okupacinės valdžios 
sostine. Čia lietuvių beveik nėra. Tik visai netikėtai su
tikau p. V., kurs sakėsi man gyvenąs visai netoli Ba- 
den-Badeno su savo visa šeima ir verčiąsis pamokomis. 
Jis moko prancūzų karininkus rusų kalbos. Sakėsi ge
rai uždirbąs ir gaunąs teisę valgyt kariniuose restora
nuose.

Mano tikslas čia buvo aplankyti prancūzų valdžios 
žmones ir su jais pasikalbėti apie lietuvių tremtinių pa
dėtį. Aš buvau nukreiptas pas majorą J., informacijų 
skyrium

Prancūzai apie tremtinius
Labai maloniai mane priėmė. Mane labiausiai domi

no, kaip prancūzai žiūri į tremtinius, koki jų planai ir 
ar būtų galimybės tremtiniams įsikurti Vokietijos sri
tyse, kurios žada būti prijungtos prie Prancūzijos, pav., 
Sare.

Jis man pasakojo, kad prancūzai labai palankiai ir 
su užuojauta žiūri į tremtinius iš Baltijos kraštų, ku
rie yra dar svetimųjų rankose. Majoras parodė supra
timo, kodėl tremtiniai negali grįžti į savo okupuotas 
tėvynes. Pievartos prancūzų karo organai niekur ne
vartoja ir nemano vartoti tremtiniams į jų kraštus su
grąžinti. Norintiems dirbti įvairiems specialistams 
prancūzų zonoje okupacinė valdžia kliūčių nedaranti, 
jei jie patys to jiems tinkamo darbo susiranda. Pran
cūzų okupacinė valdžia yra leidusi dirbti keliems advo
katams, keliems gydytojams ir kitiems specialistams.

Planingai kolonizuoti Saro kraštą tremtiniais pran
cūzai ligi šiol dar nesiėmė, bet jei gydytojai, inžinieriai, 
advokatai ir kiti praktiškų specialybių žmonės tame 
krašte patys iš anksto įsikurs, majoro manymu, pran
cūzų valdžia jiems kliūčių nedarys ir padės ten ir to
liau pasilikti.

Buvau suplanavęs dar pamatyti didelį Lietuvos 
draugą ir buvusį Baltijos kraštų universitetų profeso-

rių, dabar Prancūzijos generolą S., kurs Baden-Baden 
yra labai aukštose pareigose. Labai apgailestavau, ka 
jis kaip tik tuo metu buvo išvykęs.

įtartų kas ma 
ir tuo būdu — 

talėjęs, o dar 
suaristokratėjęs, 
Lietuvon (greil 

ęs patį gražiai 
iar galutinai ne 

, kur nors 
Neries, pirmų ] 
pastatysiu graž 
ias kumetyn

— paskiras 
ieliu ir sodu ir p<

ių namu. Ir įv 
gurnais bute. 1 

i sentimentalu. 3 
i normalu, žodž

Per švarcvaldo kalnus

Karinės valdžios mano dispozicijai pavestu automo 
biliu leidausi tolimesnėn kelionėn po prancūzų okup 
cijos zoną. Kelionės plane buvo pažymėtas Tuebinge
nas. šiam miestui pasiekti reikėjo skersai pervažiuo 
visus švarcvaldo kalnus. Be galo gražūs vaizdai. Sak 
ma, kad šie kalnai yra beveik gražiausi Europoje. Ji( 
toki žali, kad atrodo tik ką išsprogę. Visur matyti gr 
žūs takeliai, visur puikūs moderniški viešbučiai, san 
torijos raudonais stogais ir baltomis sienomis marguo 
ja 1,000-1,500 metrų aukštumose. Plentai toki lygūs i 
geri, kad atrodo, jog automobilio ratai limpa prie a 
f alto.

Vokiški kaimeliai ir miesčiukai toki švarūs ir gražu 
tarytum, kurortai. Jų gatvėse didžiausi būriai jaun 
baltagalvių vokietukų krykščia ir mediniais šautuv 
ant pečių žaidžia jau naujus dar nežinomus kareivi 
Nauja Vokietija auga,—pamaniau. Jie vėl kada no 
pridarys bėdos Europai. Šia proga turiu pastebėti, ką 
vaikų gausumas Vokietijoje metasi visur į akis. Kie 
Prancūzijos kaimai yra tušti vaikais, tiek Vokietij 
kaimai yra pilni.

Štai po gerų trijų valandų kelionės klonyje išsitie 
miestas.

Tai Tuebingenas—man paaiškino šoferis. Pirmiaus 
reikėjo užeiti štaban ir gauti leidimą apsigyventi 
maitintis.

Čia tuojau noriu paaiškinti, kodėl taip svarbu yi 
tuojau pat pasirūpinti, kur apsistoti ir kur valgysi V( laikraščiai ra 
kietijos miestuose. Daugumas miestų sugriauti, ir jū ^gos studentą 
se viešbučių labai maža arba visai nėra. Tie, kurie 
išlikę, visi yra rekvizuoti kariuomenės reikalams ir 1 
viliams žmonėms nieko nėra palikta, arba labai maz Hi biuruose ant

Man kaip karo korespondentui, žinoma, buvo leis Į darbo valandų, 
gyventi kariuomenės viešbučiuose. Taigi ir Tuebingei inkams sutin- 
tuojau pat gavau karinį viešbutį.

Saulė jau buvo nusileidusi ir nieko kito man neliki^ ant šieno dar- 
kaip tik eiti pailsėti, nes naktį čia nieko nesusiras!.

(Bus daugiau)

viskas harmoninę 
ijoje. Gyvenu ka 
ir tame rojuje p 
čių. Skaitau, d 
tai gyvena p 

e visi, žinoma, b 
Ne dėl to, kad ta: 
vo, bet dėl nep; 
stokoS. Kaip P; 

būt, New Yorki 
^Kopenhagoje n< 
gauti buto.
M imasi tvarkyt 
komisija, bet n 

gusi, jei nebu 
Eidavusi. Dėl bu



‘j■ gr,icio-November 29, 1946 AMERIKA 5
I I ŠIUPIKI?

LAIŠKAS IŠ DANIJOS

kKAl
Kuris Įvyks L

į Gruodao-Detji
Pradžia 7 vai. vakare r

TMIERO PAR, J
DIDŽIAUSIA DAtGIBt I 

ių! Margumynį S J 

OS VIETOS REZERVAI 

i gauti pas rengėjus: P.W I 
kve., Šv. Kazimiero par. EįįJ 
ie pasiūlys namuose. BnjQi'J 
•ie pasiūlys namuose. BOkfe J 
mas “Pliiladelphijos W.įJ

os rūšies vakaras! Kas atė. J

Kvied

(Pradžia 2 pusi.)
| Nenoromis prisimeni mū
šų naujokynes, valdininkų iš
niktus Lietuvoje “centrus” 
^dvarelius. Mūsų senų dva- 
ų ir dvarelių kultūra seniai 
lįngo. Tos visos senos kny
gos, paveikslai, šeimynos ir 
hitais valstybinės reikšmės 
rchyvai. Seniai mūsų įvai
rus plauko okupantų iš
grobti. Dvarelių seniai ne- 
lr.
Į Kas dar iš senosios kartos 
teatsimena tų gražių Lietu
bs dvarų ir dvarelių! Kuris 
idesnis, vis buvo vadina- 
Įąs — palocius ir dažnai bu- 
I* pamėgdžiojama “Italija.” 
i tų mažesnių, ant gražių 
femuno, Dubysos, Nevėžio 
I Neries krantų. Stilingo
ms kolonomis, gerai supla- 
Įiotais kambariais ir savo 
riežtomis architektoniško-

AMERIKOS” M
New Jersey pirmoje vietoje I 
šventėms, “Amerikos" pįj 
ilonijose. Tačiau lenktynini 
Jersey miesteliai, ypač Keri 
ie rinktų prenumeratą, įj 
kus, skubėdami atlikti siT^I 
ne ir kitų pasekti ją pavyįl 
ųsti paštu (money orderiui 
ūsų įgaliotinis atsilankys įd

Stambūs “Amerikos" rėmėja 
“Amerikos” rėmėjai šią g i 

iš Nutley, U. Martinaitienėj 
ly ir K. Kavaliauskas iš Brea I 
ii Tremtinių Fondui paauk:;.’ 
ita auka tam pat reikaluitoį j

Kalėdų Dovanos 
s šventėms, daugelis laužos 
s ar pažįstamiems padaryki?: 
laug nekainuotų, 
mą labai sumaniai išsprendė!
r I. P. iš Brooklyno, užrašyti 
ką.” F
rgi gali pasekti jų pavyafeil 
bičiulio adresą. Ištisus kJ 

Anės tamstą, tuo tarpu kaicl 
s šventėms praėjus. į 

riincit^-.;^ įaįįrasus, I 
pasaulio ir plal^-^ovi& | 

:ai” bendradarbiauja gertam 
oje, taip ir užjūryje. I 
ra” metams kainuoja $3.00, l j 
eikalais kreipdamiesi ar pfcl

“AMERIKA"
th Street,

is bei būties tradicijomis, 
lip mes greitai sukrutome 
įimurinti” tą Lietuvą, bei 
Isudarkyti, kas dar gero 
tvo likę. Dygo namai so- 
Įuje, braškančiomis skar- 
jmis ant stogų, užuot tų do- 
I senų čerpių. Visais tais 
lėkštais” ir bokšteliais, 
įstais priestatais ir mies
tais “balkonais,” kaip 
Įgždžių lizdais. Kiekvie- 
m “direktoriui” fantazija 
kalvos lindo: medžiagos, 
Iporcijos ir spalvos požvil- 

Biekvienas akylesnis 
lek-endo keliautojas iš 
tano į “provinciją” gerai 
Įėjo pastebėti iš autobuso 
fs stebuklus. Ne vien tik 
Įtomis šalis gali atsistaty- 
|bet kai bus pasaugomos 
teų bažnyčios, seni pasta- 
lir kultūros palaikai. Da- 
imūsų kunigaikščių Met-

ų, dabar Prancūzijos generolą 
’a labai aukštose pareigose. Lak-1 
s kaip tik tuo metu buvo išvyks Į

Per švarevatak&l 

Karinės valdžios mano disp®?| 
iliu leidausi tolimesnėn kelknėc/ I 

ijos zoną. Kelionės plane buvo m 
ias. Šiam miestui pasiekti rekėp 
Asus švarcvaldo kalnus. Be gabk 
na, kad šie kalnai yra beveik M 
:oki žali, kad atrodo tik ką išpy
tus takeliai, visur puikūs moden> 
:orijos raudonais stogais ir 
ja 1,000-1,500 metrų aukštui; 
geri, kad atrodo, jog autonwft 

falto. !
Vokiški kaimeliai ir miesd^' j 

tarytum, kurortai. Jų gatvėj 
baltagalvių vokietukų kryksi I 
ant pečių žaidžia jau naujus ' I 
Nauja Vokietija auga,-pam^ I 
pridarys bėdos Europai Šia p^' I 
vaikų gausumas Vokietijoje I 
Prancūzijos kaimai yra tušti'M 

kaimai yra pilni.
Štai po gerų trijų valandą 

miestas.
Tai Tuebingenas—man 

reikėjo užeiti štaban ir ga^ ' I

naudojasi kiti. Raudon
io bažnyčią rusai su
odino, o Zapyškio sena
tes patys leidžiame su- 
i, o tokių bažnyčių — 
ii Lietuvoje. Mūsų “die- 
i” iškeliavo iš Lietuvos, 
tik kuriam mūsų inteli- 
li patiko, vietoj turis- 
į suvenirų. Tas neįkai- 
inas turtas, mūsų senos 
mos, kryžiai ir statulė- 
— kaip piktos raganos 
is iššluota. Ir tuose nuo- 
Įynuose taip maža kas 
I sukurta.
įd neįtartų kas manęs, 
felėjęs ir tuo būdu — su- 
inentalėjęs, o dar blo- 
Į— suaristokratėjęs, aš 
Įžęs Lietuvon (greitai) 
įgijęs patį gražiausią 
į, dar galutinai nenu- 
pzintą, kur nors ant 
ingos Neries, pirmų pir
kia pastatysiu gražias 
lamąsias kumetyne s. 
|ienam — paskiras su 
Įarželiu ir sodu ir pen- 
tambarių namu. Ir įvai- 
ipatogumais bute. Tai 
; nei sentimentalu. Tai 
tisai normalu, žodžiu, 
Danijoj.
p viskas harmoninga 
Danijoje. Gyvenu kaip 
I Bet ir tame rojuje pa- 
o žalčių. Skaitau, da- 
ludentai gyvena pa
le. Ne visi, žinoma, bet 
laža. Ne dėl to, kad taip 
| būdavo, bet dėl nepa- 
įsbutų stokoš.Kaip Pa
le, tur būt, New Yorke, 
fat ir Kopenhagoje ne
ina gauti buto.
[tingai imasi tvarkyti 
įkalą komisija, bet ne 
is pažengusi, jei nebus 
tasilikvidavusi. Dėl bu- 
|os.
įdienos laikraščiai ra-

'sąstatu kaip ir mažėja. Dar 
I taip neseniai parduotos Š. 
Amerikos Valstybėms Šv. 
Tamošiaus salos; jų kaina 
buvo 25 milijonai dolerių. 
Vėl atskilo Islandija, nors ir 
kiaurai pertekusi danų kul
tūra, ir įsikūrė savo 100,000 
gyventojų “Respubliką,” 
nors ir milžinišku plotu. Nor
vegai, iškėlę Grenlandijos 
klausimą, ko tik nepaveržė 
jos iš danų, tik bylą pralai
mėjo. Sala pripažinta amžių 
amžiams danams. Dabar da
nai galvą sau laužo dėl savo 
Perėjų salų. Kelių parapijų 
dydžio, Perėjų salos baudžia
si kurti savo respubliką, 30,- 
000 gyventojų. Danams teko 
siųsti į savo brolius delega
ciją. Delegacija grįžo gana 
optimistinga: salų gyventojų 
dauguma vis dėlto bus nuta- 
riusi nesiskirti.

Nors danai tokiais atve
jais nesinervina. Jie kultū
ringi.

— Kažkas netvarkoje pa
saulyje. Ar bus karas? Ar jis 
bus išvengtas? — klausimai, 
kuriuos dažniausiai dabar 
gali išgirsti Danijoj. Kaip ir 
kitur. Bet dar dažniau išgirs
ti: “Ramu mūsų mažutėje 
Danijoje. Ir gera.” Kaip ir 
priežodis iš senovės laikų. 
Danija pavyzdys kitiems 
kraštams. Vis dar danai 
spiečiasi apie savo labai iš
vargusį karalių, taip hero- 
jingai kovojusį prieš vokie
čių okupantus. Danai jį labai 
myli.

Ruduo. Visi beržai ir kaš
tanai bronziniais lapais. Se
niai nemačiau jau tų medžių. 
Saulė tokia švelni.

Aš jaučiuosi jaunas, tur
tingas ir toks ryžtingas.
Kopenhaga, 1946 m.

Toliau Spausdina 
Žodyną

Spalių 17 d. per Vilniaus 
radiją prof. J. Balčikonis pa
reiškė, jog antrasis lietuviš
ko žodyno tomas jau esąs 
spaudoje, o trečiasis beveik 
paruoštas spaudai.

Šiam žodynui medžiaga 
buvo paruošta laisvos Lietu
vos laikais.

Rugsėjo 29 d. per Vilniaus 
radiją pranešta, kad meno 
reikalų tvarkytojas, išdalino 
ordenus pasižymėjusiems 
menininkams ir meno dar
buotojams.

Aukščiausiuoju ordenu 
meno reikalų tvarkytojas 
Banaitis papuošė Kipro Pet
rausko krūtinę. Kitais, jau 
ne tokiais aukštais ordenais, 
apdovanoti: Tallat - Kelpša, 
Kučingis, Mažeika, Kelbaus- 
kas ir kt., viso netoli 150 as
menų.

Iš to matyti, kad “cackių” 
nesigailima, nes jos nieko nė 
nekaštuoja rusui.

Paminėjo St. Šimkų

Spalių 11 d. per Vilniaus 
radiją buvo literatūrinė va
landėlė, skirta Stasio Šim-1

7 I

kaus 3-jų metų mirties minė
jimui.

Koncertinėje minėjimo da
lyje dalyvavo vokalinis an
samblis, vadovaujamas Alg. 
Kalinausko.

Solo dainavo Justas Ar
malis, A. Sudokaitė, Aldona 
Jackytė ir Zenonas Paulaus
kas. »

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI į

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Šv. Onos draugija rengia me
tinę kortų ir bingo partiją šeš
tadienį, gruodžio 7 d. 7:30 vai. 
vakare Šv. Vardo salėje, 6 Davis 
Ave., Kearny, N. Y.

įžanga 50 centų.
Bus gražūs prizai. Bus duoda

mas durų prizas.
Šeimininkės pavaišins atsilan

kiusius.

Grįžo pasižymėjęs
Lietuvis Juozas Gusevičius iš 

No. Arlington, N. J. yra paleis
tas iš karinės tarnybos, kurioj 
išbuvo penkerius metus.

Veteranai stengiasi jam iš
prašyti aukščiausią medalį — 
‘Congressional Medal of Honor.’

Per karą Juozas buvo žino
mas kaipo “one man army,” nes 
per tris dienas Vokietijoj jisai 
suėmė 89 vokiečius, virtuvę, ko
mandos vagoną, išmušė kulko
svaidžio lizdą ii* užėmė koman
dos postą.

Jaunas lietuvis buvo sužeis
tas per Velykas 1945 m. ir buvo 
Wood row Wilson ligoninėje, 
Staunton, Va., bet dabar susvei- 
kęs grįžo namo.

Visi lietuviai linki Juozui daug 
pasisekimo. A. E. S.

46th Place, Chicago 32, Ilk, ižd. 
V. Petrauskas, iždo globėjai— 
Eve A. Lukas ir Dr. Al. M. Rač- 
kus.

Į draugiją bus priimami na
riais ir už Chicagos, ir toliau 
gyvenantieji lietuviai filatelis
tai. Jiems bus naudinga priklau
syti, nes galės naudotis draugi
jos patarnavimu išmainyti savo 
dublikatus ir surasti rinkas savo 
vertingesniems ženkleliams, ne
atiduodant juos varžytininkams 
parduoti už komisą.

Visais draugijos reikalais, taip 
pat norintieji įsirašyti į šią drau
giją, informacijų tesikreipia į 
sekretorių aukščiau paduotu ad
resu. Filatelistas.

San Francisco, Cal.

Rochester, N. Y.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

susirinkimas įvyko lapkričio 13 
d.

Paaiškėjo, kad ALT centro 
Lietuvos vadavimo reikalams 
paskelbtam vajuj Rochesterie- 
čiams kvota paskirta 5,000 do
lerių.

Tam tikslui nutarta suruošti 
prakalbas sausio 5 d.

Kalbėtoju pakviestas ką tik 
atvykęs Bronius Budginas.

Kitos kolonijos jau stojo į 
darbą aukomis. Kiekvienas lie
tuvis aukoja vienos dienos už
darbį, aukoja draugijos, žodžiu, 
renka išpildyti savo kvotą ir 
gelbėti Lietuvą.

Mūsų ALT skyriaus valdyba 
ir veikėjai rimtai ruošiasi prie 
vajaus, kad surinkus mums pa
skirtą kvotą.

Atstovas K. Stašaitis, grįžęs 
iš Katalikų Kongreso New Yor
ke, išdavė raportą.

— Lietuvai vaduoti vajaus 
vakarienė įvyks apie vasario 16 
dieną.

— Šv. Jurgio parapijos baza- 
ras prasidėjo lapkričio 23 d. Pa
sekmės gražios.

— Gruodžio 8 d. parapijos 
moterys ruošia vakarienę baž
nyčios pagražinimo reikalams. 
Dalyvaukime.

— Amerikos lietuvių legionie
rių postas parapijos svetainėje 
kas penktadienio vakarą suren
gia kortų partiją.

— Mūsų parapijoj tremti
niams vajus tęsiasi. Aukokime 
drapanas ir valgį.

— Tremtinių reikalams po 1 
dol. aukojo Kat. Reimanienė ir 
Petr. Kaminskiene.

— Edv. Valeskai susilaukė sū
naus. Kep.

Chicago, Ill.O 7

maitintis. y
Čia tuojau noriu paaiškinti-I 

tuojau pat pasirūpinti, kur l 

kietijos miestuose. Daugini Y 
se viešbučių labai maža arba 1 
išlikę, visi yra rekvizuoti l 
viliams žmonėms nieko nėra r.

Man kaip karo korespoo^ ' 
gyventi kariuomenės viešb^ 

tuojau pat gavau karinį
Saulė jau buvo nusileidus1^'; 

kaip tik eiti pailsėti, nes n^1

Kopenhagos studentai 
į vasaros maudyklėse, 
Ee. Kai kur gauna 
įkvoti biuruose ant 
I po darbo valandų, 
s šeimininkams šutin
iai kurie laimingi ga- 
Eąkvoti ant šieno dar
bas ūkininkus.
gero politikoje? Tokia 
į kitados viešpatija 
latrodo, savo plotu ir

Universitetus Tvar
ko Maskva

Universitetai Lietuvoje iš
imti iš švietimo ministerijos 
žinios ir priklauso tiesiogiai 
Maskvai.

Smulkesnių žinių teko 
gauti apie medicinos fakul
tetų personalinę sudėtį.

Medicinos fakulteto deka
nas yra V. Abraitis.

Filatelistai Susiorganizavo
Buvo žinoma, kad Chicagoje 

yra nemažai lietuvių filatelistų, 
pašto ženklelių rinkėjų, kurių 
daugelis priklausė svetimtaučių 
filatelistų draugijoms ir neturė
jo jokio ryšio savo tarpe.

Pastangomis Igno Sakalo, vie
no žymių filatelistų, šiomis die
nomis buvo sušauktas lietuvių 
filatelistų susirinkimas ir įsteig
ta draugija: “Lithuania” Phila
telic Society.

Draugijos tikslas bus populia- 
rizuoti Amerikoj Lietuvos pašto 
ženklelius, padėti nariams pri
einamais būdais papildyti savo 
rinkinius, dažniausiai mainantis 
dublikatais, ii’ apsaugojant lie
tuvius filatelistus nuo netikrų 
Lietuvos pašto ženklų, kuriuos 
nesąžiningi perkupčiai stengiasi 
parduoti, taipgi ruošti parodas 
ir premijuoti geresnius rinki
nius, kad tuo paskatinus narius 
dar labiau įsigilinti į šį kultūrin
gą ir savęs švietimosi palinkimą.

“Lithuania” Philatelic Socie
ty valdybon išrinkta: pirm. J. 
Green, vicepirm. Ig. Sakalas, 
sekr. Ben. S. Jurėnas, 2534 W.

BALE susirinkimas
Lapkričio 17 d., 1946 m. Sa

viškų namuose įvyko BALF 109 
skyriaus susirinkimas, kurį pra
vedė pirm. A. Skirius ir sekreto
riavo neseniai iš Europos atvy
kusi tremtinė lietuvaitė Julija 
Lėsytė.

Nors 109 skyrius yra negau
sus, tačiau nariai darbštūs ir 
dosnūs. Daugelis narių aukojo 
gana gerų rūbų, kuriuos valdy
ba supakuoja ir pasiunčia trem
tiniams kaipo kalėdinę dovaną.

Susirinkimas nutarė paskirti 
$20.00 iš kasos persiuntimo iš
laidoms ir pripirkimui kenuoto 
maisto.

Kalėdinis subuvimas
Taip pat buvo nutarta su

ruošti BALF klubo nariams ir 
pažįstamiems kalėdinį subuvi
mą, kurio metu padaryti rink
liavą dėl vieno tremtinio lietu
vio kelionės išlaidų iš Europos 
Amerikon.

Tas subuvimas numatytas pa
daryti gruodžio 29 d.

Atsakymas Fr. Rimkui ir 
“Vienybei”

Į praėjusiame susirinkime pa
klausimą apie negavimą lietu
vių našlaičių buvo atsakyta per
skaitant BALF "-feikalų vedėjo 
laiškas.

Paaiškėjo, kad iki šiol tik 11 
našlaičių tėra atvykę, ii’ devyni 
iš jų lanko mokyklas, o du apsi
gyveno pas lietuvius. Taigi, Fr. 
Rimkaus per anksti išleistas 
šmeižtas “Vienybėje,” kad visi 
našlaičiai laikomi uždaryti vie
nuolynuose ir kad kunigai neno
ri jų duoti žmonėms, yra tik 
prasilenkimas su tiesa.

Taip pat Rimkus aprašyda
mas prieš pusmetį įvykusį kon
certą (tai bent koresp.!) išsi
reiškė neigiamai apie programą, 
tuo tarpu kai pagal tikietų par
davėjo ir durininko paliudijimą 
jis į tą koncertą pavėlavo apie 
dvi valandas ir jo nė ketvirtada
lio nematė. Pats programoje da
lyvauti atsisakė. Sk.

Kalėdinis “Kalifornijos 
Lietuviu” numeris

“Kalifornijos Lietuvių” re
dakcija planuoja išleisti padidin
tą, gal net spaustuvėje spaus
dintą kalėdinį numerį.

Tam tikisi iš skaitytojų ir rė
mėjų gauti finansinės paramos 
kalėdinių sveikinimų, ar tai gar
bės prenumeratorių ($5.00) for
moje.

Kas šiuo reikalu domėtųsi ir 
norėtų padėti laikraščiui kovoje 
prieš lietuvių surusėjimą Kali
fornijoj, prašome prenumeratas 
ir sveikinimus siųsti šiuo adresu: 
“Kalifornijos Lietuviai,” 2721 
Logan St., Oaklond 1, Cal.

Elizabeth, N. J.
Aprašant J. Stuko koncertą, 

buvo neaiškiai pažymėti daini
ninkams akompanavusieji.

Pranešama, kad prof. J. Žile
vičius akompanavo V. Bara
nauskui, gi p. Čižauskams akom
panavo M. Slekaitytė.

Dvi SinagogosO o

Kaune
Teko patirti, kad Kauno 

mieste yra dvi žydų sinago
gos.

Kaune žydų esama 3,000, 
Vilniuje 15,000.

Miesteliuose provincijoje 
žydų Lietuvoje visai nėra.

Kalėdines Dovanos 
Tremtiniams -

Lietuvių tremtinių būrelis, 
neseniai atvykęs iš Vokietijos ir 
dabai' gyvenąs Clevelande, nu
tarė kreiptis į Amerikos lietu
vius prašydamas juos prisidėti 
savo nuoširdžia pinigine auka, 
kad galima būtų nusiųsti kalėdi
nes dovanėles lietuviams tremti
niams Europoje.
Kokiu būdu jiems galite padėti?

“Sotus- alkano neatjaučia”— 
sako sena lietuvių patarlė, bet 
mes, čia atvykę tremtiniai, žino
me jūsų lietuvišką nuoširdumą 
ir gailestingą širdį, todėl ir pra
šome: nepadėkite šio laikraščio 
į šalį, perskaitę šį mūsų prašy
mą, bet tuojau siųskite mums 
nors mažą auką pinigais arba 
čekiu, už kurią mes nusiųsime 
tremtiniams maisto.

Mes, tik prieš keletą mėnesių 
atvykę iš Vokietijos, žinome, 
kad jiems nereikia “kendžių” ar 
šokolado, bet tik duonos ir mė
sos, nutarėm siųsti jiems, už jū
sų suaukotus pinigus “CARE” 
maisto siuntinius per Amerikos 
valdžios kompaniją.

Vieną siuntinį, kuris kainuoja 
$10.00 ir kuriame yra keturi pa- 
kietėliai, siusime keturioms šei
moms. Numatom siuntinius siųs
ti bet kuriai vienai lietuvių kolo
nijai, kurios komitetas ir Raud. 
Kryžius paskirstys vienodai ko
lonijos gyventojams.

Aukas siųskite tuojau šiuo 
adresu: M. Laurinavičius, 6820 
Superior Av., Cleveland 3, Ohio.

Už jūsų gailestingą širdį ir au
ką iš anksto tremtinių vardu 
nuoširdžiai dėkojame.

Tremtinių būrelio Clevelande 
vardu, M. Laurinavičius.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Janavičius, Vaclovas, tytuveniškis, 
gyv. Kaune, išvyko į J.A.V. 1938 rk

Jančaras, Kazimieras, iš Kidulių 
vai., šakių aps., gyv. Chicagoje.

Jankauskas, Jonas, išvyk, iš Dzū
kijos, gyv. Brooklyn, N. Y.

Josikevičius, Mykolas, gyv. Brook
lyn, N. Y.

Juška, Jonas, iš Gasparų k., Pane
vėžio aps.

Kaminskienė, Agota, iš Švėkšnos 
vai., Tauragės aps.

Kellen, Aleksandras, iš Subačiaus v.
Klimavičius - Klimaitis, Julius, gyv. 

Brooklyne.
Koris, Anthony, gyv. bene Alaskoje 

ir Koris, Frank, gyv. Chicagoje, iš 
Paluobių par., šakių aps.

Krakauskas, Antanas, gyv. Gilles
pie, Ill.

Kumpikevičius, Juozas ir Povilas.
Kurapkaitė, Ieva, iš Pušaloto par., 

Panevėžio aps.
Kvedarai (arba Fedaravičiai), du 

broliai, iš Šaukoto, Pušušvio vai., Kė
dainių aps., sūnūs Izidoriaus, gyv. 
Chicagoje.

Kvedaravičius, Andrius ir Juozas, 
iš Gudelių vai., Marijampolės aps., 
tarnavo J.A.V. kariuomenėje.

Labanauskienė, Natalija, iš Švėkš
nos vai., Tauragės aps.

Leonavičius, Antanas, gyv. Brook
lyne ir Leonavičius, Bronius, gyv. 
New Yorke.

Leveckienė - Paliukaitytč, Marijo
na, duktė Petro ir Leveckis, Jonas, iš 
Zapyškio v., Kauno aps., gyv. Scran
ton, Pa.

Linka, ar Linkus, Izidorius ir Pran
ciška, gyv. Donora, Pa.

Litvinas, Andrius ir Mykolas, iš 
Kauno aps.

Mačiulaitis, Pranas, gyv. Chicagoje.
Maknavičius, Jonas, gyv. 111-06—

St., Ozone Park, L. I., N. Y., iš Gra
žiškių vai., šilsodžio k.

Mickevičiūtė, Ira, ištek, pavardė ne
žinoma, iš Marijampolės.

Misevičius, Matas, iš Panevėžio aps.
Misiūnas, Petras, išvyk, iš Uvainių 

k., gyv. Brooklyn, N. Y.
Morozovskis (Marazauskas), rodos 

Juozapas ir Stasys, iš Kovarsko vai., 
Ukmergės aps., gyv. bene Pittsburgh, 
Pa.

Naruškevičienė - Pečiukaitytė, Mi
kalina, duktė Jono, iš Gelvonių vai., 
Ukmergės aps., gyv. S. Bostone.

Olišauskaitė, Juzefą, iš Baisogalos 
va., gyv. 63 Hancock Ave., Detroit, 
Mich.

Paulauskas, A., gyv. Palangoje.
Pavilionis, Kazys, gyv. Chicagoje.
Pecias, Martynas, iš Tauragės, gyv. 

Chicagoje.
Petrauskienė - Cesonytė, Ieva., gyv. 

Baltimore, Md.
Pikčius, Antanas, iš Tytuvėnų vai.
Pilkauskas, Povilas, iš Alvito vai., 

brolis Onos.
Poniškaitis, Jonas, kil. ar turėjęs 

giminių Sasnavos vai., Marijampolės 
aps., gyv. New Yorke.

Ramanauskas, Jonas ir Antanina, 
gyv. Chicagoje.

Ramanauskas, Stanislovas, iš Bety
galos., Raseinių aps.

Rickievič, Stanislav, iš Airiogalos 
vai., Kėdainių aps.

Rickievič, Vladislav, iš Čekiškės 
vai., Kauno aps., gyv. Chicopee Falls, 
Mass.

Rutkowski, Juozas, sūnus Klemen
so, iš Pušaloto parap., gyv. Marlin, 
Texas.

Salys, Pranciškus, iš Plungės, gyv. 
Chicagoje.

Samuolis, Petras, iš Raudondvario 
vai., Kauno aps.

[VIETOS ŽINIOS
NEBALSlJOKIM UŽ KOMUNISTUS

Ateina priešmetiniai drau
gijų, klubų, unijų susirinki
mai, kur bus renkamos val
dybos.

Kiekvieno draugijos, klu
bo ar unijos nario prievolė 
eiti į susirinkimus ir daly
vauti valdybos rinkimuose.

Sėdėjimas ar gulėjimas 
namie per draugijos, klubo 
ar unijos metinį susirinkimą, 
kada būna valdybos rinki
mas, tai daugiau negu apsi
leidimas. Tai nepaisymas, 
kas tavo turtą turės — tei-

Sledžius, Juozas, sūnus Felikso, iš 
Vilkaviškio vai., gyv. Clevelande.

Šoris (ar Šorius), John, gyv. Illinois 
valstybėje.

Soroka, Antanas, (turi mėsos biznį), 
Andrius, Jonas, Morta ir Michalina 
(juodvi ištekėjusios) visi gyv. Detroit, 
Mich.

Storpirštytė, Ona, kil. ar turėjusi 
giminių Sasnavos vai., Marijampolės 
aps.

šermukšnis, Jonas, sūnus Mykolo ir 
Ievos Ruseckaitės, iš Liubavo vai., 
vedęs širvinskaitę, gyv. Plymouth.

Tamulaitis, Jonas, gyv. New Yorke, 
jo broliai Jurgis ir Martynas, ir se
suo Ona.

Turla, Adolfas, kil. ar turėjęs gimi
nių Švenčionių vai. ir jo vaikai: Au
gustas, Michalina ir Filomena, gyv. 
Waterville, ar panaš. mieste.

Uckewich, Viktorija, Konstanto Uc- 
kewich našlė, gyv. Chicagoje.

Ulevičiūtė, ištek, pavardė nežinoma, 
iš Saločių vai., Biržų aps.

Vaidutienė, Ona, išvyk, iš Kauno po 
Didžiojo karo.

Vallius - Ramanauskaitė, Ona, gyv. 
Chicagoje.

Vazgys, Boleslovas, iš Krakių vai., 
Kėdainių aps., gyv. Philadelphijoje, 
Thayer St.

Višinskas, Joseph, iš Jotijų, Šakių 
aps., gyv. New Yorke.

Vrubliauskas, Jonas, kil. Karmėla
voje, gyv. New Yorke.

Wabals, Anna, gyv. Brooklyne.
Woitkiewicz, Bronislava, iš Šėtos 

m., Kėdainių aps., kalba lenkiškai.
Zdanys, Justinas, iš Kruopių vai., 

Šiaulių aps., gyv. Chicagoje.
Žakevičius, Kazys, gyv. Chicagoje.
Žalnieraitis, Antanas, gyw Chicagoj.
Žiburkienė - Litvinaitė.
Žilys, Motiejus, gyv. Chicagoje.

Šidlauskienė, Petronėlė, gyv. Det
roite.

šliauteris, Antanas, gyv. Chicagoj.
Šunsltis, Kazys ir Juozas, gyv. Bos

tone.
Švedienė, Uršulė, duktė Aleksandro.
Tarasevičius, Matas, iš Gudelių vai., 

Marijampolės aps., gyv. Baltimorėje.
Toliušis, Jurgis ir Pranciškus, kilę 

ar turėję giminių Raseinių aps.
Tupe, P.
Ūselis, Juozas, sūnus Petro ir Ūse

lis, Pranas, sūnus Domo, iš Švėkšnos 
vai., Tauragės aps.

Užupytė, Ona ir Julija, ištek, pavar
dės nežinomos, iš Kaselių km.

Vadeikis, Bronius, gyv. Phila.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA 
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

singas valdybos narys ar 
sukčius.

Dabartiniai laikai yra ko
vos laikai, teisingi žmonės 
veda kovą su sukčiais plėš
rūnais, kurie nori būti dikta* 
toriais, ir gyventi iš darbo 
žmogaus naudos.

Didžiausi šių laikų dikta 
toriai ir žmonių darbininkų 
engėjai yra bolševikai komu
nistai.

Šitokio plauko žmonių yra 
ir lietuvių tarpe. Nors jų yra 
mažai, bet jie ateina į drau
gijos susirinkimą pasitarę iš 
kalno. Taigi ir mums, ge
riems, teisingiems lietuviams 
reikia iš kalno pasitarti. Jei
gu yra geras lietuvis valdy
boj, reikia palikti tą pati, 
bet jeigu valdyboj sėdi bolše
vikas, Maskvos agentas, rei
kia išbalsuoti jį lauk.

Daugelis mūsų žmonių to
ki nedrąsūs, kad bijosi susi
rinkime ranką pakelti prieš 
bolševiką. Jau jeigu pirmas 
balsavimas būna už bolševi
ką, tai antras mažiau gauna 
balsų vien dėl to, kad dauge
lis susilaiko nuo balsavimo, 
o ypač mūsų biznieriai laiko
si “neutralumo,” kad jo biz
nio neboikotuotų. Tokiu su
pratimu jie neina nė į susi
rinkimą. Tai besprandžiai, 
arba jo sprandas kaip šiau
das lankstosi sykiu su jo 
protu. Tokio biznieriaus daž
nai ir biznis svyruoja, nes 
geri lietuviai pas jį neina.

Daugelis vaduojasi teise 
neiti į susirinkimą, kad pa
rėjus iš darbo reikia pasilsė
ti. Bet du ar 1 kartą per me
tus nueidami į susirinkimą, 
tai jau nepavargsite.

Žinokim gerai, kad mes ve
dam kovą dėl ateities. Me§| 
norim, kad mūsų ateitis-ferr**- 
tų aiški. Mes negyvenam tik 
dėl mūsų amžiaus, bet mes 
gyvenam dėl mūsų vaikų 
ateities.

Kas iš to, kad mes palik
sim vaikams turto, gi atėjęs 
tinginys bolševikas tą turtą 
atims ir mūsų vaikus padės 
į vergų gadynės praeitį, iš 
kurios žmonija išsivadavo. 
Kad taip nebūtų, reikalingas 
gyvesnis veikimas ir apsi- 
žiūrėjimas, paskum ką mes 
einam, už ką balsuojam.

P. J. M.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn. N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Balkw
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

♦— —    . . . . . . . . . —=♦

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
■ » ----- =■

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA K. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Seimelis

N. Y. TARYBOS VALDYBA

— Iš Meksikos pranešama, 
kad ten rasta uranijaus, kurs 
reikalingas prie atominės 
energijos darymo.

'Wtwsisfw

SVARBI DRAUGIJŲ KONFERENCIJA 
GRUODŽIO 8-tą DIENĄ NEW YORKE

Gruodžio 8 d., sekmadienį, 
šaukiama svarbi New Yorko 
ir New Jersey draugijų kon
ferencija New Yorke, Man
hattan Center, 311 W. 34 St., 
prie 8th Ave.

Posėdžiai prasidės 1:30 
vai. po pietų.

Konferencija šaukiama 
svarbiam tikslui—New Yor
ko ir apylinkės lietuviams 
prisidėti prie Lietuvai Gel
bėti Vajaus, kurį paskelbė 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
iš Europos prašoma Lietu
vos išlaisvinimui vadovau
jančių grupių.

Per šį vajų, kuris baigsis 
1947 m. vasario 16 d., reikia

• sukelti 250,000 dolerių Lietu
vos išlaisvinimo tikslams.

New Yorko Lietuvių Tary
ba kviečia visas draugijas 
siųsti konferencijon atstovus 
su aukomis gruodžio 8 d.

Kadangi bus svarbių pra
nešimų, tai plačioji visuome
nė taip pat kviečiama atvyk
ti į konferenciją.

Konferencijoje kalbės Dr. 
P. Padalskis, neseniai atvy
kęs iš Eurojos, adv. W. Lau
kaitis ir kun. J. Balkūnas.

Draugijos ir paskiri asme
nys prašomi gausiai daly
vauti šioje konferencijoje 
gruodžio 8 d., Manhattan 
Center New Yorke.

RENGIA VASARIO 16 D.
MINĖJIMĄ

New Yorko Lietuvių Tary
ba ateinančiais metais, kaip 
ir anksčiau, rengia iškilmin
gą Vasario 16 d. minėjimą.

Minėjimas su svarbia pro
grama įvyks vasario 16 d., 
sekmadienį, Webster salėje, 
New Yorke.

Visi esate kviečiami, nes 
bus gražių dovanų.

Pradžia 5 vai. vakare.
Apreiškimo 

Parapija

BALF Pirmininkas 
Kelionėj

Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, BALF pirm., šiomis die
nomis pradėjo 1947 metų va
jaus reikalais lankymosi ke
lionę, kurios metu tarsis su 
BALF veikėjais ir iš viso su 
lietuvių šalpos darbo rėmė
jais, kaip geriausia pravesti 
vajų.

Pirmininko kelionės marš
rutas šiuo metu yra toks:— 
lapkričio 29 d. — Cleveland, 
Ohio, lapkr. 30-gruod. 2 d.— 
Chicago, DI., gruodžio 4 d.— 
Los Angeles, Cal., gruodžio 6 
d.—San Francisco, Cal., gruo
džio 19 d.—Omaha, Nebras
ka, gruodžio 20 d. — Sioux 
City, Iowa, gruodžio 22 d.— 
St. Louis, Mo., gruodžio 23 d. 
—E. St. Louis, Hl.

Apie kitas lankymosi vie
tas bus paskelbta vėliau.

Pirmadienį, lapkričio 25 
ji., New Yorko Lietuvių Ta
ryba savo susirinkime svars
tė eilę svarbių reikalų.

Išrinkta valdyba, kuri taip 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininku adv. S. Briedis, vice- 
pirm. red. P. Bajoras, B. Spū- 
dienė ir A. Vaičiulaitis, sekr. 
M. Kižytė, iždin. Dr. A. Šliū- 
paitė, fin. sekr. K. R. Jurgė- 
la, iždo globėjai—O. šeputie- 
nė ir J. B. Laučka.

New Yorko ir apylinkės 
lietuvių katalikų seimelis į- 
vyks šių metų gruodžio 29 d., 
sekmadienį, šv. Jurgio para
pijos salėje, 207 York St., 
Brooklyn, N. Y.

Prasidės nuo 1:30 vai. po
piet.

Visos katalikiškos draugi
jos, kaip New Yorko, taip ir 
apylinkės, o taip pat ir New 
Jersey valstybės, 
išrinkti atstovus 
jiems liudijimus 
seimeliui.

Seimely vienas
dinių kalbėtojų bus Dr. B. 
Kazlauskas.

Seimelio programa bus 
pranešta vėliau..

Rengėjai.

prašomos 
ir įduoti 
minėtam

iš pagrin-

PASITARIMAS PRIIMTI 
DR. K. GRINIUI

Penktadienį, lapkr. 22 d., 
New Yorke įvyko pasitari
mas priimti Dr. Griniui, bu
vusiam Lietuvos prezidentui.

Dr. K. Grinius netrukus 
atplaukia į Jungtines Val
stybes.
VYČIAI VAIDINS “MOTE
RIMS NEIŠSIMELUOSI”
Vyčių 41 kuopos Teatro 

Mėgėjų grupė, kuri pasižy
mėjo pernai, suvaidindama 
komediją “Piršlybos,” atei
nančiais metais sausio 12 d., 
Apreiškimo parapijos salėje 
vėl vaidins gražią ir juokin
gą komediją “Moterims ne- 
išsimeluosi.”

Po veikalo bus šokiai.
Ruoškitės visi pamatyti šį 

vaidinimą.

Lietuviu Radijo Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30

V. UBARAVI0IUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

■

*,

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

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

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

J. P. GINKUS
495 Grand St.

Brooklyn, N. ¥.
EV. 4-7142

DIDELIS PASIRINKIMAS

Vynų ir Degtinės
Lietuviškame Monopolyje

PARK & TILFORD WINE & LIQUOR STORE 

322 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Užsakymus galima duoti telefonu:

EVergreen 7 - 2089

Mūsų Apylinkėje
• Kun. J. Beleckas, S.J. 

mokslo reikalais iš Scranton, 
Pa., buvo atvykęs New Yor- 
kan.

• Dr. B. Kazlauskas gruo
džio 1 d. kalba Bostone.

• Kalėdinių atvirukų, BA
LF išleistų su lietuviškais 
piešiniais, galima gauti 
“Amerikoje” arba BALF 
raštinėje, 19 W. 44 St., New 
York 18, N. Y.

• Mrs. Borus, iš Bronxo, 
sunkiai serga ir yra ligoninė
je.

• Vencienė, Angelų Kara
lienės parapijos draugijų na
rė, serga namuose.

• Kun. J. Borevičius, S.J., 
lankėsi New Yorke ir buvo 
išvykęs į Pomfret, Conn.

• K. Večkienė, draugijų 
veikėja, serga namuse.

• Panatauskienė tebeser
ga Greenpoint ligoninėje.

• Kun. J. Klumbis dirba 
lietuvių parapijoje Paterson, 
N. J.

Amžino Rožančiaus drau
gija susirinkimą turėjo lap
kričio 24 d.

Valdybą sudaro O. Sijevi- 
čienė, M. Visbarienė, A. But
kienė, M. Brangaitienė ir U. 
Šarkauskienė.

Parapijos moterys prašo
mos įsirašyti į šią draugiją.

Padėka
Moterų Sąjungos 24 kuo

pos maskaradų balius pasi
sekė.

Ačiū visiems atsilankiu
siems ir ypač viešnioms už į- 
domius kostiumus.

Taip pat padėka tenka vi
soms ir visiems, kurie prisi
dėjo prie šio baliaus pasise
kimo.

A. Butkienė, pirm.

Padėkos dienos išvakarėse 
parapijos jaunimo draugija, 
(C.Y.A.) turėjo savo tradi
cinį parengimą—šokius.

Jaunimo suėjo labai daug. 
Parengimas pasisekė šimtu 
nuošimčių.

Parapijos jaunimo draugi
jos teatro skyrius suvaidins 
“Honeymoon Explosion” mo
kyklos salėje gruodžio 1 d. 
8:30 vai. vakare.

Įžanga tik 60 centų.

ŠTAI KAD

badas
•jėšta Lietuva 
utiniai Austrijoje

ijflošę “proletarai”

Lapkricio-November 29n^

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

New York, N
Bažnyčios metinė šventė
Gruodžio 8 d. įvyks para

pijos bažnyčios metinė šven
tė.

Šventės tvarka bus tokia.
Novena prasideda lapkri

čio 30 d., 7:30 vai. vakare. 
Kitomis dienomis—8 vai. va
kare.

Trijų dienų rekolekcijos 
bus gruodžio 5, 6 ir 7 dieno
mis. Pradžia 8 vai. vakare.

Sekmadienį, gruodžio 8 d., 
šv. komunija.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Angelų Karalienės 
Parapija

šeštadienį, lapkr. 30 d., va
kare, mūsų parapijos šv. 
Vardo draugijos vyrai ren
gia šaunų rudeninį, paskuti
nį prieš adventus balių.

Visuomet šv. Vardo drau
gijos vyrai gražiai priima 
svečius savo parengimuose. 
Taip ir šį kartą visi bus gra
žiai priimti ir pavaišinti.

Taigi kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites, ypač 
šv. Vardo draugijos 
dalyvauti.

Bus ir šokiai.
Įžanga—50c.

narius

Šį sekmadienį, gruodžio 1 
d., Gyvojo Rožančiaus drau
gijos narės eis bendrai prie 
šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. Po Mišparų bažnyčio
je bus procesija ir salėje bus 
susirinkimas.

Narės prašomos atvykti 
bažnyčion tuojau po 8 vai. 
mišių, kus bus kalbamas šv. 
rožančius.

Vakare visos dalyvaukime 
susirinkime parapijos salėje.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas įvyks pir
madienio vakare gruodžio 2 
d., tuojau po pamaldų baž
nyčioje, parapijos salėje.

Narės prašomos dalyvauti.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 1 d. 
tuojau po sumos, parapijos 
salėje.

Amžino Rožančiaus drau
gija šį sekmadienį rengia lai
mėjimų vakarą.

ŠAUNUS

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 
6 d., 8 vai. vakare, grab. Sha- 
lins patalpose, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Minėtam susirinkime teks 
apsvarstyti labai svarbius 
namų savininkų reikalus ir 
priimti rezoliucijas. Taigi ir 
nariai ir nenariai namų savi
ninkai kviečiami atsilankyti 
į susirinkimą ir paremti sa
vo reikalus.

Šia proga norime pranešti, 
kad namų savininkų metinė 
pramoga — šauni vakarienė 
su atitinkama programa į- 
vyks šeštadienį, 1947 m. va
sario 8 d., 7 vai. vakare, Lo
gan Inn svetainėj, East New 
Yorke.

J. P. Mačiulis, pirm.
Adv. Cl. Voket, rašt.

RENKAMI DRABUŽIAI 
PINIGAI

IR

BALE 39 skyrius dirba. 
Suruošė prakalbas P. Šalins- 
ko įstaigoje, kur kalbėjo P. 
Šalinskas, J. P. Mačiulis ir 
kun. J. čekavičius. Aukų su
rinko $65.00.

Dabar vėl rengs daugiau 
prakalbų ir renka drapanas.

Daugiausia drapanų surin
ko Adomaitenė, P. Mačiai ir 
J. Mačiai, Poderiai. Drapa
nas neša pas Montvilus, pas 
Vaičiekauskus ir pas grabo- 
rių P. Šalinską.

P. J. Montvila.

— Austrijos socialistai at
metė komunistų siūlymą, ku
riuo buvo numatyta varyti 
Rusijai palanki politika.

Balius ir Šokiai
Ruošiami

Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 20, 1946

Pradžia 7:30 vai. vakare

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
South 4th ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y.

Šv. Vardo Draugijos nariai kviečia visus dalyvauti jiame pa
rengime — paskutiniame prieš Adventus. Lauksime!

RENGĖJAI.

S®

Sodaliečių iškilmės
Gruodžio 8 d. Švč. Panelės 

Nekalto Prasidėjimo šventė
je, parapijos sodalietės švęs 
savo dvidešimt penkerių me
tų gyvavimo jubiliejų.

Bažnytinės iškilmės prasi
dės lygiai 7 vai. vakare.

Didysis choras
Parapijos didysis choras 

ruošiasi dalyvauti sodaliečių 
jubiliejaus iškilmėse.

Švč. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo šventės vakare 7:30 
vai. didysis choras 
per iškilmingus su 
mišparus.

giedos 
asista

choras 
iš virš

Parapijos mokyklos
Mokyklos choras 

septyniasdešimt asmenų gra
žiai gieda lietuviškas gies
mes sekmadieniais per de
vintos valandos mišias.

Dalis choro taipgi gieda 
kas rytą per 8 vai. mišias.

Sekmadieniais būna skai
tomos mišios.

Mokyklos choras gieda lie
tuviškas giesmes dviems bal
sais. šiokiomis dienomis, be 
gražaus giedojimo lotynų 
kalba (nes būna visuomet 
giedamos mišios), dar pride
da vieną kitą giesmelę 
dviems balsais.

ir

Susirinkimas
Šv. Vardo draugijos meti

nis susirinkimas įvyks gruo
džio 1 d. tuojau po sumos.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti. Susirinkime 
bus valdybos rinkimas ir bus 
iš praeitų metų veiklos iš
duotas raportas. Taip pat į- 
vyks rinkimas atstovų į ka
talikų seimelį, kuris įvyks 
gruodžio 29 d.

Gruodžio 8 d. bus šv. Var
do draugijos bendra komuni
ja 8 vai. mišių metu.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti.

DRABUŽIŲ RINKLIAVA

Gruodžio 1 d. Brooklyn© 
vyskupijoje visą savaitę bus 
renkamos drapanos karo nu
kentėjusioms.

Vyskupas Molloy prašo ne
pasigailėti, aukoti drapanas, 
kiek tik galima.

AUKOS VAJUI

Lapkričio 24 d. per Dr. A. 
Kučo prakalbas Lietuvai 
Gelbėti vajui buvo sudėti 48 
dol. 38c.

K. Krušinskas ir J. U. au
kojo po $5, D. Kašėta $3, K. 
Leiga, Andruškienė ir Rim- 
kūnas po 2 dolerius.

Kiti aukojo po dolerį.

SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio draugijos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 4 d., 7:30 vai. vaka
re L. A. Piliečių klubo salė
je, 280 Union Ave., Brooklyn,

Bus renkama pusė valdy
bos ir aptariami kiti svarbūs 
draugijos reikalai, todėl visi 
nariai prašomi būtinai atsi
lankyti.

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
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

DOBUŽINSKIO PARODA
New Yorke, 210 East 57th 

St., šiuo laiku Lietuvos dai
lininkas M. Dobužinskis yra 
parodai išstatęs savo darbus, 
padarytus Newporte vidaus 
įrengimams ir sodams.

Paroda baigsis gruodžio 7 
dieną.

IŠĖJO KUN. VIENYBĖS 
BIULETENIS

Šiomis dienomis išspaus
dintas ir išsiuntinėtas Kuni
gų Vienybės Biuletenis.

Jame yra arkiv. J. Skvi
recko laiškas Amerikos ku
nigams lietuviams ir seimų 
protokolai.

PAKEISTAS ADRESAS
Mūsų gatvės vardą ir nu

merį pakeitė, todėl prašome 
visų, kurie kokiais nors rei
kalais į mus kreipsis, vartoti 
adresą:

153 Sterling St.
Worcester 4, Mass.

Kun. K. A. Vasys ir 
kun. J. C. Jutkevičius.

REIKALINGA MOTERIS 
NAMŲ RUOŠAI

Ieškoma moteris namų ruo
šai, prie silpnos sveikatos šeimi
ninkės. Geros sąlygos ir pilnas 
užlaikymas (maistas ir kamba
rys). Nėra mažų vaikų.

Norinčiai iš kitur atvykti pri
siusime bilietą.

Mrs. Anna Swedish
45 Hemlock St., 

Brooklyn 8, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9290

GERAM VARGONININKUI
yra laisva vieta.

Kreiptis:
Rev. J. J. Matutis, 
396 Church Street 
New Britain, Conn.

STagg 2-1454 /)
F. GRAŽYS ir SŪNUS S

KONTRAKTORIAI A
Atlieka mūrinių namų sienų iš- W 
lyginimą, plastcriavlmą, šaligat- (S 
vių cementavimą ir kt. darbus. *)

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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Saturdays, 5:00 to -5:30 p
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Wa

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

TeL MArket 2-5360

PAIEŠKO

Vitoldas žėkas ieško savo s 
sers, Rožės Žėkaitės - Kručki 
nes, ligi 1934 metų gyvenusi! 
Hartford, U.S.A. Ieškomoji a 
ba ją pažįstantieji prašo: 
kreiptis šiuo adresu:

Mrs. S. Pundžius,
21 Rosemount Ave.,

Toronto 10, Ont., Canada :

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PELNAI APDRAUSTAS

amerikiečiai ir ang 
Vokietiją, koncent. 

^vykiose jie rado išl 
žmonių, ant kurių' 

kaulai buvo likę,
įmonių—išalkusių, i 
ašių, vos gyvų—j 

' 3 matėme laikraščii 
įnų apžvalgose.
:jo nemaža menes 
■jės karas.
naščiuose vėl ima i 
panašių paveikslų 
įjos. Ten vėl siau< 
ir eilėje vietų palie 
ėlius iš vyrų, mote 
4

■ New York Time 
:ol dieną įsidėjo br 
oriame pavaizduc 
padėtį Europoje i

braižiniu! davinį 
įimti iš Valstybės

’ bos Departamem 
j i ir FAO.

kraščio surinktų 
styti, kad blogiaus 
itu bus Vokieti j o 
oje ir Vengrijoje.
jj vietoj eina te 
kaip Italija, Ispa: 

iija, Lietuva, Grail 
ija, Estija, Suomi, 
iii Ukraina ir Gūdi

Vartojama Geriausia Medžią irios parodo, į kol 
DARBO APKAINAVTMAS DYKI 2? Ubagystę RUSI 

Lietuvą.
karą Lietuva bu

3 žemės ūkio kn 
męs maistą Angli j 
ijai, Vokietijai ir 1

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMAį“
Geri, pigūs, patogūs nar 

Gerose vietose. Patamavii 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas ti 
prašo. Apdraudžiu (insurinu 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastuna

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

en ji statoma te 
rietoje, kaip Ispa; 
ij nuo seniai sun

Clement A. Vok 
(VOKETAITIS)

Advokatas

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

41-40 — 74fh Stree

os maistu pene: 
o patys lietuviai t 
ti.. .

idija, kaip nu 
Lietuvą. Nevell 
komunistų laikrt 
ietuvoje rašo aj 

pyliavas Sovie

is skurdas lietuv 
tremtyje.
i daugumas jų p 
ietijon ir dalis Ai 

ios maisto atžv 
paskutinėje vieto. 
antinių laukia sun 

iabar iš kai kur 
)s vietų ir ypač Ai 
ina balsai, kaip t 
tiniams išsiven

v

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanadol 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Ūžė j imi 
Su MOTERIMS

ijos rašo lietuvi 
i apie savo vargą: 
iviejų šimtų lietuv 
susispietė Austriji 
se Tirolio kalnų p 
ir gyvena sunk 
dalią, sunkėsi 

tenka pakelti kit 
) gyvenantiems Ii

rysj su kaunu, k 
JUOZAS ZEIDA1 hių ir prietelių, p 

to maisto norms 
aigvai gauna pag 
prirašymus sveik 

syti maisto priedi 
visa tai nepriein 

■nes esame nepagi 
užsieniečiai, p 
gyventi vien iš p 

maisto korteli 
nrią galima vi 
esiui nusipirkti t

411 Grand Stree 
Brooklyn, N. Y,;

HAvemeyer 8-0259
RALPH K R U C 

FOTOGRAFAI 
65 - 23 GRAND AVENl 

Maspeth, N. Y.

n
200 gramų rieb 
gramų kukurūMEMORIES of LITHUANIA" ^“*^0 s

RADIO HOUR fanus cukraus, 2 
Etinių gaminių, 4' 

kos ir 50 granJ. Ambrozaitis.

— Ryšium su angliakasių 
streiku, traukinių susisieki
mas sumažintas 25 procen
tais.

isto kiekiai nes 
i 800 kalorijų, n 
silpnina tautieč 

ką parodo medic 
tikrintas lietuv
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