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Į Kai amerikiečiai ir anglai 
ižėmė Vokietiją, koncentra
cijų stovyklose jie rado išba- 
Įejusių žmonių, ant kurių tik 
ida ir kaulai buvo likę.
į Tų -žmonių—išalkusių, su
lenkusių, vos gyvų—pa- 
feikslus matėme laikraščiuo- 
ie ir filmų apžvalgose.
^Praėjo nemaža mėnesių, 
iai baigės karas.
|Laikraščiuose vėl ima ro
dytis panašių paveikslų iš 
Fokietijos. Ten vėl 
įadas ir eilėje vietų 
ik šešėlius iš vyrų, 
ir vaikų.
r “Th e New York
juodžio 1 dieną įsidėjo brai- 
įnį, kuriame pavaizduoja 
laisto padėtį Europoje šią 
temą.
į Tam braižiniu! daviniai 
iivo paimti iš Valstybės ir 
irekybos Departamentų, 
iNRRA ir FAO.
Ils laikraščio surinktų ži
ro matyti, kad blogiausia 
I maistu bus Vokietijoje, 
iistrijoje ir Vengrijoje.
[Antroj vietoj eina toki 
Bastai, kaip Italija, Ispani- 
■ Lenkija, Lietuva, Graiki- 
| Latvija, Estija, Suomija, 
įaugę su Ukraina ir Gudija 
■sijoje.
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AMERIKOS VETERANAI PASISAKO 
PRIES KOMUNISTUS

Philadelphia. — Sekmadie
nį, gruodžio 1 d., katalikai 
veteranai sukvietė didžiulį 
mitingą Philadelphijoje, kur 
susirinko arti 30,000 žmonių. 
Mitingo tikslas buvo pa
reikšti protestą prieš tikėji
mo ir laisvės persekiojimą 
Jugoslavijoje ir visuose ki
tuose kraštuose, kuriuos val
do rusai bolševikai ar jų pa
klusnūs tarnai.

Mitingo garbės pirminin
ku buvo kardinolas Dennis 
Dougherty.

Svarbiausią kalbą pasakė 
teisėjas Clare Gerald Fener- 
ty, kuris plačiai ir vaizdžiai 
nupasakojo apie katalikų 
persekiojimus Jugoslavijoje 
ir apie vyskupo Stepinaco 
teismą ir jo kalinimą. Prisi
minęs kitados buvusį komu
nistų šėlimą ir katalikų žu
dymą Meksikoje, kalbėtojas 
pabrėžė, kad komunizmas 
šiandien yra pavergęs dau
gelį kraštų. Tuos kraštus iš
vardindamas, kalbėtojas ke
lis sykius paminėjo Lietuvą.

Baigdamas kalbą, teisėjas 
Fenerty pasakė: “Mūsų pro
testai neturi nutilti, nes Tito 
tikisi, kad pasaulis tuoj už
mirš, ne, mes negalime užsi
merkti ir užsikimšti ausis ir 
negalvoti apie baisią trage
diją, kurią neša visą pasaulį 
siekiąs pavergti komuniz
mas.”

“Jei ilgiau, sako, delsime 
ir norėsime pasotinti besotį, 
mes užmokėsime šimtais 
tūkstančių Amerikiečių gy
vybių ir savo miestų sugrio
vimu, kurie žus nuo atominio 
ginklo . . .”

Po jo dar kalbėjo veteranų 
vadas M. H. Sorenson ir Phi- 
ladelphijos majoras Bernard 
Samuel.

Mitingo priimtoje rezoliu
cijoje reikalaujama, kad pre
zidentas Trumanas ir Val
stybės Departamentas kuo 
greičiausia darytų žygių iš
vaduoti iš kalėjimo vyskupą 
Aloyzą Stepinacą ir kad liau
tųsi katalikų persikiojimai 
Jugoslavijoje.

vės vardą ir nu- 
;ė, todėl prašome 
kokiais nors rei- 
s kreipsis, vartoti

Sterling St. 
jster 4, Mass, 
un. K. A. Vasys ir 
. J. G Jutkevičius.

Šios žinios parodo, į kokią 
rtominę ubagystę Rusija 
imė Lietuvą.
fries karą Lietuva buvo 
tingas žemės ūkio kraš- 
| gabenęs maistą Anglijai, 
beūži j ai, Vokietijai ir ki
ls šalims.
uandien ji statoma toje 
koje vietoje, kaip Ispani- 
Ikurioj nuo seniai sunku 
maistu.

SUJUNGĖ DVI OKUPACINES ZONAS

INGA MOTERIS 
)IŲ RUOŠAI

Ministeris Zadeikis
Baltuosiuos Rūmuos

■

Washingtonas. — Baltuo
siuose Rūmuose pirmą kar
tą, karui pasibaigus, įvyko 
diplomatiniai pietūs, kuriuo
se prezidentas Trumanas ir 
ponia pavaišino Washingto
ne akredituotus diplomati
nių misijų viršininkus.

Dėl didelio diplomatinių 
misijų skaičiaus Washingto
ne į pirmąjį parengimą buvo 
pakviesta tiktai pusė diplo
matų.

Ten dalyvavo taipgi ir Lie
tuvos ministeris Žadeikis su 
ponia.

Ta proga dalyvavo taip 
pat generolas Eisenhoweris, 
admirolas Leahy ir Senato 
bei Kongreso užsienių reika
lų komisijų pirmininkai.

Šis pakvietimas labai su
gėlė širdį Maskvai. Rusų 
laikraštis “Pravda” apkalti
ni Amerikos pareigūnus, 
kam jie Lietuvos atstovą lai
ko diplomatiniuose sąrašuo
se.

Tas pakvietimas dar sykį 
primena, kad Amerikos vy
riausybė pripažįsta laisvą 
Lietuvą ir jos ministerį 
Washingtone.

Reikalauja Atitraukti Rusus
<8,------------------------------------------------------------------------------

Lietuvių krikščionių demo
kratų atsišaukimas

Lietuvių krikščionių demo
kratų partija tremtyje išlei
do atsišaukimą krikščioniš
kajam pasauliui.

Tame atsišaukime prašo
ma, kad Lietuvai būtų su
teikta laisvė ir teisingumas.

Krikščionių demokratų at
sišaukime pasmerkiami žiau
rumai, kuriuos Lietuvoje 
vykdo rusai “kardu ir ugni
mi.”

Visų kenčiančių vardu pa
saulio krikščionys atsišauki
me prašomi padėti prislėgtai 
lietuvių tautai ir “savo tylė
jimu neleisti jai pražūti, nes 
esama atvejų, kur tyla pri
lygsta nusikaltimui.”

Lietuvių krikščionių de
mokratų partija kviečia kitų 
šalių krikščionis padėti lie
tuvių tautai atgauti savo 
laisvo gyvenimo teises.

Apie šį atsišaukimą buvo 
pranešta ir Amerikos laik
raščiuose.

New Yorkas. — Jungtinė
se Tautose dabar nagrinėja
mi nusiginklavimo ir prane
šimų apie įvairių kraštų ka
riuomenes klausimai.

Ryšium su tuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdoma
sis komitetas Amerikos dele
gacijos nariui Jungtinėse 
Tautose sen. Connally nu
siuntė telegramą, kurioje 
reikalaujama, kad rusų ka
riuomenė būtų atitraukta iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Telegramos pradžioje nu
rodoma, kad Molotovas, kal
bėdamas Jungt. Tautų komi
sijose, išvardijo kraštus, iš 
kurių rusų kariuomenė buvo 
atitraukta, bet nieko nepasa
kė apie sovietų armijos buvi-

Gandai Apie Stalino 
Susirgimą

Istanbulas. — Du turkų 
laikraščiai šiame mieste ra
šo, kad Stalinas yra sunkiai 
susirgęs.

Esą, jo liga yra tokia rim
ta, kad visi aukštesnieji rusų 
pareigūnai ir draugai yra 
prie jo Kaukaze, kur jis gy
dosi.

Nežiūrint gydytojų pa
stangų, Stalino liga vis sun
kėjant!. Kaip reikiant jis ne
buvo atsigriebęs nuo pernai 
metų, kada ilsėjosi Kaukaze.

Bet laikraščiai nenurodo, 
kokia liga kankina Rusijos 
diktatorių.

Maskva neigia žinias, kad 
Stalinas esąs rimtai susir
gęs.

mą Lietuvoje ir kitose Balti
jos šalyse.

Ten dabar eina žiaurūs 
persekiojimai, kai žmonės 
priešinasi neteisėtam reži
mui.

Jungtinės Valstybės nie
kados nepripažino Baltijos 
kraštų okupacijos, ir tai dar 
šiemet lietuvių delegacijai 
patvirtino prezidentas Tru
manas. Lietuva, Latvija ir 
Estija yra suvereniniai kraš
tai, į kuriuos svetima kariuo
menė ar policija neturi jo
kios teisės kištis.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba kreipėsi į Amerikos 
atstovą Jungt. Tautose sena
torių Connally, kad pareika
lautų sovietų valdžią suteik
ti smulkias žinias apie sovie
tų kariuomenę ir kitokias 
ginkluotas po jėgas, laikomas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, ir kad minėtos ginkluo
tos pajėgos nieko nelaukiant 
būtų atitrauktos iš Baltijos 
valstybių.

KAS ŠIUO METU VALDO LIETUVĄ
New Yorkas. — Anglija ir 

Amerika susitarė sujungti 
savo okupacines zonas Vo
kietijoje, taip kad po ketve
rtų metų tos sritys jau pa
čios galėtų išsilaikyti be jo
kios pašalinės paramos.

Ligi to laiko Vokietija 
amerikiečių ir anglų zonose 
pareikalaus apie bilijoną do
lerių paramos. Tas išlaidas 
lygiai padengs Jungtinės 
Valstybės ir Didžioji Brita
nija.

Rusija ir Prancūzija taip 
pat buvo kalbintos prisidėti 
prie šio susitarimo ir visą 
Vokietiją tvarkyti, kaip vie
ną ekonominį vienetą. Bet 
abi šalys nesutiko.

Paskutiniu laiku rusai iš 
Vokietijos atitraukė nemaža 
okupacinės kariuomenės.

Sovietų kareiviai, prieš iš
eidami, smarkiai grobė, kas 
tik jiems pakliuvo po ranka. 
Taip jie “išvalė” privačius 
namus, dirbtuves, įstaigas, 
ir vyko atgal apsikrovę viso
kiomis gėrybėmis.

Esama nuomonių, kad ru
sai taip elgiasi turėdami gal
voje, kad gal ir jiems reikės 
savo zoną sujungti su ameri

kiečių ir anglų sritimi. Todėl 
jie iš anksto sugriebia, kas 
jiems dar gali būti naudinga.

M. Taylor Grįžo 
Į Romą

Roma. — Asmeninis prezi
dento Trumano atstovas po
piežiui Myron Taylor jau pa
siekė amžinąjį miestą.

Prezidentas pranešė, kad 
atstovas su popiežium Pijum 
XII kalbėsis svarbiais klau
simais, susijusiais su taika.

Būdamas Italijoje, Taylor 
rūpinsis ir šalpos reikalais.

Prancūzai Sudaro 
Vyriausybę

Paryžius. — Prancūzijos 
parlamento pirmininku iš
rinktas socialistas Auriol 
prieš komunistų kandidatą 
Cachin.

Komunistų vadas Thorez, 
kurį jo partija išstatė minis- 
terio pirmininko vietai, par
lamente negavo reikalingos 
paramos, kad galėtų sudary
ti valdžią.

Terentjevas—valst. statybos 
tresto nr. 1 viršin., Fiodoro

Žemiau dedamas žinias pa
duoda “Tremtinių Žinios,” 
pasiremdamos komunistų 
laikraščiais iš Lietuvos.

Rugpiūčio 20 d. Lietuvoje 
einanti “Tiesa” paskelbė 
Aukšč. Tarybos įsaką apie 
patvirtinimą “ministeriais” 
Lietuvoje trylikos asmenų 
(dalinis “vyriausybės” pa
keitimas), iš kurių 7 yra ru
sai: Sokolovas — ministerių 
tarybos pirmininko pavaduo
tojas, škodinas — vietinės 
pramonės minis., žasypkinas 
—žuvų pramonės, Svisčiovas 
—komunalinio ūkio, Jevimo- 
vas — valst. saugumo, Liu- 
bimcevas — statybinių me
džiagų pramonės, Augusti
naitis—gyvulininkystės. At
rodo, kad šis lietuvišką pa
vardę tėra tik neseniai įsigi
jęs. Jo vardas rašomas—Vla
dislovas, Josifo sūnus . . .

“Tiesa” nr. 179 įsidėjo Vil
niaus miesto komunistų par
tijos komiteto antro plenu
mo posėdžio aprašymą.

Posėdyje kalbėję šie as
menys : Kornevas—Vilniaus 
miesto komiteto sekr., Tka- 
čenko — komunalinio ūkio 
min. statybos tresto viršin.,

Ragina Nuversti 
Gen. Franco

New Yorkas. — Amerikos 
delegacija Jungtinėse Tauto
se kreipėsi į ispanų tautą, 
kad nuvergę “fašistinę 
Franco vyriausybę”.

Kitos šalys, kaip Prancū
zija, pareiškė nepasitenkini
mo, kad Amerika nesiima 
konkrečių žygių generolui 
Franco pašalinti.

Kairieji ispanai sako, kad 
krašte kilsiąs kruvinas civi
linis karas, jei Franco nebus 
pašalintas.

vas—“Elektrito” direkt., To- 
punovas— Lietuvos geležin
kelių atstatymo darbų valdy
bos statybos ruožo nr. 1 vir
šin., šeremetjevas—vyr. sta
tybos valdybos viršin., Ata-
mukas — kompa’jv. Vilniaus

teto sekr., Cistiakovas—Vil

Geri, pi
Gerose e
teisima

pi paliudija, kaip rusai
iežė Lietuvą. Neveltui 
dien komunistų laikraš- 
)se Lietuvoje rašo apie 
džiavos pyliavas Sovietų 
pigai.
letuvos maistu penėsis 
įkva, o patys lietuviai tu- 
įbadauti . . .

žmones.

moteris namų ruo- 
pnos sveikatos šeimi- 
,'os sąlygos ir pilnas 

(maistas ir kamba- 
mažų vaikų.

i iš kitur atvykti pri- 
ietą.
Anna Swedish
Hemlock St., 
oklyn 8, N. Y. 
Vergreen 7-9290

VARGONININKEI
a laisva vieta.

7. J. J. Matutis, 
i Church Street 
v Britain, Conn.

niaus miesto partinio komi
teto sekr., Jurčenko — Vil
niaus kompart. organizacinio 
skyriaus vedėjas, Govoruch- 
jinas—“Vebro” partinis or
ganizatorius, Malkovas — 
universiteto rektoriaus pa
vaduotojas, Maslovas — org. 
instrukcinio skyriaus vedė
jas, Nabokich—vyr. staty
bos valdybos pirminės parti
nės organiz. sekr. Toliau dar 
kalbėję Loskutova ir Bato

— New Yorke vagys pa
grobė brangių paveikslų— 
keletą Rembrandto raižinių. 
Vienas jų rinkinys kaštavo 
20,000 dolerių.

__ slidesnis skurdas lietuvių 
tf^'kia ir tremtyje.

Kadangi daugumas jų pa- 
ClcDl^p Vokietijon ir dalis Aus- 

|on, kurios maisto atžvil- 
įitovi paskutinėje vietoje, 
!ų tremtinių laukia sunki 
ia.
tu dabar iš kai kurių 
Įetijos vietų ir ypač Aus
is ateina balsai, kaip ten 
tu tremtiniams išsiversti 
raistu.
^Austrijos rašo lietuviai 
entai apie savo vargą: 
prš dviejų šimtų lietuvių 
fele susispietė Austrijoj, 
angose Tirolio kalnų pa
lše, ir gyvena sunkią 
Kinių dalią, sunkesnę 
į kad tenka pakelti kitur 
anime gyvenantiems He
uns.
etiniai gyventojai palai- 
kmi ryšį su kaimu, kur 
■giminių ir prietelių, pa- 
I savo maisto normas, 
to, lengvai gauna pagal 
ftojų prirašymus sveika- 
lataisyti maisto priedus. 
Ims visa tai neprieina-

APIE OKUPACINĘ AMERIKIEČIŲ
KARIUOMENĘ
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i užsieniečiai, pa- 
f/kti gyventi vien iš pa- 
ųplinės maisto kortelės, 
,pl kurią galima vie- 

mėnesiui nusipirkti tik 
gramų duonos, 600 gra- 
ėsos, 200 gramų rieba- 
į000 gramų kukurūzų 
ų, 200 gramų lieso sū- 
25 gramus cukraus, 200 
1 miltinių gaminių, 400 
I druskos ir 50 gramų

ie maisto kiekiai nesu- 
iienai 800 kalorijų, ne
štai silpnina tautiečių 
Etą, ką parodo medici- 
| patikrintas lietuvių

JUNGT. TAUTOS IEŠKOSI BUVEINĖS
New Yorkas. — Jungtinės 

Tautos buvo seniau ketinu
sios įsikurti netoli New Yor- 
ko miesto, prie Connecticut

svoris: 46.7% lietuvių nusto
jo 16% svario, 19.5%—nu
stojo 21% ir 33.8% nustojo 
29% svorio.

Aštuoniolika mėnesių pra
ėjo po karo pabaigos, o mū
sų neparėmė niekas.”

Teko sužinoti, kad šiomis 
dienomis BALF išsiuntė ne
maža maisto pakietų Austri
joje esantiems studentams 
lietuviams.

Daugiausia aprašymų apie 
žiemojimą šauniose vietose, 
pav., Floridoj, deda komu
nistų lietuvių laikraščiai.

Tai tau ir proletarai, kurie 
linksminasi turtingiausiose 
vietose!

Brazilijos komunistai lie
tuviai tos šalies raudonąjį 
vadą Prestes apdovanojo žie
dais, auskarais, aukso gran
dinėlėmis, laikrodžiais, špil
komis . . .

ir New Yorko valstijų ribos.
Bet anos vietos gyvento

jams pareiškus didelį nenorą 
susilaukti Jungtinių Tautų 
savo vietose, kilo mintis dar 
sykį ieškotis, kur įsikurti 
šiai organizacijai.

New Yorkas siūlo, kad pa
siliktų dabartinėje vietoje 
Flushinge, kur buvo pasauli
nė paroda ir kur laikinai 
Jungt. Tautos apsistojo.

Bet daug kam New Yorko 
vieta nepatinka, kad čia duo
damas per mažas plotas.

Speciali komisija važinėjo 
po Philadelphiją, San Fran
cisco ir Bostoną apžiūrinėda
ma, kur būtų patogiausia 
Jungt. Tautoms pasidaryti 
savo centrą.

Komisijai labiausiai pati
ko San Francisco, bet ir Phi
ladelphia rado daug palan
kumo.

Paskutinėmis dienomis ta
čiau rusai visai netikėtai pa
reiškė, kad jie norėtų pasi
likti New Yorke, kurį komi
sija buvo visai atmetusi.

Washingtonas. — Ameri
kos Senato karinio tyrinėji
mo komiteto nariai respubli
konai paskelbė raportą apie 
šios šalies okupacinę kariuo
menę Vokietijoje.

Raportas labai nepalan
kus.

Jame nurodoma, kad vene
rinėmis ligomis negrų karei
vių serga ligi 70 procentų, gi 
baltųjų ligi 30 procentų.

Į Vokietiją pakeitimams 
siunčiami kariai, maža tepa
ruošti jų uždaviniams.

Bemaž visur siaučia juodo
ji rinka karių tarpe. Ja ver
čiasi ne tik eiliniai, bet ir 
aukštesnieji, net ligi genero
lų.

Kareiviai gyvena ištaigin
gai, ir kiti net yra susidėję 
didelius pinigus iš juodosios 
rinkos.

Kada Vokietijoje didžiau
sias butų trūkumas, pasitai
ko, kad paprasti kareiviai 
turi užėmę po kelis kamba
rius ir gyvena su vokietėmis. 
Kaip pavyzdį, raportas sumi
ni vieną amerikietį kareivį 
negrą, kuris buvo užėmęs vi
są namą ir ten įsikūręs su 
vokiete.

Panašių žinių buvo pa
skelbta ir iš Pacifiko apie 
kareivių juodąją rinką bei 
kitokią netvarką.

Senato pranešime pažymi
ma, kad Baltijos kraštų 
tremtiniai, taip pat lenkai ir 
jugoslavai atsisako grįžti at
gal.

Baigia Taikos 
Sutartis

New Yorkas. — Keturi di
dieji pereitą savaitę susitarė, 
kaip turėtų valdytis laisvoji

Tai visi to posėdžio kalbė
tojai. Kaip matome, tarp jų 
nėra nė vieno lietuvio, nors 
posėdyje buvo svarstomi di
delės reikšmės klausimai . . .

Iš aprašytų šių visų “vei
kėjų” kalbų matyti, kad sta
tybos darbai Vilniuje vyksta 
skandalingai blogai.

Triesto teritorija.
Spėjama, kad šią savaitę 

jie gali baigti kalbas ir galu
tinai nustatyti sutartis Itali
jai, Rumunijai, Bulgarijai, 
Vengrijai ir Suomijai.

Ateinančią savaitę ketu
rių didžiųjų kraštų užsienių 
reikalų ministerial ketina sa
vo konferenciją nutraukti.

Bet prieš tai jie tikisi dar 
paliesti taikos sutartis su 
Vokietija ir Austrija.

Tai būtų tik parengiamo
sios diskusijos, o pačioms su
tartims sudaryti būtų su
šaukta nauja konferencija, 
greičiausia Londone kitų 
metų pradžioje.

Tarptautiniame gyvenime 
svarbiausias dalykas bus su
tartis su Vokietija, nes nuo 
šios šalies reikalų sprendimo 
daugiausia priklauso Euro
pos pastovumas ir kai kurių 
kraštų sienos.

Jungtinėse Tautose pasku
tinėmis dienomis buvo daug 
kalbėta apie kariuomenių pa
tikrinimą ir nusiginklavimą.

Amerika ir Anglija laikosi 
nuomonės, kad tuose reika
luose nė vienas kraštas netu
rėtų veto teisės.

TEISMAS APKALTINO JOHN L. LEWIS
Washingtonas. — Teismas 

pripažino, kad angliakasių 
vadas Lewis yra kaltas savo 
valia sukėlęs streiką prieš 
valdžią, kuri tvarko anglies 
kasyklas.

Lewis teisme visą laiką ty
lėjo, bet išgirdęs apkaltini
mą pasakė, kad jis ir jo ang
liakasiai nepaisysią teismo 
sprendimų, nes jie esą netei
singi.

Valdžia sustabdė anglies 
pristatymą visoms sveti
moms valstybėms. Be to, pre
kių gabenimas Amerikos ge
ležinkeliais labai sumažina
mas, lygiai kaip ir pašto 
siuntiniai. Taip pat sustab
dyta daug kelevinių trauki
nių, kad sutaupius anglį.

Galvojama netrukus iš 
Texas į rytines valstijas pra
dėti varyti dujas vamzdžiais, 
kuriais per karą buvo pum
puojamas gazolinas.

Laikraščiai spėja, kad 
Lewis šnekasi tiesiog su ang
lies kasyklų savininkais dėl 
naujos sutarties.

. Nemaža fabrikų sulaikė 
darbus, ir jau apie milijonas 
žmonių liko be darbo dėl 
angliakasių streiko.

Dr. Kazys Grinius 
Kelyje Amerikon
Buvęs Lietuvos preziden

tas Dr. K. Grinius jau yra 
išplaukęs į Jungtines Val
stybes, kur turėjo būti apie 
gruodžio 13 d.

Bet pakeliui laivas sugedo 
ir dabar yra taisomas Azorų 
salose.

Amerikos Lietuvių Tary
bos ir iniciatorių grupės rū
pesčiu sudaryta komisija bu
vusiam Lietuvos prezidentui 
priimti New Yorke.

Į komisijos valdybą įeina 
pirm. A.Devenienė, vicepirm. 
adv. K. R. Jurgėla, sekr. red. 
P. Bajoras ir adv. S. Briedis, 
iždin. Dr. P. Dagys ir nariai 
M. Kižytė ir A. Vaičiulaitis.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PER LIETUVĄ EINA ŽIEMA
Laikraščiai praneša, kad per Lietuvą praėjo smarkios 

pūgos ir sniegu užvertė visą kraštą.
Gamta parodo savo šiurkščią galybę žemei, kuri jau 

ir taip yra smarkiai nukentėjus.
Po karų, po trėmimų ir persekiojimų, po ekonominio 

šalies susmukdymo lietuvis tėvynėje savęs klausiasi: kaip 
jis pakels šią žiemą ?

O ta žiema, šiaurės vėjų atnešta, jam yra dviguba: tai 
ne tik sniego ir pūgų žiema, bet drauge ir atšiaurios, nai
kinančios žiemių galybės siautėjimas.

Po to, kai Lietuva buvo karo ugnies nusiaubta, užėję 
rusai kaskart labiau smukdo ekonominę krašto gerovę. Žie
mos šalčius ne vienam lietuviui vėl reikia pasitikti be pasto
gės, be tikrumo ir be maisto atsargos: “išvaduotojai” šluo
ja aruodus, renka ir veža Rusijon, ką tik nustverdami, per 
prievartą iš ūkininkų išreikalauja, ką tie kruopščiu darbu 
susidėjo juodai dienai.

Į Rusiją važiuoja ne tik Lietuvos kviečiai, bulvės, svies
tas ir mėsa. Nesiliauja ten ėję ir žmonių transportai. Žiū
rėk, buvusieji Lietuvoje jau ir atsišaukia kur nors iš Sibi
ro, nuo Uralo kalnų, kur jie buvo išgabenti vergų darbams.

Taip, Maironio žodžiais tariant, per Lietuvą eina žie
ma,—žiauri, alkana, slegianti, persekiojanti laisvės ištroš
kusius vaikus.

Žiemos speigus ir žvarbius vėjus lietuvis atlaikys, kaip 
jis juos savo tėvynėje yra atlaikęs per tūkstančius metų 
nuo žilos senovės laikų.

Jis nepalūžta ir prieš tą žiaurią maskvinę žiemą, kuri 
prislėgė visą tėvynę ir nori ją sukaustyti baisios vergijos 
ledu.

Tie ledai sutrupės, kaip nesykį jie sulaukė savo pražū
ties ilgoje šalies istorijoje.

Darbininkai, ūkininkai, jaunimas laukia Lietuvoje išsi
vadavimo dienos ir jai skina kelią. Tai paliudija ir sėkmingi 
partizanų žygiai, nenutrūkstama jų kova prieš svetimą oku
paciją.

Tą kovą remia kiekvienas taurus lietuvis savo tėvų že
mėje.
„___ Bet tos grumtynės dėl laisvės ir geresnės ateities ne
siriboja? vien Lietuvos plotu. Ir kitose šalyse esantys tau
tiečiai dirba, kad jų tėvynė nusimestų šiaurės atneštus le
dus ir išvystų nepriklausomybės dienų aušrą.

Tai didelis ir gražus darbas—kovoti ir laimėti savo že
mei laisvę, numesti nuo jos pečių vergiją.

Deja, mūsų eilėse pasitaiko neišmanėlių, kurie savo už
sispyrimu ar nesusipratimu kenkia ir trukdo tam didžiam 
reikalui.

Kada vieni visomis jėgomis dirba Lietuvos gelbėjimui, 
kiti tą darbą trukdo, jo neremia, kursto neiti garbingan žy- 
gin,—ir čia turim galvoj ne komunistus, bet tuos lietuvius, 
kurie dirbantiems kaišioja lazdą į ratus.

Tokių akys turėtų atsiverti. Jie, pametę savo smulkias 
ambicijas, turėtų pamatyti didįjį reikalą—Lietuvos laisvę 
—ją kelti, dėl jos kovoti visų susipratusių lietuvių rinktinė
je.

Pakilę laisvės vėjai nugalės didžiąsias kliūtis, kiečiau
sius ledus, lygiai kaip ir smulkias kai keno ambicijas ar ne
susipratėlių trukdymą.

O tie laisvės vėjai tikrai ateis Lietuvai, šiandien šiau
rės speigų sukaustytai. R.

Ir mano ryto takas tiesias 
Nežinomybėn, kaip vilties gija.
Ir nenutrauks jos piktos rankos 
Likimo, laukiančio, kad žūtum mes, 
Ir kad negrįžtumėm, kaip menkas 
Pasaulio krislas į nakties gelmes.
Aš su jumis keliauju, saulės 
Pavasario gyvybės spinduliai, 
Man visas Viešpaties pasaulis, 
Visi dangaus dienų keliai.
Ir niekad niekad toj kelionėj 
Nesutikau, mirtie, tavęs, 
Ir po tavaisiais žingsniais kloniai 
Mane į amžių kalnus ves.

Bernardas Brazdžionis.

Priminsiu tik keletą ūki
ninkų, kurie buvo nubausti 
iki 2 metų kalėjimo, konfis
kuojant visą turtą už tai, 
kad jie neišsigalėdami pilnai 
neįvykdė prievolių. Pav., So- 
lomskas iš Aukštadvario 
valse., Polukardas iš Eišiš- 
kio valse., Kšivoblackai, žot- 
kevičius iš Kauno apskr., Va- 
ranka iš Kalvarijos valse., 
Padimauskas iš Krosnos vai., 
Berteška iš Kalvarijos vai., 
Šerkšna iš Naujenėlės apyl. 
ir kiti.

Galima būtų paduoti išti
sas sąrašas tokių atsitikimų.

Aukščiau minėti asmenys 
buvo nubausti ne mažiau 
kaip nuo 1 iki 2 metų kalė
jimo ir turto konfiskavimu.

Taigi komunistų partija 
kalėjimu, turto konfiskavi
mui rvisokiu bauginimu pa
siekia to, kad ūkininkai, bai
saus teroro paveikti, atiduo
da paskutinį pieno lašą ar 
paskutinį grūdą, patys pa
likdami bado šmėklos aki
vaizdoje.

Dabar aišku, kad per prie
vartą daugelis apylinkių tu
rėjo patekti į aukščiau minė
tą “garbės lentą,” kuri yra 
Lietuvos valstiečių vargo, 
bado ir ašarų lenta.

Iš Lietuvos pieno paga
mintą sviestą ir sūrius rusai 
gabena tūkstančiais tonų per 
Klaipėdos uostą laivais ir ki
tais keliais, o lietuvių vaiku
čių badu iškraipyti veidukai 
ir liūdnos ašarotos akutės 
kas kartą palydi išvežamą 
Lietuvos maistą su skaus-

12. Šilutės apskr., Širvytės 
valse. Valsčiaus vykd. kom. 
pirm. Barkauskas.

13. Šilutės apskr., Saugų 
valse.. Saugų apyl.

14. Vilkaviškio apskr., Vil
kaviškio valse., Vilkaviškio 
apyl. Apyl. vykd. kom. pirm. 
Rėbelis.

15. Raseinių apskr., Ne
makščių valse. Valse, vykd. 
kom. pirm. Petrauskas, par
tinis org. Merkys.

16. Šilutės apskr., Kretin
galės tarybinis ūkis. Tarybi
nio ūkio direkt. Šamaitis. Di- 
rekt. pavad. politiniams rei
kalams Melničiukas.

17. Šilutės apskr., Ramu
čio valse., Ramučių apyl.

18. Šakių apskr., Kidulių 
tarybinis ūkis. Taryb. ūkio 
direkt. Piliutis.

19. Šilutės apskr. Apskr. 
vyk. kom. pirm. Mažeika, 
partijos apskr. kom. sekr. 
Alšauskas.

20. Vilkaviškio apskr., Al
vito valse., Uosių apyl. Apyl. 
vyk.d. kom. pirm. Kisielius.

21. Šakių apskr., Barzdų 
valse. Valse, vyk. kom. pirm. 
Stanislovaitis, valse, partinis 
org. Girnius.

22. Šakių apskr., Griška
būdžio valse., Sparvinės apyl. 
Apyl. vykd. kom. pirm. Tu- 
mosa.

23. Šakių apskr., Sintautų 
valse. Valse, vyk. kom. pirm. 
Švelnys, part. org. Bereiša.

Ši “garbės lenta” “drau
gams” vykdomųjų komitetų 
pirmininkams ir partijos or
ganizatoriams tikrai garbės

Apie vieną romaną
Šiemet Belgijoje išėjo iš 

spaudos įdomus romanas 
“La Cruelle Epreuve” (“Kru
vinasis bandymas,” Averbo- 
de, Editions de la Bonne 
Presse, pusi. 136).

Šioje knygoje aprašoma 
jaudinančioji kankinystė 
Lenkijos, patekusios po So
vietų okupacijos letena. To 
romano autoriumi yra My
kolas Belina - Podgaetsky.

Paties autoriaus gyveni
mas kaip nuotykių romanas: 
rusų armijos karininkas, po 
Didžiojo karo patekęs į Pa
ryžių. Nustojęs lėšų ir netu
rėdamas darbo, išmestas iš 
buto į gatvę, bandęs nakvoti 
parkuose ant suolų, bet poli
cijos nuvaikytas, apimtas di
džio pesimizmo ir ilgėdama
sis grįžti į tėviškę, Rusijoje, 
jisai pradėjo garbinti sovie
tų tvarką ir energingai me
tėsi į slaptąjį komunistų vei
kimą, pasidarydamas raudo
nosios partijos nariu Pran
cūzijoje.

1927 m. sausio 21 d., Leni
no mirties metinėse, laivu 
“Tadla” jisai grįžo į Rusiją, 
po 10 metų klajoklinio gyve
nimo užsienyje.
Redaktorius ir koresponden

tas SSSR
Vėliau pabėgęs į užsienį, 

savo patyrimus sovietijoje 
jisai aprašė knygoje: “L’Ou- 
ragan rouge” (“Raudonoji 
audra,” išleido Bonne Presse, 
Averbode, Belgijoje, pusi. 
215). Čia jis pasakoja, kad 
pirmosios jo pareigos, sugrį
žus į Rusiją, buvo literatūros 
skyriaus redagavimas bolše
vikų dienraštyje “Rabočii” 
(“Darbininkas”), Minske. 
Dažnai tą laikraštį jisai at
stovaudavo komunistų išvy
kose, vykdant priverstiną ša
lies kolektivizaciją, uždarant 
bažnyčias. Tas įsitikinęs ko
munistas, bolševikų propo- 
gandistas buvo daugelio kru
vinų scenų ir neteisybių liu
dininku.

— Jei kaimuose raudona-

| — Tai buvo sūnus dentis- 
to, areštuoto ir ištremto su

- savo žmona, vis dėl tų “va
liutos nusikaltimų.” Vargšas 
vaikutis, palikęs vienas “lais
vėje,” klajojo miesto gatvė
mis, nežinodamas ką daryti. 
Niekas, net patys artimiau
sieji jo tėvo ir motinos pa
žįstamieji, nedrįso juo rūpin
tis—perdaug didelis pavojus 
būti apkaltintiems “palaikius 
ryšius su įtariama šeima”... 
Berniukas, nerasdamas jo
kios paramos, bevelijo pasi
karti.”
Tremtinė šoko j upę su dviem 

vaikais
Rašytojas Belina-Podgaet- 

sky matė masėmis išvežamus 
ūkininkus, kurie jam pasa
kojo apie motiną, kuri despe
racijos priepuolyje, pastebė
jusi, kad vagono durys neuž
rakintos, traukiniui einant 
per tiltą metėsi su dviem 
vaikučiais į upę, mirtyje ma
tydama išsivadavimą nuo 
baisių tremtinės kančių.

Priverstinos kolektivizaci- 
jos rezultatas buvo—badas:

— Šimtai tūkstančių miru
sių koncentracijos stovyklo
se, milijonai mirusių iš ba
do .. . štai balansas! (pusi. 
129).

Revoliucija komunisto 
sieloje

Šie matytieji, pergyventie
ji faktai padarė nepaprastai 
gilų įspūdį rašytojui Belinai- 
Podgaetsky. Į Rusiją jisai 
atvyko įsitikinęs ateistas ir 
karštas komunistas, tačiau 
kruvina Rusijos žmonių 
skriauda, ryžtingas tikinčių
jų, ypač katalikų, ištikimu
mas savo tikybai, atskleidė 
naujus pasaulius jo sieloje.

Jis rašo:
— Sovietiškasis ateizmas 

mane išgydė nuo . . . ateizmo 
ir mane sugrąžino prie kata
likų Bažnyčios; gi ekonomi
nėje ir politinėje srityje— 
priverstinos kolektivizacijos 
(ūkininkų grūdimo į komu
nistinius dvarus) baisenybės 
ir katastrofiški to padariniai 

mane nuo komuniz-

Gražūs, lietuvio dailininko 
lietuviškomis meno puošme
nomis pagražinti BALF iš
leisti kalėdiniai atvirukai 
trumpu laiku yra susilaukę 
plataus priėmimo ne tik lie-,

(Tęsinys)

- • - ■ • ( sportai į kaimu 
tuvių, bet ir kitataučių tar- 1 pavakarę,—tai 
pe. šie lietuviški atvirukai, ^enop, kai ka. 
kurių yra keturios rūšys, 9 apeliui, didz.

- jjenop, — kai kai
7 ... apeliui, didž:
platinami po aštuonis už do- liu lagerio Kėni
lerį, o perkant už penkis do- , žydžių barakų ] 
lerius gaunama šeši rinkiniai 
arba 48 atvirukai.

Didesniais kiekiais iki šio formos būdavo v 
visokiems daik 

ii, tad į jų važia 
kas kreipdavo d

■a kalinių trauki; 
į-platforma. Kž

užsisakė kleb. kun. J. Balkų 
nas 250 rinkinių (2,000 atvi 
rūkų), J. Žilevičius 162 rin 
kinius, kleb. kun. K. Paulio 
nis 75 rinkinius, A. S. Tre su šį kartą kro^ 
čiokas 50 rinkinių, BALF 7^ 
skyrius, Toronto, Ontario, 3( ma buvo priso 
rinkinių, Jonas Jasinskas 11 šių senučių mo 
rinkinių, Leonora Svenčio 
nienė 13 rinkinių, P. A. De 
tuva, Vera J. Količienė, 
William Wolf po 12 rinkiniiijir jas veža? 
ir visa eilė kitų po šešis rin 
kinius ar mažiau.

Pažymėtina, kad šie lieti į, jas perkelia į 
viški kalėdiniai atvirukai bi 
vo parduodami Baltic Amer 
can Society skyriuj Women1 
International Expositio 
New Yorke lapkr. 3-10 d.d.j 

Atsižvelgiant į tai, kad ši 
kalėdinių atvirukų yra ii 
spausdinta palyginamai n; 
didelis kiekis ir kad gauta eįgi ten yra ir s 
pelnas eis šelpti vargsta! gaunami vagom 
tiems lietuviams tremt yįžia kitas, 
niams Europoje, patartu ;aus rytą pašni 
nelaukiant užsakymus siųs į]0 gandas, ka< 
šiuo antrašu:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

19 West 44th Street, 
New York 18, N. Y.

nepaprastas:

jų kažkaip ba 
o kitų galvos lin 

i: i

ir būt, į ligoninę 
j silpnos . . .

-mėgina kažka;

akai, į kitą lagei 
dos, kad į kitą p:

irėkim, kur tas 
•suks. Matai, an; 
j krematoriumo

eidžia kitas.

d. yieni aiškino 
as sumetė į pe< 
šakojo, kad pii

Lietuvos Muzikus 
Užsipuolė

“GARBES LENTA” LIETUVOJE
(žinios sudarytos iš'Vilniaus “Eltos” pranešimų)

Ypatingą dėmesį atkreipė 
komunistų partija į pieno 
ūkį. Tūkstančiai agitatorių, 
partijos narių, tarybinių tar
nautojų, komjaunuolių vyk
sta į Lietuvos kaimus ir gra
žiuoju ir piktuoju ragina 
ūkininkus atiduoti valstybei 
paskutinį pieno lašą.

Tie patys “didvyriai” iš- 
landžioja ūkininkų visas pa
lėpes, ieškodami nepadėtų 
turtų pas karo išvargintus 
valstiečius.

Prisiminsim kad ir Dargių 
apylinkę, kur komjaunuoliai 
surado 18 užslėptų karvių, o 
Joniškėlio valse, tie patys ru
sų klapčiukai užtiko virš 150 
nuslėptų karvių.

O slepiama tam, kad ir sau 
ir savo vaikams liktų bent 
pieno lašas.

Žinoma, už tokį didelį ūki
ninko “nusikaltimą” buvo 
sudarytos bylos ir buvo kon
fiskuotos ne tik karvės, bet 
ir visas turtas, o ūkininkai 
buvo pasodinti į kalėjimą 
nuo pusantrų iki dvejų metų.

Jei taip stropiai kovojama 
dėl pieno pristatymo, matyt, 
kad Rusija turi per mažai

karvių. Todėl okupantai kaip 
įmanydami stengiasi kuo 
daugiau išspausti sviesto ir 
sūrio iš užimtų kraštų. Kad 
didesnį pieno kiekį išplėštų 
iš Lietuvos ūkininkų, LTSR 
Aukšč. Taryba 1946 m. lie
pos 24 d. įsaku įkūrė “garbės 
lentą,” ant kurios yra užra
šomos tųjų pavardės, kurie 
įvykdė anksčiau partijos ir 
vyriausybės nustatyto ter
mino metines valstybines 
pieno paruošas.

Iš tikrųjų ta “garbės len
ta” reiškia ne ką kitą, kaip 
valstiečių ašaras ir Lietuvos 
krašto sistematingą apiplė
šimą.

Kodėl? Atsakymas aiškus. 
Visi valstiečiai įstatymiškai 
yra įpareigoti statyti valsty
bei pieno paruošas, kurių 
normos yra per didelės, ir 
ūkininkai neišsigali. Gi už 
pristatytą pieną valstietis 
gauna grašius.

Jei ūkininkas neišsigali 
atiduoti nustatytų normų, jis 
teisiamas žiauraus tarybinio 
teismo, pasodinamas į kalė
jimą, ir jo visas turtas kon
fiskuojamas.

mingu prašymu: “Palikite ir 
mums truputį.”

Lietuvoje lieka “garbės 
lenta.”

Dabar pažiūrėkime, kokios 
nelaimingos apylinkės jau 
yra patekusios iki šio laiko į 
tą ašarų lentą ir kokie komu
nistiniai draugai parodė sa
vo didelį stropumą, privers
dami tas apylinkes į ją pa
tekti. čia paduodama ne vi
sos apylinkės, bet tik dalis:

1. Vilniaus apskr., Riešės 
valse. Viršuliškių apylinkės 
vykdomojo komiteto pirm. 
Gaverskis.

2. Vilniaus apskr. Riešės 
valse. Švedų apylinkė.

3. Raseinių apskr. Rasei
nių valse., Stonų apyl. Apyl. 
vyk. kom. pirm. Zaveckas.

4. Raseinių apskr., Raudo
nės valse., Vencloviškių apyl. 
Apyl. vykd. kom. pirm. Vitu- 
rys.

5. Raseinių apskr,, Kelmės 
valse. Liolių apyl. Apyl. vyk. 
kom. pirm. Vilbinauskas.

6. Raseinių apskr., Kelmės 
valse., Virbėnų apyl.

7. Vilkaviškio apskr., Ky
bartų valse., Mažučių apyl. 
Apyl. kom. pirm. Gatavec- 
kas.

8. Vilkaviškio apskr., Pil
viškių valse., Obšrutų apyl. 
Apyl. vykd. kom, pirm. Gu- 
lobovskis.

9. Klaipėdos apskr., Prie
kulės valse. Valsčiaus vykd. 
kom. pirm. Maslauskas, par
tinis organizatorius Gudošis.

10. Klaipėdos apskr., Kre
tingalės valse. Valse, vykd. 
kom. pirm. Valis., partinis 
org. Narbutis.

11. Šilutės apskr., Pašyšių 
valse., Tarvydų apyl. Apyl. 
vykd. kom. pirm. Macikas.

nedaro.
Ateis laikas, kad savo 

stropumą išnaudoti Lietuvos 
liaudį teks išpirkti savo kai
liu. P. Minkaitis.

Daugiau Tremtinių 
Pietų Amerikoje
Lietuvos tremtinė Kinde- 

riūtė atvyko iš Olandijos ir 
apsigyveno Argentinos sos
tinėje Buenos Aires.

Lapkričio 14 d. iš Italijos 
uosto Genovos išplaukė į 
Pietų Ameriką kun, Dr. Nor- 
butas su kitais dviem kuni
gais. Jie vyksta per Argenti
ną į Čilę, kame jiems teks 
darbuotis tos šalies gyvento
jams, nes Čilėj lietuvių tėra 
vos keletas.

Be to, Lietuvos atstovas 
Šveicarijoje deda pastangų 
apgyvendinti keletą šimtų 
lietuvių tremtinių Argenti
nos provincijoje Misiones, 
kurti naujų ūkių tos šalies 
plotuose. Tuo tikslu Argenti
nos komisija yra išvykus į 
Europą. '

Naujakurių gyvenimas ir 
šiaip jau yra vargingas, dar 
baisesnis jis yra taip skirtin
game klimate, kaip Pietų 
Amerika . . .

Reiktų, kad Lietuvos at
stovybė Amerikoje, taipogi 
mūsų visuomeninės organi
zacijos, ypač Taryba, Katali
kų Federacija, Kunigų Vie
nybė, Susivienijimai, Moterų 
Sąjunga, Vyčiai ir kitos 
kreiptus į šios šalies valdžią, 
kad leistų Lietuvos tremti
niams apsigyventi Šiaurės 
Amerikoje, kame mūsų tau
tiečiams būtų tinkamesnis 
klimatas ir žmoniškesnės gy
venimo sąlygos. J. J. J.

sis įsiutimas draskėsi visoj atgrasė 
pilnumoj, tai ir miestuose mo (pusi 129).
viešpatavo nežabotas gyvu
liškas teroras, — rašo jisai 
(L’Ouragan rouge, puslapyje 
123).

Svilino padus ieškodami 
Pinigų

Terorizuoti miesto gyven
tojus bolševikai rado progos 
ieškodami aukso ir užsienio 
valiutos:

— Su negirdėtu žiaurumu 
GPU agentai, apsirūpinę ne
ribotais įgaliojimais, kaip iš
alkę vilkai, metėsi ant nelai
mingųjų, neturinčių jokios 
priemonės apsiginti. “Jie pa
sigavę mano senelį dėdę svi
lino liepsnele jo padus, kol 
šis prisipažino, kur paslėpęs 
savo kuklias santaupas, viso 
šimtą auksinių rublių,” man 
pasakojo viena Minsko dar
bininkė, — rašo Belina-Pod- 
goetsky (pusi. 124).

Toliau jis pabrėžia:
— GPU įsiutimas neturėjo 

ribų ... Jie šaudė kunigus, 
pas kuriuos po sekmadienio 
mišių rado kolektos (rinklia
vos) pinigus. Areštavo šim
tais žmones ir laikė juos ka
lėjime, kartais gėdingai tor- 
tūruodami neva dėl pinigų 
paslėpimo. Areštavo gydyto
jus, pas kuriuos rado keletą 
dolerių, reikalingų užsienio 
mokslinių knygų pirkimui. 
Areštavo dentistus, kurie tu
rėjo aukso dantų taisymui 
(pusi. 124).

Tragiška vaikučio mirtis
— Iki gyvenimo pabaigai 

man išliks atminimas to su
stingusio dvylikos metų ber
niuko lavono, kurs buvo ras
tas 1930 m. vasario mėnesy
je apleistuose tėvų namuose, 
— rašo Belina-Podgaetsky. 
(pusi. 126).

Kelias į naują kūrybą
Dabar beliko vienintelis 

rašytojo Belinos-Podgaetsky 
siekimas: greičiau apleisti tą 
raudonųjų pragarą. Slapta 
susitaręs su žmona jisai so
vietų biure neva suardė savo 
moterystę “Divorsuota” jo 
žmona atgavo užsienio pilie
tybę ir su dviem vaikučiais 
traukiniu apleido Rusiją.

Patsai gi rašytojas įtikino 
sovietų pareigūnus, kad jisai 
planuoja rašyti romaną iš 
raudonųjų jūrininkų gyveni
mo, kad dėl to jam reikia pa
gyventi, paplaukyti garlai
viuose su jais. Nutaikęs pro
gą jisai paspruko į užsienį, ir 
dabar savo rašytojo talentą 
pašvenčia kovai su raudono
sios diktatūros tironija ir iš
kėlimui didelės tikėjimo 
reikšmės.

Tai jam vyksta padaryti 
natūraliai, pateikiant gyve
nimo vaizdus, kaip jis pats 
apie save rašo:

— Autorius tik paprastai 
pasipasakoja tą, ką jis ma
tė ir ką iškentėjo, kad paro
dytų kaip kiekvienas iš tų 
faktų veikė jo netikinčią sie
lą, lenkdamas ją prie reli
gijos, prie Dievo (pusi. 136).

Dr. J. Prunskis.

IŠ LIETUVOS VEŽA NET 
VAIKUČIUS

Viename laiške praneša
ma, kad rašančiojo trys vai
kai rusų buvo išvežti į Sibi
rą iš Lietuvos.

Jų motinos neišvežė, nes 
jos tuo laiku nebuvo namie, 
kai rusų policija pasirodė.

Vaikai buvo išvežti šių me
tų pradžioje.

Rusijos komunistai net lie
tuvius vaikus persekioja.

v-•■ Y'' _ • ** »'-t

transportai dai 
irsti reguliarūs: 
o du, kiekvienai 
gimt. Ne viena 
ėdamas pėsčion 
iienos. Visos apl

Neseniai Lietuvoje kom iavo sudaromo 
nistai buvo užsipuolę liet ’jas tikrai atri: 
vius rašytojus, kad jie nė 
uolūs Maskvos i_______
garbintojai.

Yra žinių, kad K. Boru 
kuris neseniai išleido “B; 
targio Malūną,” ir dar vien lis. Kitą kartą a 
poetas buvo suimti. is vaikus. Moti 

Dabar komunistų spau dyksmas buvo 
Lietuvoje plūsta muziki s. Bet niekas t 
Didžiausia jų kaltė, kad i 
simokoLenino-Markso mol 
lo, nesidomi politika.

Iš to matyti, kad Lietuv 
muzikams ta nauja “sau 
visai svetima.

■ ‘ | sportui į kitą 1
diktatui etrukus tos mir 

rato, kur jas ga 
i metu į trans 
keletą šimtų m

Vokit
44Tremtiniu Žinios

Rašo Dr. I
Specialus “Ameril

Prieš kiek laiko amerik 
čių zonoje buvo sumažin 
lietuvių laikraščių skaiči 
paliekant tik keturis: “Ži®centras, čia bur 
rius,” “Mintį,” “Tremta jėgos: keliolika i 
Žinias” ir dar vieną.

Dabar, lietuvius iškėlus 
Wiesbadeno, sustojo ir 
ėjusios “Tremtinių Žinios. & Kryžius taip p

Laikraščio buvo išėję į visos stambiau* 
numerių, ir jis buvo skii sntruojasi Tuebir 
mas visiems tremtiniams 1 i ir pradėjau jas 1 
tuviams.

Jei tik sąlygos leis, la 
raštis vėl žada išeiti, bet 1 iausia aplankia 
tarpu nežinia nei kada 
kur.

Susivienijimų
Sukaktys

Intelektualinis
?enas tai intele

fintų, keliolika ta] 
pat ir tremtinių J 
apygardos admir

Bendruon

ibergo-Badeno ce 
i] Bendruomenės 
a patalpose, 
maloniai sutinka 
šs pirmininkas, 1 
s. Patalpose žmoi 
reikalais žmonės 
tampo vietų.
taid. Kryžiaus at 
apie bendrus žyg 
skelti kuo greičū

Paskutinis “Garso” nui 
ris išėjo paminėti Lietu 
R. Katalikų Susivienijimo 
metų sukakčiai.

Šio susivienijimo pir taacijų atstovas 
ninkas yra L. šimutis, seh įų pas karo vali 
torius V. Kvietkus ir laiki
čio redaktorius—M. Zujus ndruomenės teis:

“Tėvynė” savo paskuti! Uentų bylą, kuri 
me numeryje mini Susivii 
jimo Lietuvių Amerikojel’esti visuomenę ; 
metų sukaktį. Jia ir eina intere

Šio susivienijimo pirmii iii priėjo ir mar 
kas yra adv. V. Laukai į “ - - -
sekretorius Dr. M. Vinika užinoti. 
laikraščio redaktorius P. jukas man pasal 
joras.

gyvenamų patai]

f nesklandumų.

Pasiklausyti, kaip

ių. Visi jie y 
likviduoj
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ž Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

■ Rašo A. Gervydas ■ --------

(Tęsinys)
f Transportai į kaminą
I Vieną pavakarę,—tai buvo 
iu rudenop, — kai kaliniai 
darkėsi apeliui, didžiuoju 
įduriniu lagerio keliu, iš 
moterų žydžių barakų pusės 
[^iuoja kalinių traukiamas 
fežimas—platforma. Kadan- 
I platformos būdavo varto
tuos visokiems daiktams 
įervežti, tad į jų važiavimą 
mažai kas kreipdavo dėmė
jo.
[Tačiau šį kartą krovinys 
luvo nepaprastas: pilna 
įlatforma buvo prisodinta 
ialiegusių senučių moterų, 
[ienos jų kažkaip baugiai 
airėsi, o kitų galvos lingavo 
feiai.

— Kur jas veža?
L- Tur būt, į ligoninę, ma
gi, kad silpnos . . .

— Ne, jas perkelia į kitą 
Igerį, — mėgina kažkas aiš-

menė 13 rįd 
tuva, Vera Į 
William TO d 
ir visa eilė į 
kinius ar nJ

Pažymėti;
viski kalėda
vo parduodat 

can Society i?imti.
Internalj|—Sakai, į kitą lagerį? O

jomunisto 
je 
pergyventie- 

j nepaprastai 
tojui Belinai- 
Rusiją jisai 

js ateistas ir 
istas, tačiau 
i jos žmonių 
įgas tikinčių- 
kų, ištikimu- 
bai, atskleidė 
is jo sieloje.

Internatini
New Yorkerodos, kad į kitą pasau-

Atsižvelr^: j
kalėdini!} J 
spausdinta d 
didelis kiej

tiems lietuj] 
niams M 
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šiuo antrak

United lit
Fund oi te 
19Wesd 
Nei Iri J

Lietuvos)'

įsis ateizmas 
io ... ateizmo 
ino prie kata- 
; gi ekonomi- 
ičje srityje— 
olektivizacijos 
limo į komu- 
ls) baisenybės 
i to padariniai 
nuo komuniz-
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nistai ta d 
vius rašytoja] 
uolūs Maste 
garbintojai
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kuris nešė] 
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poetas tad

Dabar kd

— Žiūrėkim, kur tas veži- 
las pasuks. Matai, ana, jis 
įsuko į krematoriumo pusę. 
I— Betgi ten yra ir stotis, 
ur pakraunami vagonai, — 
musileidžia kitas.
^Rytojaus rytą pašnibždo- 
iis sklido gandas, kad jas 
įdegino. Vieni aiškino, kad 
is gyvas sumetė į -
iti pasakojo, kad 
gudė.
[Toki transportai 
mė virsti reguliarūs: per 
ieną po du, kiekviename po 
^iasdešimt. Ne vienas bū- 
įvo vedamas pėsčiomis ir 
[dury dienos. Visos aplinky
be. būdavo sudaromos to
tas, lyg jas tikrai atrinkda- 
0 transportui į kitą lagerį, 
fetgi netrukus tos mirtinin- 
es suprato, kur jas gabena. 
[Vienu metu į transportą 
pinko keletą šimtų moterų 
[vaikais. Kitą kartą atsky- 
S vienus vaikus. Motinų ir 
ūkų klyksmas buvo širdį 
ariantis. Bet niekas to ne-

pečių, o 
pirmiau

dažnėjo.

paisė. Vežant paskutinį vai
kų transportą, moterys vie
ną dvejų metų vaikiuką nu
slėpė. Ernus stropiai jo ieš
koti, vaiką perėmė vyrai, ku
riems, berods, berniuką pa
vyko išgabenti į laisvę. Kur 
ir kokiam likimui išvežė tas 
motinas ir jų vaikus,—belie
ka tik spėlioti. Tačiau mažai 
buvo abejojančių, kad šitie 
transportai vyksta į kito ku
rio lagerio krematoriumą.

Gydytojo ir tam tikro SS 
vyro pasirodymas moterų 
blokuose sukeldavo siaubą. 
Kiekvienai prieš akis stojo 
paskutinė akimirka, ir jas 
gąsdino ne tiek pati mirtis, 
kiek tos mirties aplinkybės.

Moterys eina mirti. Vienos 
jų verkia, kitos draskosi rū
bus ir raunasi plaukus. Tre
čios eina ramios, susikaupu
sios, tarsi jų išsipildymo va
landa tikrai yra atėjusi. Sa
vo žvilgsniu jos nesistengia 
pagauti paskutinių šio pa
saulio vaizdų nė to prakeikto 
žemės pragaro spygliuotų 
užtvarų. Kai kurios atsigrę
žia, nori dar kartą ir dar 
kartą pažvelgti į liekančias 
savo seseris, motinas ar duk
teris. Kitos įbedę akis į kito
je vielų tvoros pusėje esan
čius vyrus, bene pamatys sa
vo brolį, vyrą ar tėvą . . .

Jų keliai linksta, kojos ne
klauso ir jos klumpa smėly
ne. Nepaeinančias ir parpuo- 
lančias stumdo ir spardo jų 
bendro likimo draugės,—to
kios pačios kalinės, bloko vy
resniosios. Jas visas gi lydi 
SS prižiūrėtoja (Aufsehe- 
rin), kuri reiškia didelį ne
pasitenkinimą, kad mirties 
vilkstinė slenka per lėtai.

Tokios vilkstinės ėjo be
veik kasdien, jos ėjo dažnai, 
—tai priklausė nuo to, kiek 
buvo laisvos vietos kremato
riumo pečiuje. Kadangi vis
kas čia paremta melu ir ap
gaule, tad ir toms nelaimin
goms ligi paskutinio momen
to stengėsi sudaryti įspūdį,

AUSTRIJOS LIETUVIAI STUDENTAI 
PRAŠO PARAMOS
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arp Tremtinių
Vokietijoje

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

Intelektualinis lietuvių centras
lebingenas tai intelektualinis, socialinis lietuvių 
itinių centras. Čia buriasi labai stiprios intelektua- 
; pajėgos: keliolika universiteto profesorių, apie 

rius,” "Miš K studentų, keliolika tapytojų, rašytojų, artistų. Čia 
į taip pat ir tremtinių Bendruomenės Wurtenbergo- 
leno apygardos administracinis centras. Lietuvių 
ildonasis Kryžius taip pat čia yra įsikūręs.
Žodžiu, visos stambiausios lietuvių tremtinių įstai- 
koncentruojasi Tuebingene.

’ad aš ir pradėjau jas lankyti.
Bendruomenes centre

’ūmiausia aplankiau Tremtinių Bendruomenės 
Įertembergo-Badeno centrą. Wuertembergo-Badeno 
imtinių Bendruomenės centras įsikūręs Lietuvos 
įsulato patalpose.
lane maloniai sutinka simpatiškas Tremtinių Ben- 
lomenės pirmininkas, Lietuvos kariuomenės pulki- 
kas Š. Patalpose žmonių knibždėte knibžda. Įvai
kiais reikalais žmonės suvažiavę iš įvairių šio Vo- 
tijos kampo vietų.
Štai Raud. Kryžiaus atstovas atėjęs klausinėja pir- 
iinką apie bendrus žygius džiovos paliestiems lietu
ms perkelti kuo greičiau į sanatorijas. Štai studen- 

R, KaŪli^^^^Hizacijų atstovas norėtų, kad pirmininkas da- 
metų l žygių pas karo valdžios organus naujiems stu- 

§10 gyvenamų patalpų išgauti. Štai vietinio Lie-
ninkasyi*^*1* Bendruomenės teismo teisėjas informuoja apie 
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čio redaktOt^B^čų ir nesklandumų. Pirmininkas teisėjui pataria 

"Tėvynėpravesti visuomenę auklėjančia kryptimi.
me D eina ir pina infprpcantai

SŽe
Šio 

kas VW iftn r . . - - -
irrofnriOš^B betuvili- Visi jie yra maitinami UNRRA įstai- SCKTv TTNTPPA lilzxrirli inio <-> ?v-» i

laikrasc10” t -
joras. I

Žinias" ir p 
DabarX>

Wiesbate 
ėjusios " A'P

Laikrašė: ••■s 
numeriu, br> 
mas visiem-•'b 
tuviams. |p

Jei tik JL 
rastis vėl 
tarpu neri^’L 
kur. p

Paskubi 
ris išėjo pj

ėų ir nesklandumų. Pirmininkas teisėjui pataria 
pravesti visuomenę auklėjančia kryptimi.

bip eina ir eina interesantai.
jjmo Liet^Wa^a^au priėjo ir mano eilė pasikalbėti, nors įdo- 

UM Rusia pasiklausyti, kaip kiti kalbasi. Iš to gali dau- 
>ia sužinoti.
Alininkas man pasakoja, kad jo srityje yra apie

Jei UNRRA likviduojama ir jos jokia kita organi-

lyg jos tikrai būtų išvežamos 
kur nors kitur.

Norėdami pasmerktąsias 
apgauti, prie krematoriumo 
jas pasitikdavo baltais cha
latais apsivilkę SS vyrai, ku
rie neva buvo pasiruošę tik
rinti sveikatą. Po vieną įsi
leisdavo į atskirą kambarėlį, 
liepdavo nusirengti ir, nusi
vedę į kitą kambarį, statyda
vo prie ūgio matavimo prie
taiso.

Užpakalinėje sienoje pra
siverdavo anga ir nematoma 
ranka paleisdavo į pakaušį 
šūvį.

Vėliau buvo įrengtas at
skiras namelis—dujų kame
ra, kur atvestas aukas suva
rydavo “palaukti,” kol bus 
paduoti vagonai. Vieną kar
tą moterys į tą “laukiamąjį” 
su savim drauge įsitraukė 
SS vyrą, piktą savo viršinin
ką. Daug kaštavo pastangų, 
kol iš mirtininkių rankų pa
vyko išplėšti tą apdraskytąjį 
banditą.

Betgi lengviausiai sekda
vosi apgauti nelaimingas au
kas, kai jas susodindavo į 
siaurojo geležinkelio vago
nus. Jos tada tikrai imdavo 
tikėti, kad išvažiuos, ir kiek 
aprimdavo, nes iš šito pra
garo išvažiuoti nori kiekvie
nas. Nesvarbu kur, nors ir į 
blogesnį. Viską sutvarkę, už
rakindavo vagono duris, pa
leisdavo dujas ir palikdavo 
keliauti į . . . amžinybę.

Kas pasakys, kiek tokių 
“transportų” iškeliavo per 
kaminą . . . Tačiau po kiek 
laiko ir jie sustojo. Taip bu
vo liepta iš aukščiau. Visą tą 
laikotarpį krematoriume dir
busiems kaliniams neleido 
pareiti į savo barakus. Jų 
tarpe tada susidarė įspūdis, 
—ir tai jiems įvarė daug bai
mės,—kad jų iš krematoriu
mo jau nebepaleis, nes kam 
gi reikalingi tokių įvykių 
liudininkai . . .
Lagerį perims vermachtas
Nesantaika tarp vermach

to (kariuomenės) ir partijos 
bei SS dalinių karui einant 
vis aštrėjo. Nesėkmė karo i greitai įvyko, nes vermach-

Brangūs J. A. V. Lietuviai!
Jūsų daugumas, kaip ir 

mes, yra gimę kaimų ir ūkių 
šalyje, kurios krantus plau
na Palangos jūra, kurios lau
kuose ir kalvose rymo lietu
viški smūtkeliai, puošnūs 
liaudies darbo kryžiai ir de
ra žemės vaisiai jos sūnums.

Jūs ir mes esam vieno ža
vaus ir nuostabaus krašto—

dali-

nau-
ver-

laukuose palaužė net pasiti
kėjimą fiureriu. Liepos 20 d. 
pasikėsinimas prieš Hitlerį 
sukrėtė visą Vokietiją ir 
smarkiu aidu perbėgo pasau
lį. Pirmomis dienomis žmo
nės vis nenorėjo tikėti, kad 
fiureris išliko gyvas. Ta abe
jonė atsiliepė ir lagerio gy
venime: SS suminkštėjo, o 
kaliniai darėsi drąsesni. Ta
čiau tai truko neilgai,—tik 
kol nusirito pasikėsintojų 
galvos ir kol visų Vokietijoje 
esančių karinių jėgų vadova
vimą perėmė Himleris, vi
daus reikalų ministeris, vy
riausias saugumo ir SS 
nių vadas.

— Vyrai, pasakysiu 
jieną: lagerį perims 
machtas.

— Jonuk, tu sugalvok ką 
nors naujo, nes jau kelios sa
vaitės, kai čiulbi vis tą patį.

— Aš tokiems, kurie neti
ki, nesakau . . .

— Tai gal ką nors tikro 
girdėjai?—klausia kiti susi
domėję.

— Taip, tikrai, kantinės 
šarfiureris sakė, kad po dvie
jų dienų atvyks kuopa karei
vių. Jiems jau ruošiamos pa
talpos.

— Tai sakai, ir juos užda
rys į lagerį?

— Nelįsk, aš su tokiais ti
pais nekalbu.

— Nesikarščiuok, Jonuk, 
ką tu paisai ta molio. Pasa
kok toliau.

— Visi SS vyrai turės eiti 
į frontą, čia liks tik keli, kol 
vermachtas galutinai viską 
perims.

Ši naujiena daug kam ku
teno širdį, nes buvo manoma, 
kad lagerį perėmus ver- 
machtui, kalinių padėtis pa
lengvės ir daugelį paleis lais
vėn. Juk karo ūkiui labai rei
kalingi darbininkai. Tą jų 
samprotavimą parėmė ta ap
linkybė, kad jaunesnius vo
kiečius kalinius jau rinko į 
kariuomenę.

Po poros dienų tikrai atvy
ko vermachto kuopa. Vieni 
kalbėjo, kad 300 vyrų, o kiti 
tvirtino, kad 700. Pagaliau 
tai nesvarbu. Svarbu, kad at- 
vyko vermachtas. Dabar 
kiekvienas troško kuo grei- 
čiasiai pamatyti vermachtie- 
tį savo akimis. Ir tas noras

tiečiai pamažu jau pradėjo į- 
sitraukti į lagerio gyvenimą: 
drauge su SS lydėjo kalinių 
darbo komandas, drauge su 
jais ateidavo tikrinti apelio. 
Visur juos sekė smalsios ka
linių akys.

— Na ką, ar aš nesakiau? 
—džiūgavo Jonukas. — Da
bar tie šunes tegu eis parako 
pauostyti, o mus saugos 
žmonės. Tie vermachto senu
kai toki simpatiški, o mūsų 
šarfiureriai nosis nukabinę 
vaikšto. Gerai jiems . . .

— Nesidžiauk perdaug,— 
įsikišo kažkuris pesimistas, 
—ko gero, tie šunes sudoros 
ir šituos žmones.

Vieną rytmetį, apelio me
tu, SS vyrai privedė prie mū
sų bloko vermachtietį ir jam 
aiškina, kas mes esam. Pas
kui padavė jam knygutę ir 
liepė užrašyti patikrinimo 
davinius. Tasai į mūsų bloko 
vyresnįjį kreipėsi žodžiu 
“Šie” (jūs) ir paskui padėko
jo už raportą. Beveik dvejus 
metus iš savo saugotojų lūpų 
negirdėję tokių mandagių 
žodžių, širdyje pajutome ma
lonų džiaugsmą, kad paga
liau čia vokietis prabilo kaip 
žmogus į žmogų.

(Bus daugiau)

Švedijoje Apie Lie
tuviu Literatūrą

Švedų knygų leidykla “Fo
rum” išleido paskutinių dvie
jų dešimtmečių Europos li
teratūros istoriją. (“Europas 
litteraturhistoria 1918- 
1939”). To laikotarpio lietu
vių literatūrai skirta 10 psl. 
Apžvalgą parašė J. Lingis.

Lietuvos vaikai. Ten mes 
drauge augom, buvom globo
jami ir maitinami jos žemės, 
linksminomės jos dainomis 
ir gyvenom jos papročiais. 
Jūs ir mes jos ribose buvom 
glaudžiai sutapę, buvom jos 
gyventojai, jos visuomenė.

Šiandien yra kitaip. Jūs iš- 
vykot iš tėvynės ir radot vai
šingoj Amerikos žemėj an
trąją tėvynę, kuri jums duo
da gerbūvį, žmogaus bei pi
liečio teises ir užtikrintą ry
tojų.

Mūsų lemtis kitokia. Mes 
buvome išsviesti iš savo na
mų ir iš savo krašto, išgyve
nom baisiausio karo siautė
jimą ir dabar atsidūrėme ne
gailestingo likimo valioje be 
šaltinių pragyvenimui, be jo
kių teisių, be ateities.

Tuoj ateina Kalėdų ir Nau
jų Metų šventės.

Jūs savo šeimų ir artimųjų 
rately, šiltoj aplinkoj, pato
gumuose ir ištekliuj švęsite 
šventes, linkėsite artimie
siems džiaugsmo bei laimės 
ir ramiai lauksit, ką gero 
jums atneš ateitis.

Mums taip pat ateis šven
tės. Bet pas t mus nėra šilu
mos, nėra išteklių ir patogu
mų, nėra artimųjų, juo la
biau šeimos židinių. Mus su
pa ilgesys, skurdas ir var
gas. Kukli duonos pluta ir iš 
tėvynės atsinešti netolimos 
praeities prisiminimai dar 
labiau praplės skausmingo 
sielvarto ir didelio liūdesio 
žaizdas, dar labiau pabrėš 
mūsų išgyvenamą tragizmą.

Kai jūs ir mes gyvenom 
savojoj žemėj, mūsų papro
čiai mokė, kad nedera prašy
ti dovanos, bet mes tikimės, 
kad jūs suprasit, atleisit 
mums papročių pažeidimą ir 
pritarsit mūsų kreipimuisi, 
kuris be savo tiesioginės 
prasmės dar patarnaus as
meninių bičiuliškų ryšių už
mezgimui tarp jūsų ir mūsų. 
Visų lietuvių amerikiečių, 
kuriems leidžia sąlygos, pra
šome paruošti pagal išgalę 
maisto pakietėlį ir, pasirin
kus iš pridedamo Innsbrucko 
Universitete studijuojančių

aukštuosius mokslus sąrašo 
tautiečio pavardę, pasiųsti jį 
šiuo adresu: Innsbruck, Inn
rain 25, Austria, Europe.

Kiekvienas tokios dovanos 
gavėjas bus nuoširdžiai dė
kingas siuntėjui ir jaus dide
lį moralinį pasitenkinimą, 
jog Amerikos padangėj yra* 
lietuvis, kuris iš už vandeny
no ištiesė ranką pasveikinti 
tarytum savo šeimos artimą
jį su atėjusiom šventėm, at
jautė tremtinio padėtį ir pa
rėmė kuo galėdamas. Gavę 
siuntinėlius mes savo ruožtu 
atsidėkodami pasiųsime 
jums Amerikon Austrijos Ti
rolyje gaminamus liaudies 
darbo puikius dirbinius, ku
rie paliktų atminimui, kad 
lietuvis lietuvį bėdoj neaplei
do.

Žemiau išvardinti iš Tiro
lio kalnų papėdžių siunčia vi
siems mieliems Amerikos lie
tuviams sveikinimus Kalėdų 
ir Naujų Metų šventėse ir 
linki pasisekimo, džiaugsmo 
ir didelės laimės.

1. K. Arcibuševas, 2. S. Ar- 
bušauskas, 3. J. Akstinas, 4. 
M. Arštikaitytė, 5. P. Bašins
kas, 6. A. Balys, 7. S. Balys, 
8. B. Balšaitytė, 9. G. Balu- 
kevičius, 10. J. Budzeika, 11. 
P. Berneckas, 12. N. Bražė
naitė, 13. A. Buinevičius, 14. 
V. Bukauskienė, 15. G. Gai
liūtė, 16. S. Geštautas, 17. J. 
Gintyla, 18. O. Grajauskaitė, 
19. I. Gruodytė, 20. J. Gustai
nis, 21. M. Jasėnas, 22 J. Ja- 
sinsakas, 23. L. Jefremovai- 
tė, 24. S. Jefremovaitė, 25. J. 
Juodikis, 26. V. Kadzilaus- 
kas, 27. I. Kanaitė, 28. J. 
Kancevičius, 29. V. Kalitytė, 
30. D. Katelytė, 31. K. Kuz
minskas, 32. J. Leonas, 33. S. 
Leonienė, 34. K. Liutkus, 35. 
J. Mačernis, 36. P. Mačiulis, 
37. A. Mauragis, 38. M. Mor
kūnas, 39. M. Namikas, 40. 
A. Prialgauskaitė, 41. K. Pa- 
prockaitė, 42. N. Ramonaitė, 
43. K. Razminas, 44. A. Rud- 
zitas, 45. J. Sasnauskąs^_46. 
H. Sasnauskienė, 47. J. Sun- 
gaila, 48. A. Sungailienė, 49. 
M. Šakovaitė, 50. J. Šimai
tis, 51. R. Urbanavičius, 52. 
M. Valaitis, 53. š. Vasiliaus
kas, 54. D. Vildovas, 55. J. 
Zabieliauskas, 56. K. žolpis.
Liet. Stud. Sambūrio “Lith
uania” pirm. J. Budzeika.

zacija nepakeičia, tremtinių padėtis būtų tada labai 
sunki ir net katastrofiška. Darban čia Vokietijoje 
tremtiniai įsijungti negalėtų, nes patiems vokiečiams 
darbo problema yra aštri. Be to, bent koki asmeniniai 
tremtinių ištekliai jau yra išsisėmę ir iš jų gyventi ne
galėtų.

Sveikatos stovis yra vos tik vidutinis. Geriau yra 
ten, kur žmonės gyvena ne lageriuose, o laisvai.

Yra steigiami įvairūs amato-profesiniai kursai, bū
tent: šoferių-mechanikų, siuvėjų, kurpių, laikrodininkų 
ir t.t. Reikia pastebėti, kad tremtiniai amatų mokosi 
labai noriai.

Pirmininko manymu, 1946 m. balandžio 3-4 d. Ha
nau suvažiavime įsteigta Tremtinių Bendruomenė daug 
padės įvairių aktualių tremtinių gyvenimo problemų 
išspręsti.

Mokyklos
Badeno-Wuertembergo apygardoje veikia 4 gimna

zijos, kuriose mokosi apie 700 mokinių. Gimnazijos jau 
yra išleidę ir abiturientų. Universitetai šių gimnazijų 
atestatus pripažįsta, ir jaunimas gali nekliudomai to
liau studijuoti. Apygardoje yra 18 pradžios mokyklų 
su 800 mokinių ir 12 vaikų darželių su 200 vaikų. Prie 
mokyklų išlaikymo prisideda UNRRA. Apygardoje 
sėkmingai veikia “Čiurlionies Meno ansamblis,” vado
vaujamas muziko Mikulskio.

Padėkojęs už informacijas, palinkėjęs sėkmingo dar
bo, atsisveikinau.

Raudonajame Kryžiuje
Labai didelį vaidmenį tremtinių gyvenime vaidina 

Lietuvos Raudonasis Kryžius, kurio veikla labai papli
tusi. Jo centras yra įsikūręs taip pat Tuebingene.

Apgailestavau neradęs Raud. Kryžiaus pirmininko. 
Bet vicepirmininkas P. man davė taip pat labai svar
bių informacijų. Raudonasis Kryžius daugiausia užsi
ima tremtinių sveikatos ir papildomos šalpos, ypač stu
dentams, reikalais.

Vicepirmininko teigimu tremtinių sveikata tuo tar
pu yra pakenčiama. Ypatingų epidemijų nėra. Yra ne
mažai susirgimų džiova, bet džiovininkai pasekmingai 
gydomi UNRRA sanatorijose.

Tremtinių maitinimas pradeda blogėti ir, žinoma, tai 
labai atsilieps žmonių sveikatai, ypač gali padaugėti 
tuberkuliozės atsitikimų. Labai jaučiamas vitaminų 
trūkumas, ypač vaikams. Raudonasis Kryžius rūpinasi 
tų žmonių šalpa, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nė
ra išlaikomi UNRRA arba kur oficiali mityba nėra pa
kankama. Raud. Kryžius turi nemažą savo gydytojų 
skaičių, kurie lanko kolonijas ir tikrina sveikatą.

Negalėjau pamiršti, kad Tuebingene yra taip pat lie
tuvių “kacetininkų” (taip vadinami koncentracijos la
geriuose Vokietijoje sėdėję kaliniai) cdhtrinis komite
tas. Nepaprastai maloniai mane sutiko “kacetininkų” 
pirmininkas, ypatingai simpatingas ir mielas, visiškai 
žila galva mūsų žinomas diplomatas S. Jis man papasa
kojo apie lietuvių politinių kalinių susiorganizavimą. 
Yra įsikūrusi Lietuvių Politinių Kalinių Sąjunga, kuri 
buria savy virš 1,000 buvusių nacių kalėjimuose ir la
geriuose lietuvių. Čia dar neįeina politiniai tremtiniai, 
kurie nebuvo uždaryti lageriuose ar kalėjimuose, bet 
buvo apgyvendinti vienoje ar kitoje Vokietijos vieto
je ir buvo priversti kiekvieną dieną registruotis po
licijoje.

Centrinis kacetininkų komitetas visai neseniai išlei
do atsišaukimą į pasaulio politinius kalinius. Atsišau
kime išdėstyta politinių kalinių kančios ir prievarta 
būti ir toliau dar ištrėmime. Atsišaukime siūloma į- 
steigti tarptautinį politinių kalinių biurą, kurio tikslas 
būtų pagelbėti dar ir dabar esantiems skurde politi
niams kaliniams, negalintiems sugrįžti į savo tėvynes. 
Kreipiamasi taip pat į Tarpt. Raudonąjį Kryžių, kad 
jis imtųsi tų politinių kalinių globos, ir į Jungtines Tau
tas: Ameriką, Angliją, Kiniją ir Prancūziją, kad jos 
pagelbėtų lietuviams tremtiniams Sibire ir Rusijos ka
lėjimuose.

Pas kun. M. Krupavičių
Mačiausi dar Tuebingeno apylinkėse su buv. Lietu

vos žemes Ūkio ministeriu, žemės reformos autorium 
kun. M. Krupavičium. Nors sveikata jo šiek tiek pa
laužta, nes neseniai turėjo labai sunkią operaciją, bet 
dvasinė jėga dar žėri iš kun. Krupavičiaus akių ii' vei
do. Jo aštrus protas, jo sveikos politinės idėjos, jo tei
singa nuomonė svarbiausiais mūsų tautos ir tarptauti
niais klausimais daro kun. Krupavičių vienu iš stam
biausių mūsų tautos politinių ir kultūrinių asmenybių. 
Jis pats yra taip pat politinis kalinys, nes už pasiprie
šinimą prieš nacių terorą Lietuvoje, prieš žydų šau
dymą, jis gestapo buvo suimtas ir ištremtas Vokietijon. 
Kun. Krupavičius tapo tokiu būdu autentišku rezisten
tu prieš svetimas okupacijas ir prieš diktatūras.

Jis nesiliauja dirbęs lietuvių tautos labui ir dabar. 
Jo yra stebėtinas tikrumas dėl Lietuvos laisvės ir dėl 
tironijos žlugimo.

Mačiausi čia taip pat ir su Lietuvos socialdemokratų 
veikėju Bieliniu. Turiu pasakyti, kad taip pat labai 
energingas ir nė kiek nepalūžęs idealistas. Labai daug 
sveikų minčių jis turi visais mūsų emigracijos klausi
mais.

Šiose apylinkėse mačiau dar daugybę lietuvių inte
lektualų, kultūrininkų, poetų, rašytojų, menininkų, ar
tistų, visuomenės veikėjų ir kitų. Visi jie šventai tiki į 
tėvynės laisvę, į teisingumo laimėjimą šiose baisiose 
ideologinėse grumtynėse.

Tarp darbininkų ir ūkininkų

Mačiau čia taip pat ir darbininkų. Jie vokiečių bu
vo atvežti darbams į fabrikus. Po karo jie atsisakė 
grįžti į Lietuvą, nes, kaip jie man patys sako, Lietuva 
dar nėra išlaisvinta. Ji yra užimta svetimos valstybės 
kuri pasirodė esanti tokis Lietuvos priešas, kaip ir Vo
kietija. Todėl vykti į užimtą tėvynę ir pakliūti priešui 
tiesiog į nagus jie nemato jokios prasmės ir laiko ne
galimu dalyku.

Sutikau taip pat ir ūkininkų ir net iš savo kilimo 
vietos. Štai viens iš jų N. su šeima iš D. kaimo. Tiesa, 
jis buvo pasiturintis ūkininkas, bet jokiu būdu nebuvo 
didelis turtuolis ar kapitalistas, kurs galėtų net sovie
tinei sistemai būti pavojingas.

Kada aš jį paklausiau, kodėl jis pabėgo, jis man at
sakė, kad 1940-41 metais bolševikai išvežė į Sibirą jo 
vieną brolį ūkininką su visa šeima ir antro brolio, taip 
pat ūkininko, žmoną su dukrele, seserį su vyru ir vai
kais, taip pat ūkininkus. Jis pats turėjo slapstytis po 
miškus daugelį mėnesių. “Ko geresnio aš dabar galė
jau laukti iš antrosios bolševikų okupacijos, jei ne iš
trėmimo Sibiran, ar Kazakstanan,” baigė ūkininkas N.

Dėl laiko trūkumo turėjau Tuebingenu mano kelionę 
po prancūzų zoną ir baigti.

Turiu pasakyti, kad prancūzų administracija yra 
draugiška lietuvių atžvilgiu. Ji supranta pabėgėlių tra
gediją ir kiek gali padeda. Reikia pasakyti, kad butų 
ir asmeninės laisvės sąlygos prancūzų zonoje yra pa
lankiausios.

Čia niekuomet tremtiniai neturi kokių nors nemalo
numų su prancūzų policija. Suvaržymų yra maža. Gat
vėse ir keliuose gali judėti tremtiniai laisvai ir neturi 
bijoti, kad ant to ar to skersgatvio, ar kryžkelės, karo 
policija sustabdys, iškrės, atims paskutinį pakelį ciga
rečių ar kitus daiktus.

Kad svetimšaliai turėtų tiek pat laisvės amerikonų 
zonoje, to jokiu būdu negalima pasakyti. Aš tai aiškinu 
prancūzų prityrimu okupacinėje administracijoje ir 
žmonių psichologijos pažinimu. Kai kas mano, kuo aš 
nenorėčiau tikėti, kad tos laisvės plaukia ne iš sąmo
ningos taktikos, bet iš bendros truputį anarchiškos pa
dėties net Prancūzijos viduje.

(Bus daugiau)

A
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Philadelphijos Z
. LIETUVAI GELBĖTI 

VAJUS
šią tikslą—lietuvių tautos 
valstybės laisvę.

ir

VAKARA
Šv. Kazimiero parapija 

gruodžio 1 d. suorganizavo 
Lietuvai Gelbėti Dieną.

Per visas mišias ėjo mal
dos ir buvo pritaikyti pa
mokslai Lietuvos ir lietuvių 
gelbėjimo reikalu.

Ta pačia proga buvo ren
kamos aukos Lietuvos ir lie
tuvių išlaisvinimui.

Stambesnėmis aukomis 
parėmė tą vajų šie asmenys. 
Po $10.00 aukojo Ch. Baltru- 
konis, kurs taip mielai gelbė
jo lietuvius, kai tarnavo ka
riuomenėj ; B. Lembutienė, 
kuri nuolat karštai atjaučia 
visus lietuvių reikalus, ir M. 
Žemaitienė.

Po $5.00 aukojo: O. Rim
kienė, A. Rimdeikienė, M. 
Čiapienė, A. Palijanskas, Fr. 
Statkus, Tylienė, N. N., M. 
Bigenis, J. Alekna, J. Pele- 
džius, J. Briedis, B. Tribulas, 
Kr. žemaitis, K. Baltrukonis, 
Buividienė, N. J.

$6.00 — R. Greblauskaitė, 
Gricienė, S. Bagočienė, Ju- 
sinskienė, Zupkauskienė, J. 
Kavaliauskas, Jos. Jakštis, 
O. Tarailienė, J. Paškevičius, 
A. Lukas.

Daug aukojo po $1.00 ar 
mažiau. Iš viso surinkta apie 
$400. Kai kurie pasižadėjo 
vėliau sumokėti savo dalį.

Po sumos buvo nemaža su
sirinkę į salę, kur išgirdo Dr. 
A. Gervydo kalbą. Jis jaut
riai ir vaizdžiai nupiešė lie
tuvio skurdą ir kelią, kuriuo 
eidami galėtų vėl pasiekti 
savo didžiausią ir brangiau-

SUSITUOKĖ

Lapkričio 24 d. šv. Jurgio 
bažnyčioj priėmė moterystės 
sakramentą Raymondas Juk
na su Otilija Stasyte.

Padėkonės dieną Elena 
Radžiavičiūtė susituokė su 
Herman Jensenu. Jaunoji bu
vo linksma ir patenkinta, bet 
jos sesutė jauna Onutė labai 
graudžiai verkė išleisdama 
savo seserį.

Matyti, sesutės labai mie
lai sugyveno, nes jos jau il
gesnis laikas yra našlaitės.

SERGA A. DŽEKAS

Daugiausiai rūpinasi jos vy
ras ir dukrelė, kurie vienas 
po kito slaugo savo ligonę. 
Be to, ji turėjo ir lietuvaitę 
slaugę, kuri taip nuoširdžiai 
prižiūrėjo ligonę, kad jau da
bar pilna vilčių netrukus su
grįžti namo. Visi linkime 
greit pasveikti.

LANKĖSI

Kuris Įvyks

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

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

DIDŽIAUSIA DAUGYBE

Linksmybiti! Margumynu! Siurprizu!
VISOS VIETOS REZERVUOTOS!

Antanas Dzikas, lietuvių 
radijo dėdė, lapkričio 27 die
ną buvo paguldytas Temple 
Universiteto ligoninėj gydy
tis. Jis dabar yra tiriamas 
gydytojų. Jį ligos metu pa
vaduoja Norkus.

Ligonį užjaučia ir lanko 
daug jo draugų, pažįstamų ir 
radijo klausytojų. Visi linki 
greitos ir geros sveikatos. 
Kai jis neserga, tai jis kitus 
ligonius paguodžia ir sveiki
na per radiją ir jiems muzi
kos pagriežia. Dabar jau kiti 
jam muziką griežia, kad 
jis greit pasveiktų.

Padėkonės dienos proga 
čia buvo apsilankęs Duques- 
nes universiteto profesorius 
kun. Dr. Juozas Bogušas. Jis 
yra baigęs aukštuosius 
mokslus Fordham universi
tete ir šiemet pradėjo profe
soriauti minėtame universi
tete, kur dėsto politinius ir 
ekonominius mokslus.

Kiek teko girdėti, jam se
kasi labai gerai.

Iš Philadelphijos išvyko į 
New York, kur rūpinsis kelių 
savo pažįstamų pakvietimu į 
Ameriką iš Europos.

RŪPINASI ĮLEISTI Į U. S. 
BUVUSĮ BOKSININKĄ

ir

SVEIKSTA

RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Šymanskienė, prieš mėnesį 
laiko sunkiai susirgusi, buvo 
paguldyta Jefferson Hospi
tal.

Neseniai jai padaryta sun
ki operacija. Bet po operaci
jos ligonė jau taisosi ir lap
kričio 30 dieną pirmą kartą 
buvo jau atsisėdusi kėdėj ir 
jautėsi labai gerai.

Ji karštai dėkoja savo lan
kytojams ir visiems, kurie 
užjaučia ją jos sunkioj ligoj.

Kvietkai, 1818 S. Front St., 
deda visas pastangas, kad 
galėtų įvažiuoti į Ameriką 
jų giminaitis Mečislovas 
Kvietkus, buvęs Lietuvos 
bokso čiampijonas ir pasižy
mėjęs sportininkas.

Jis dabar yra Newport ka
lėjime, nes jį ten atvežė ge
raširdžiai jūrininkai slapta, 
bet vėliau surado ir dabar 
nori atgal išvežti, kas reikš
tų jam labai sunkų gyvenimą 
ar gal ir mirtį. Bet jo gimi
naičiai nori padaryti afidevi- 
tą ir legališkai pertraukti į 
U.S.

Kai jis atvyks, galėsim su
žinoti labai įdomių pergyve
nimų iš jo margo ir įvaireny
bių pilno gyvenimo karo me
tu. Tikima, kad pasiseks jį 
išgelbėti ir į Ameriką jis lai
mingai pateks.

Bilietų galima gauti pas rengė jus: 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 G Ė J AI.
OIO1OIOIQ OIO

lę. Motina yra buvusi Emili
ja Bekerytė. Duktė gimė spa
lių 27 dieną.

A.Versako šeima, 126 Tas
ker St., susilaukė berniuko, 
kurs pakrikštytas Mykolo 
vardu gruodžio 1 dieną. Mo
tina yra lietuvaitė Sofija 
Glebutė. Krikšto motina bu
vo jos sesuo Alicija.

Stalbų sūnelis, kurs gimė 
lapkričio 5 d., kiek nesveika- 
vo, bet po gydytojų priežiū
ra pradėjo taisytis ir buvo 
pakrikštytas gruodžio 1 d. 
Motina ir vaikutis jau gerai 
jaučiasi. Stalbai turi gražų 
vaikų drabužėlių biznelį, 
1208 S. 5th St.

Stoniai, Antanas ir Ona, 
1617 E. Moyamensing Avė., 
susilaukė sūnaus spalių 14 
dieną ir pakrikštydino gruo
džio 1 dieną Antano vardu.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

ŠV. ANDRIEJAUS
PARAPIJA

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktj

Tel. DEW. 5136

GYVOS KALĖDŲ 
DOVANOS

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisni uotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
—" ...... :■■■■■ ■ ■ H

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. ]
SAVUS
Philadelphia, Pa. |

KORTŲ BL

ŽAIDIMŲ VAKARAS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALEJE
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.

.W.-

susilau- 
dovanų, 

atnešė

1818 S.
5 dieną

Nemaža šeimynų 
kė gyvų kalėdinių 
nes Kalėdų senelis 
naują šeimos narį.

J. Kvietkų šeima, 
Front St., lapkričio
susilaukė dukrelės, kuri bu
vo pirmutinė jų šaunoj šei
moj. Lucija Kvietkienė, Rup
šytė iš namų, dabar augina 
savo dukrelę sėkmingai ir la
bai džiaugiasi su tėvu ir ar
timaisiais, kad jie turės tą 
kalėdinę dovaną.

Dukrelė pakrikštyta Kris
tinos vardu. Krikšto motina 
buvo Genė Rupšytė. Jodvi 
sesutės gyveno ilgą laiką vie
nos, kai mirė Veronika Rup
šienė, jų miela motina, o Ju
lius Kvietkus ir jų brolis To
mas dar tarnavo Dėdei Ša
mui.

Jakavičiai - Jacavage, 116 
Catharine St., lapkričio 9 d. 
susilaukė sūnaus, kurs pa
krikštytas Jonu gruodžio 1 
d. Jaunutė Irena, vienintelė 
jo giminaitė, buvo krikšto 
motina. Jauna pora neseniai 
čia atsikėlė gyventi iš pro
vincijos ir dabar jau prisira
šė prie šv. Kazimiero parapi
jos.

Edvardui ir Onai Hoben- 
Lesutis, 107 Fernon St., spa
lių 29 dieną gimė dukrelė, 
kuri pakrikštyta Marijos 
Onos vardu gruodžio 1 dieną. 
Jaunos motinos tėvai tvarko 
lietuvių klubą pietinėj Phila- 
delphijoj, 928 E. Moyamen
sing Avė.

Visi pažįstami ir artimieji 
sveikina jauną porą.

Kazeliai, 410 Federal St., 
kalėdų dovanų gavo gražią 
dukrelę, kuri pakrikštyta 
gruodžio 1 dieną Jane vardu. 
Jie jau turės sūnelį ir dukre-

Parapijos klebonas kun. J. 
Čepukaitis šiuo metu gydosi 
Floridoj.

Jaunieji kunigai Leonas 
Pečiukevičius ir Jonas Gibas 
energingai dirba parapijos 
pagerinimui.

Praeitą savaitę parapijos 
naudai buvo surengtas baza- 
ras, kurį žmonės uoliai parė
mė.

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 
parapijos salėje buvo prakal
bos. Susirinkusiems kunigas 
Pečiukevičius pristatė kalbė
tojus neseniai atvykusius iš 
Europos kun. J. čekavičių ir 
Dr. A. Gervydą.

Jie vaizdžiai papasakojo 
klausytojams lietuvių kan
čias ir paskutinę tremtinių 
padėtį Vokietijoje.

Savo kalbose abu pavaiz
davo ir savo kančias, kurias 
jiems teko pergyventi kalėji
me bolševikų ir nacių okupa
cijos metais.

Žmonės labai įdomiai kal- 
klausėsi.bų

ŠYPSENOS

Geras Atsakymas
Vienas “bedievis,” norėda

mas parodyti didelę savo iš
mintį, tarė savo kaimynui:

— Aš netikiu, kad žmo
gaus siela būtų nemirtinga. 
Tiesą pasakius, ji kartu su 
žmogum nemiršta, bet perei
na įvairiuosna gyvuliuosna 
ir tokiu būdu trankosi po vi
są pasaulį, kol visai sudyla.

Tada kaimynas šypsoda
masis jam atsakė:

— Tai gali būt, kadangi 
mano jaučiai nuo kurio laiko 
pasidarė labai išmintingi; 
matyt, ar ne kokių galvočių 
dūšios į juos sulindo.

Abramavičius, Vincas, iš Gražiškių 
vai., Vilkaviškio aps.

Kačinskas, Vincas, sūnus Simo, gyv. 
Chicagoje.

Baltrušaitiene, Veronika, duktė Ka
zio, gyv. Philadelphijoje.

Baltrušaitis, Benius, gyv. Water
bury, ar kitur.

Baltunienė - Urbonaitė, Stasė, gyv. 
Chicagoje.

Baškių šeima, gyv. iki 1920 m. Ra- 
vely.

Bielskis, Jonas, sūnus Juozapo, iš 
Šaukėnų vai., gyv. Brockton, jo sūnus 
Stanislovas ir duktė Zofija.

Brazauskas, Pranciškus ir jo sūnus 
Jeronimas, gyv. Hoboken, N. J.

Buinauskai, kilę ar turėję giminių 
Kėdainių aps.

Butkevičius, Steponas, iš Luokės 
vai., Telšių aps., gyv. Bostone.

čyzas, Jonas.
Cesnavičiai, Teofilė ir Antanas, iš 

Paežerėlių.
Ditkienė, Rozalija, iš Eržvilkic vai., 

Tauragės aps.
Dorasevičius, Boleslovas, jo žmona 

ir duktė, gyv. New Yorke.
Ginevičienė - Keispilaitė, iš Višty

čio.
Grigaitienė - štulcaitė, Nastė, iš 

Švėkšnos, duktė Barboros.
Grikietis, Jonas ir Albinas, iš Barz

dų.
Gutauskas, Vincas, gyv. Chicagoje.
Ivanauskas, Juozas, iš Krekenavos, 

gyv. Washington, D. C.
Jankauskienė - Jazdauskaitė, Mari

jona, iš Papilės vai. Šiaulių aps.
Jazdauskas, Antanas, iš Papilės v., 

Šiaulių aps.
Jurkštienė - Bulotaitė, iš Sasnavos.
Juzumienė - Barbutė, iš Mažeikių a.
Kardelienė - Šerėnaitė, Julė ir jos 

vyras Vincas, iš Linkmenų.
Kaulius, Petras, Alekas ir Ignas, iš 

Ritavo.
Kazlauskas, Stanislovas, gyv. N. Y.
Kazlauskienė, duktė Magdalenos Si- 

manavičienės, gyv. Brooklyn, N. Y.
Keispilas, Jonas ir Viktoras, iš Viš

tyčio.
Kinienė (Kinas) - Paulikaitė, Ona, 

iš Tauragės aps.
Kisielius, Kostas ir Kazimieras, iš 

Krekenavos vai., Panevėžio.
Klevinskas, Jonas, gyv. Brooklyne.
Kolpak-Karnauskaitė, Darata, gyv.

Binghamton, N. Y.
Kraftas, Gustavas, gyv. Cleveland, 

Ohio.
Laurinavičienė - Uselytė, Marijona, 

iš Švėkšnos v., gyv. Los Angeles, Cal.
Leleiva, Antanas, iš Saldutiškio.
Lelešius, Kazys, gyv. Baltimorėje.
Linas, Garolis, iš Kraunu vai.
Lozoraitis, Motiejus, iš Barzdų vai., 

šakių aps.
Lukoševičienė - Dobužinskaitė, Ma

rija, gyv. Chicagoje.
Makarskas, Boleslovas, iš Pagirių, 

gyv. Brooklyn.
Markunienė - Šerpitytė, Marė, iš 

Šilalės vai., Tauragės aps.
Mineika, Pranas, Povilas, Juozas 

Vladas ir Mineikaitė, Julijona, nuo 
Plungės.

Misevičius, Mateušas, nuo Panevė
žio, tarnavo Policijoje Chicagoje.

Mockaitienė, Pranciška, iš Eržvil
ko vai., Tauragės aps.

Naskauskas, Jurgis, sūnus Adomo, 
iš Jonavos.

Paslauskaitė, Janina ar Ona, sesuo
Konstancijos, iš Panevėžio aps., ištek, 
pavardė nežinoma, gyv.

Petraitis, Stanislovas 
gyv. Chicagoje.

Petrašūnas, Tamošius
Barzdų vai., šakių aps.

Petreikienė - Paulikaitė, Uršulė, iš
Tauragės aps.

Raguckas, Ignas, gyv. Baltimorėje.
Rastauskienė - Žiliūtė, Marija, duk

tė Kazio, gyv. Philadelphijoje.
Reder, Voldemaras, gyv. Bridge

port.
Rimkevičius, Jonas, iš Žem. Pane

munės.
Rudys, Pilypas, gyv. Detroit, Mich.
Sagevičius, Vincas, gyv. Los Ange

les, Cal.
Sereika, Juozas, iš Mantviliškių km.
Skrioskienė - Gimbutytė, Liuda, 

gyv. Chicagoje.
Smailiutė, Adelė, gyv. Phila., Pa.
Smilgevičienė - Ašakunaitė, Alek

sandra, duktė Jurgio, gyv. Harrison.
Stanevičia, Petras ir Stanevičienė,

Ieva, iš Skaudvilės vai., Tauragės ap.

Stočkus, Rapolas, kilęs ar turis gi
minių Šiaulių aps.

Strazdas, Jonas, iš Skiemonių
Stulpinas, Jonas ir Aleksandras, iš 

Žarėnų.
Šeižys, Antanas, iš Linkuvos va]., 

Panevėžio aps.
Šidlauskas, Antanas, sūnus Antano, 

iš Kurtuvėnų vai., Šiaulių aps. ir 
lauskas, Jurgis, iš ten pat.

Šimanauskas, sūnus Jurgio, iš 
nemunio vai., Rokiškio aps.

Šlikaitė, Ona.
Šmitienė, Ona, duktė Magdalenos 

Simanavičienės, gyv. Brooklyn, N. Y.
šulcienė, Genovefa, gyv. Chicagoje.
šulcienė - Penkevičiūtė, Stasė ir 

vyras Gabrys, gyv. New Canaan, Ct., 
iš Veliuonos.

Švagždis, Stasys ir Jurgis iš Sasna
vos.

Tamulevičius, Antanas, sūnus Kleo
po, iš Marcinkonių.

Urbanavičienė, duktė Magdalenos 
Simanavičienės, gyv. Brooklyne.

Vaidota, Vladas, gyv. Chicagoje.
Valašinas, Juozas, iš Linkavos vai., 

Panevėžio aps.
Veirontienė - Jazdauskaitė, Juzė, iš 

Papilės vai., Šiaulių aps.
Vieraitis, iš Bartininkų par., Vilka

viškio aps.
Vilpi.šauskas, Boleslovas, dirbo For

do fabrike, prie New Yorko, iš Kau
no.

Vanagas, Antanas ir Vanagaitė, Ne
gate.

Vasiliauskaitės, Birutė ir Gėnė, gyv.
Detroit, Mich.

Vasiliauskienė - Franckevičiūtė, Zo
fija.

Vyšniauskaitė, Elena, ištek, pavar
dė nežinoma.

VVaigen - Starinskaitė.
Williamas - Paulikaitė, Marcincija.
Witkiene, Stefanija, gyv. Chicagoje.
Zaleckis, Tamošius ir jo sūnus in

žinierius. Tamošius kil. iš Seredžiaus, 
Kauno aps.

Žilinskaitės, Anelė ir Konstancija, 
dukterys Jono, iš Josvainių vai., Kė
dainių aps.

Žvairaitis, Juozas ir jo sesuo Žvai- 
raitytė, Uršulė, gyv. New Yorke.

Zaveckis, Kazimieras, iš Šilalės vai., 
Tauragės aps.

žagrakalys, Kazys, sūnus Tado, iš 
Pasvalio vai., Biržų aps.

Žalgevičius, Aleksandras ir Vladis
lovas, kilę ar turėję giminių Kėdainių 
aps.

Žemaitienė - Žiliūtė, Ieva, duktė 
Kazio, gyv. New Jersey.

žemaitis, Antanas, gyv. Chicagoje.
žiemantaitis, Juozas, gyv. New Yor

ke.
Žukas, Vincas, gyv. Chicagoje.

Nepatenkinti Ūkio 
Kooperatyvais

kORESPONJ

Šid-

Pa-

Tiesą Pasakė
dėlMokytoja: — Birute, 

ko Ieva rojuje kando obuolį?
Birutė: — Dėl to, kad pei

lio neturėjo.

New Yorke, 
ir jo vaikai,

ir Stasys, iš

Rugsėjo 22 d. per Vilniaus 
radiją skaitytas “Tiesos” ve
damasis, kuriame nusiskun
džiama, jog žemės ūkio ko
operatyvų veikla Lietuvoje 
labai silpna. Pav., Varėnoje 
tėra vos 15 narių.

Prienuose jokio veikimo 
nėra, esą, “buožės” sėdi ko
operatyvų valdybose ir truk
do veikimą. “Buožių” ypač 
gausu šakių, Alytaus ir Bir
žų apskr.

Rusai Tebepnola 
Tremtinius

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų komisijose rusai to
liau puolė Baltijos tremti
nius, esančius Vokietijoje, 
juos vadina išdavikais ir siū
lo jiems neduoti jokios glo
bos.

Tremtinių ginti išėjo 
nia Rooseveltienė.

po.

Atsisakė
Motina: — Vincai, atkelk 

vartus ponui mokytojui.
Vincas: — Vai kas yra 

mokytojas?
Motina: — Mokytojas, 

mat, vaike, yra tai žmogus] 
kuris visa ko moko.

Vincas: — Aha, tai, tui 
būt, ir vartus mokės pats at] 
sidaryti.

Pranas Bekampis

Newark, N. J
los Fondo suvažiavi 
Ijdro Amerikos Li 
Į Fondo New Jerse; 
Įvažiavimas įvyko 
į dieną Šv. Jurgio d 
Įiainėje Newarke.
lovų dalyvavo nu< 
|skyrių: Newarko, i 
iHarrisono-Kearny,
ir nuo Moterų Sąj 

kiš Lindeno.
Lsirinkimo tikslą g 
Lai nušvietė Kazys 
kis, BALF centro ta

I išrinkta laikina vai 
Ludaro pirm. A. T 
I Newarko, sekr. J. . 
[s iš Patersono ir v 
Iriai—Strazdienė iš 
[•rof, J. Žilevičius iš 

ir A. Gerulis iš Ke; 
Jersey lietuviams 

h $30,000 buvo vie; 
pita. Buvo nutarta k 
k Jersey Lietuvių 1 
ji vadovautų šiam

I* susirinkimas į 
į) 12 d. Šv. Jurgio d 
letainėje Newarke 
pre. Tad visi, kurie 
[RALF skyrių susiri 
komi atvykti gruodži 
k kaip aukščiau n? 
kreipiamasi į tarybą.

J. Jokubavičius, s

ison-Kearnj
Žymantas, Cipras, iš Skaudvilės valįKew Jersey

Tauragės aps. F

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

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

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

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

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

LIETUVIŠKI KALĖDINIAI ATVIR

County C.Y.O. suau
Įakimas buvo
aicery Office,

lapkr
News

SmigiJonienė ir A. 
sėsi kaipo mūsų pa 
;atai. Joms įteikė č

kūsų parapijos.
m 21 d. buvo C.Y 

rūpės susirinkimas. ; 
[jaunieji delegatai 1; 
Pamperiūtė, D. Šime 
hlarosiūtė, J. Busei 
p ir A. Komarausk 
parapijos delega 

klyvauti visuose su 
i, nes yra gera pro 

kaip sustiprinti jaur

isBezgela iš Kearn 
Suokė su Lillian Joh 
uo 28 d. Dievo Mo1 
ngos bažnyčioj.
giminė kun. M. K 

akė šliūbą. Giedo. 
ūdaliečių “Glee Club 
DL.A.P.C. salėj.
■iaai apsigyvens S

rų sodalicija nuo 8 ii 
amžiaus ėjo bendre 
sūnijo s sekmadien; 
i, per 9 vai. mišias, 
(buvo pusryčiai, ku 
3gė A. šaukonienė i

:Sūnų ir Dukterų pa 
'Jigija rengia korti 
1P.C. salėj, Kearny 
padienį, gruodžio 8 d.

i gražūs prizai ii

Kalėdų ir Naujų Metų Proga Pasveikinkite Gimines, Prietelii| 
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 Rinkini: 

(48 Atvirukai)

Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams Tremtinu
Šelpti.

UŽSAKYMAS

United Lithuanian Relief Fund 
19 West 44th Street 
New York 18, N. Y.

GERB.:
Prašau atsiųsti man rinkinius Lietuviškų Kalė 

[ ] Pinigais 
Atvirukų, už kuriuos čia įdedu $..........00 [ ] Čekiu

[ ] Money Order

Vardas ir Pavardė 
Gatvė ir Numeris . 
Miestas ...................... Zone Vast.

T| knygutės, kurios 
tvinėtos sergančių na- 
J bus traukiamos su 
laimėjimais—$10, $7,

A. E. S.

n, N. J.

Rija pastaruoju lai- 
pfetą naujenybių.

6 dieną apsigyveno 
ijoj mūsų klebono 
pakviestas kun. J. 

; šią vasarą parvy-

R džiaugiasi susi- 
punigo ir domisi jo 
h apie Lietuvą ir 
h tremtinių gyveni-

feasi Burokų, Dut- 
piėių ir Milinavičių 
p®. Klumbis atve
pi dienų nuo jų gi- 
penančių Vokietijoj 
py stovykloj.

p d. mūsų veiklios 
podalietės suruošė



Rapolas, kilęs ar turis į. 
lių aps.
Jonas, Iš Skiemonių

, Jonas Ir Aleksandras, 15
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tntanas, iš Linkuvos vai, 
aps.
is, Antanas, sūnus Antano, 
nų vai., Šiaulių aps. ir šid- 
irgis, iš ten pat
skas, sūnus Jurgio, iš Pa- 
ai., Rokiškio aps.
Ona.

i, Ona, duktė Magdalenos 
ienės, gyv. Brooklyn, N. Y.

labai

, Genovefa, gyv. Chicagoje.
i - Penkevičiūtė, Stasė ir 
•rys, gyv. New Canaan, Ct, 
IOS.
s, Stasys Ir Jurgis iš Sasna- do všįį
vičius, Antanas, sūnus Kleo- 
ircinkonių.

ai., Šiaulių aps.
is, iš Bartininkų par, Vilka- 
s.
uskas, Boleslovas, dirbo For-
ie, prie New Yorko, iš Kau-

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI I

šiapsh.'
vičienė, duktė Magdalenos 
Jienės, gyv. Brooklyne.
i, Vladas, gyv. Chicagoje.
as, Juozas, iš Linkavos vai, 
) aps.
tienė - Jazdauskaitė, Jtnė, iš

far N 
fe M 
iau $ 

tins, J
as, Antanas ir Vanagaitė, Ve-

•uskaitės, Birutė ir Genė, gyv. 
Mich.
mskienė - FranckeviSūtė, Zo-

suskaitė, Elena, ištek, pavar-

uosvfe] 
0 įiSj’J 

bos.
Tfel 

nialfe
loma.
?n - Starinskaitė.
jnas - Paulikaitė, Mardncija 
enė, Stefanija, gyv. Chicagoje. 
ids, Tamošius ir jo sūnus in- 
s. Tamošius kil iš Seredžiaus, 
aps.

kaitės, Anelė ir Konstancija, 
rs Jono, iš Josvainių vai, Kė- 
aps.

Mį] 

vartūsid 
fe. 

mokytu 

M 
nut nį

aitis, Juozas ir jo sesuo žvai-
, Uršulė, gyv. New Yorke ~ | 
ckis, Kazimieras, iš Šilalės vai, ‘ 
;ės aps. bfed

Newark, N. J.
pos Fondo suvažiavimas 
ndro Amerikos Lietuvių 
s Fondo New Jersey sky- 
ftivažiavimas įvyko gruo- 
L dieną šv. Jurgio draugi- 
retainėje Newarke.
lovų dalyvavo nuo šių 
F skyrių: Newarko, Pater- 
|Harrisono-Kearny, Eliza- 
I ir nuo Moterų Sąjungos 
js iš Lindeno.
Isusirinkimo tikslą gražiai 
rikiai nušvietė Kazys Bal- 
įitis, BALF centro tarnau

to išrinkta laikina valdyba, 
| sudaro pirm. A. Trečio- 
Š Newarko, sekr. J. Joku- 
lus iš Patersono ir valdy- 
pariai—Strazdienė iš Lin- 
Iprof. J. Žilevičius iš Eli- 
ho ir A. Gerulis iš Kearny. 
Sv Jersey lietuviams skir- 
rota $30,000 buvo vienbal- 
nimta.Buvo nutarta kreip- 
New Jersey Lietuvių Tary- 
Ead ji vadovautų šiam va- 

fybos susirinkimas įvyks 
Įžio 12 d. šv. Jurgio drau- 
įsvetainėje Newarke 7:30 
bkare. Tad visi, kurie da- 
I BALF skyrių susirinki- 
rašomi atvykti gruodžio 12 
Ines, kaip aukščiau minė- 
kkreipiamasi į tarybą.
f J. Jokubavičius, sekr.

kortų vakarą. Parapijos salė bu
vo pilnutėlė.

Mūsų sodalietės ne tik veik
lios, bet ir labai dosnios. Jos net 
110 dolerių paskyrė parapijos 
reikalams: 50 dolerių naujosios 
svetainės fondui, 50 dolerių baž
nyčios dažymo išlaidoms pa
dengti ir 10 dolerių altorių pa
puošimui.

Lapkričio 17 d. mūsų šaunūs 
vyčiai turėjo sportiškas varžy
bas su Newarko vyčiais. Varžy
bos praėjo linksmoj ir draugiš
koj nutaikoj.

Tą pačią dieną vakare mūsų 
klebonas kun. Kinta parodė pa
rapijos salėj naujų gražių filmų.

A. S.

New Haven, Conn.

skalys, Kazys, sūnus Tado, iš 
lo vai. Biržų aps.
jvičius, Aleksandras ir Vhdis- 
kilę ar turėję giminių Kėdainių

aitienė Žiliūtė, Ieva, duktė 
gyv. New Jersey.

aitis, Antanas, gyv. Chicagoje.
rantaitis, Juozas, gyv. New Yor-

adru

rrison-Kearny, 
New Jersey
x County C.Y.O. suaugu- 
įirinkimas buvo lapkričio 
Jhancery Office, Newark,

Ir vėl naujas kapas
Lapkričio 16 d., po 6 metų li

gos, su šiuo pasauliu atsiskyrė 
geras parapijietis Pranas Mei- 
žis, sulaukęs senyvo amžiaus.

Velionis Pranas buvo geras 
katalikas, lietuvis ir su visais 
gražiai sugyveno. Buvo susipra
tęs žmogus, priklausė prie R. 
Katalikų Susivien., šv. Pranciš
kaus dr-jos ir Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto draugijos.

Į šermenis kiekvieną vakarą 
atsilankė daug giminių ir drau
gų. Prie karsto sudėta daugybė 
vainikų ir mišių aukų. Tai liudi
jo, kad velionis buvo visų myli
mas.

Palaidotas iš šv. Kazimiero 
bažnyčios, kui' mišias atnašavo 
kleb. kun. E. Gradeckas. Čia su
sirinko draugijų nariai ir gimi
nės bei pažįstami, kad paskuti
nį kartą patarnavus savo ištiki
mam tėveliui ir geram draugui,

Šiemet perkant dovanas, bū
tų labai malonu, kad mes visi 
prisimintume mūsų nelaimingus 
brolius ir sesutes ištrėmime, 
ypatingai mažus vaikelius, ku
riems tėveliai negalės nupirkti 
dovanėlių, nes patys vos gali 
pragyventi.

Taigi čia būtų atliktas gražus 
darbas, ruošiant siuntinėlius 
tremtinių vaikučiams. M.

Bridgeport, Conn.

Athol, Mass.

ijiE' 
tas J

Utah
nakir

0LW
as, Vincas, gyv. Chicagoje. Ulbi

aukonienė ir A. Smigels- 
ankėsi kaipo mūsų para- 
Degatai. Joms įteikė čar- 
1 mūsų parapijos.
tričio 21 d. buvo C.Y.O.
| grupės susirinkimas. Šie 
jos jaunieji delegatai lan- 
t Pamperiūtė, D. šimelu- 
C. Marosiūtė, J. Buseris, 
lonis ir A. Komarauskas. 
ių parapijos delegatai 
s dalyvauti visuose susi
mose, nes yra gera proga 
i, kaip sustiprinti jaunu
tei jas-

ir atsisveikinus.
Velionis paliko liūdinčias ke

turias dukreles: M. Kvaratiejie- 
nę, F. Lettic, J. Karzyk, G. Ka- 
cillas, ir du sūnus, Antaną ir 
Kazimierą, 13 anūkų ir švoge- 
rius.

Šia proga liūdinčiai šeimai 
reiškiama gili užuojauta, nete
kus mylimo tėvelio.

Prano vėlei gerasis Pasaulio 
Kūrėjas tegul suteikia amžiną 
atilsį.

Choro koncertas
Lapkričio 24 d. parapijos cho

ras turėjo gražų koncertą ir vai
dinimą.

Vaidino šie asmenys: A. Kli- 
maitis, J. Simenis, P. Janušai- 
tis, Janušaitienė ir A. Stanišaus- 
kas.

Vaidinimas buvo juokingas ir 
visiems patiko.

Koncerto programa buvo pla
ti ir gražiai atlikta. Duetą “Tė
vynės Meilė” padainavo Ona 
Radvilaitė ir Al. Dulbiūtė, sesu
tės Šulinskaitės padainavo “Sau
lelė raudona,” El. Cook “Sudiev, 
Gimtine”, Fr. Chessick “Bernu- 
žėl, Nevesk Pačios”, Em. Pet- 
ruškevičiūtė “Aš bijau pasaky
ti” ir “Oi kas,” J. Barnotas “Jo
jau dieną,” Ona Janušaitė “Dai
nuok man dainą” ir “Stasys”.

Vyrų grupė sudainavo “Vaikš
čiojau” ir “Stovi žirgeliai.” Pa
baigoj choras sudainavo “July
tę” iš operetės “Klaipėdos Julė” 
ir “Berneli mūsų.”

Amerikos ir Lietuvos himnais 
programa baigėsi.

Visiems solistams akompana
vo ir chorui vadovavo A. Stani- 
šauskas.

Choras turi gražių balsų, 
žmoėms labai patiko programa.

Choras kviečia daugiau jauni
mo prisirašyti.

Choras dėkingas kleb. kun. J. 
V. Kazlauskui už gražų garsini
mą bažnyčioje ir kvietimą atsi
lankyti į vakarą.

Dabar choras pradės mokytis 
naujų giesmių Kalėdų šventėms.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius rengia pra
kalbas vajaus reikalui gruodžio 
15 d. parapijos svetainėj.

Kun. V. Pranckietis, parapi
jos vikaras, šiuo laiku lanko pa
rapiją, patikrindamas parapijie
čių metinį sąrašą. O.

Šv. Onos draugijos šokiai, ku
rie įvyko lapkričio 24 d., buvo Ansonia, Conn.

Kiek Jūsų išgalės leidžia, ^I 
Kas paaukos Naujajai Ko&Yl 
Vienuolijos reikalams: |

$1.00—taps Kom
$50.00 —tapsGarbėsNrl 

$100.00-taps Amžfe 
o kas $500.00 aukos ar daf '- 
jamžintas lentoje pakabintoje• 
sienos.

rijus Bezgela iš Kearny, 
įsituokė su Lillian John- 
cričio 28 d. Dievo Moti- 
ulingos bažnyčioj.
kio giminė kun. M. Ke- 
juteikė šliūbą. Giedojo 
į sodaliečių “Glee Club”. 
)uvo L.A.P.C. salėj.
ivedžiai apsigyvens St. 
ini.

sėkmingi, nes dalyvavo daug 
publikos.

Teko girdėti, kad draugijos 
narės buvo prisigaminusios įvai
rių skanumynų, kuriais pavai
šino viešnias ir svečius.

Ruošia vakarą
Moterų Gildą ruošia kortavi- 

mo vakarą su įvairiomis dova
nėlėmis ir vaišėmis.

Visų aukotoją vardai h*I 
Į ly čios Statytojų knygą - į I 
i si bus atmenami seserų mfe I 
i darbų bei nuopelnų dalininke I

Viešpatie, atlygink ties i 
Į Vardo daro mums gera! J

Aukas prašome siųsti: j

Immaculate Concept 
Į R.F.D.2,W(|

ličių sodalicija nuo 8 iki 
ų amžiaus ėjo bendrai 
įOmunij'os sekmadienį, 
11 d., per 9 vai. mišias, 
iišių buvo pusryčiai, ku- 
trengė A. šaukonienė ir 
Įmanė.

Vakaras įvyks gruodžio 8 d. 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje.

IETUVIŠKI KALEDIN
Lalėdų ir Naujų Metų Proga 

ir Pažįstamus Siųsdami BAu1

LIETUVIŠKUS j
Astuonių Didelių, Keturi®^.]

(Iliustruoti Atvirukai -
Kaštuoja Tik Vienas^!

Perkant už Penkius Dolerius (P1;
(48 Atvini^1

rių Sūnų ir Dukterų pa- 
idraugija rengia kortų 
L.A.P.C. salėj, Kearny, 
kmadienį, gruodžio 8 d., 
Kare. Įžanga 50 centų, 
uodam i gražūs prizai ir 
lai.
Ijimų knygutės, kurios 
[•davinėtos sergančių na
riai, bus traukiamos su 
I laimėjimais—$10, $7,

A. E. S.

iterson, N. J.
:olonija pastaruoju lai- 
keletą naujenybių.

įsas Gautas Pelnas Eis Vargsti

nited Lithuanian Relief Fund 

) West 44th Street 
ew York 18, N. Y.

Įčio 6 dieną apsigyveno 
hapijoj mūsų klebono 
Etos pakviestas kun. J. 
į tik šią vasarą parvy- 
Iropos.
piečiai džiaugiasi susi
eto kunigo ir domisi jo 
bais apie Lietuvą ir

ERB.:

Prašau atsiųsti man.....

vių tremtinių gyveni- 
tijoje.
iiaugiasi Burokų, Dut- 
ikaičių ir Milinavičių 
Js kun. Klumbis atve- 
iabų dienų nuo jų gi- 
gyvenančių Vokietijoj 
iuvių stovykloj.

tvirukų, už kuriuos čia įdedu 5...' Į

'ardas ir Pavardė

’VT”meris.

iio 10 d. mūsų veiklios 
los sodalietės suruošė

Neužmirškim tremtinių švenčių 
metu

Artinanties Kalėdų šventėms, 
mes perkam įvairias dovanėles 
savo giminėms, draugams ir pa
žįstamiems.

Lapkričio 24 d. “Nemuno” sa
lėje Kareivių Motinų klubas su
rengė vakarienę pagerbti šio 
klubo pirmininkei Onai Ceplins- 
kienei.

Vakaro vedėja ponia M. Bal- 
co pirmininkei įteikė gražią do
vaną už jos darbuotę ir sykiu 
ją pasveikino širdingais linkėji
mais.

Vėliau ėjo kalbos. Pirminin
kė O. Ceplinskienė padėkojo už 
jos garbei surengtą vakarą ir 
už dovaną. Toliau kalbėjo Dr. 
M. J. Colney, V. Tysliavienė, P. 
Lapienė, A. Balco, A. Radvila, 
J. Radzevičius ir eilė kitų.

Rengimo komisiją sudarė M. 
Balco, M. Balauskienč ir M. 
Radzevičienė.

Vakaro Dalyve.

“AMERIKOS” VAJUS
t .11 . .............. . ,11 ....... .

Kiekvienas gerai supranta spaudos reikšmę, todėl, pa
skelbus “Amerikos” platinimo vajų, skubėjo prie jo prisi
dėti—užsimokėti savo prenumeratą ir naujų skaitytojų su
rasti.

Tačiau dar ne visi savo pareigą atliko. Taigi čia į juos 
kreipiamės, kad iki švenčių tai padarytų.

Stambesni Rėmėjai ir Aukotojai
Stambesni “Amerikos” rėmėjai šią savaitę buvo Mary 

Zdanevich iš Brooklyno ir M. Vaškienė iš New Yorko.
Laikraščiui tremtiniams paaukojo brooklynietės Elz. 

Zailskienė ir M. Milukienė.
Kalėdų Dovanos

Artinantis šventėms daug kas nori padaryti savo gi
minėms ir pažįstamiems vertingą, bet nebrangią dovaną. 
Tokiems mes patariame užrašyti “Ameriką.”

Prisiųsk mums $3.00 ir savo bičiulio adresą ir įsitikin
si, kad tavo dovana bus įvertinta. Gaudamas kas savaitę 
gerą laikraštį, tamstos bičiulis ištisus metus minės tamstą.

Kur Galima Užsisakyti “Ameriką”
“Ameriką” galima užsisakyti pas mūsų įgaliotinius, 

kurių sąrašas telpa laikraščio kitoje vietoje. Daugelis kle
bonų taipgi sutinka priimti ir mums prisiųsti prenumeratos 
pinigus. Bet geriausiai yra tiesiai mums prisiųsti.

Įdėk į voką laikraščio gavėjo adresą ir $3.00 money 
orderiu ar pinigais ir užrašyk:

“AMERIKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

Lapkričio 26 d. 8 vai. vak. lie
tuvių parapijos salėje kleb. kun. 
P. Juraičio rūpesčiu buvo su
kviestas vietinių lietuvių susirin
kimas.

Keturi kalbėtojai: Dr. A. Ger- 
vydas, A. Aleksandravičienė, Dr. 
J. Aleksandravičius ir kun. Dr. 
J. Vaškas nupasakojo apie Lie
tuvos gyvenimą okupacijų metu 
ir apie tremtinius.

Aukoms rinkti buvo sudary
tas 7 asmenų komitetas, kuriam 
vadovauja adv. Vaitkevičiūtė.

Kada klebonas paskaitė ALT 
raštą, pagal kurį Atholiui ski
riama surinkti vienas tūkstantis 
dolerių, iš vietos keli balsai atsi
liepė, kad tai nedaug. Ir tuoj pat 
po prakalbų dalyvavusieji lietu
viai, kurių buvo arti šimto, su
metė 265 dol. ir pažadėjo 220 
dol sumokėti vėliau.

Kadangi aukojo tik dalis lie
tuvių, tai komitetas tikisi su
rinkti daugiau, negu tūkstantį 
dolerių.

Garbė Athol lietuviams ir jų 
vadams! Tėvynės balsą jie išgir
do ir suprato.

Susirinkimas pradėtas Ameri
kos, o baigtas Lietuvos himnu. 
Susirinkimas užsitęsė virš dvie
jų valandų, bet dalyvavusieji 
dar labai nenoriai skirstėsi.

Baigiant seserų choras sūdai-' 
navo lietuviškų dainų.

Visi dalyvavusieji skirstėsi
dėkingi motinėlei Aloizai už to
kį kultūringą pobūvį.

Los Angeles, Cal.

Marianapolis
Įsigijo vargonus

Marianapolio koplyčia gali 
pasidžiaugti naujais vargonais, 
kurie buvo atgabenti gruodžio 
pradžioje.

Vargonai kaštuoja 2,200 dole
rių. Geradariai buvo suaukoję 
1,000 dol. Tad dar lieka tūkstan
tis su viršum.

Būtų gražu, kad atsirastų as
menų, kurie apmokėtų likusią 
sumą. Aukas prašome siųsti ku
nigui viršininkui šiuo adresu: 
Marianapolis, Thompson, Conn. 
Reikia pažymėti, kad tai auka 
vargonams.

Pavasarį lietuviai turės gra
žios progos išgirsti tuos vargo
nus—bus surengtas bažnytinės 
muzikos koncertas.

Šiemet Martanapolyje moki
nių skaičius didesnis, negu kada 
nors.

Augant mokyklai, pirmiausia 
manoma, įrengti naujas dormi- 
torijas, ir tam jau turimi pla
nai.

Toliau, kai statybos sąlygos 
pagerės, tikimasi pradėti ir nau
jos kolegijos rūmus.

Kun. J. Dambrausko, aukš
tesnės mokyklos p r i nei p ai o, 
sveikata pablogėjo, ir jis yra iš
vykęs poilsiui.

Greičiausia, kad reikės dary
ti operacija.

Padėkonės švenčių proga Ma- 
rianapolyje viešėjo Dr. A. Ku
čas.

Tuo laiku mokiniai buvo išva
žinėje atostogų. Buvo likę tik 
lietuviai našlaičiai ir dar pora 
kitų auklėtinių.

Taip pat pas gimines buvo iš
siskirstę ir kunigai mokytojai.

Našlaičiai išleido savo laik
raštuką “Spinduliai.”

Šiuo metu Marianapolin yra 
atvykęs Tėvų Marijonų provin
cijolas kun. J. Jančius.

Kun. Dr. K. Urbonavičius po 
vasaros atostogų prieš kelias sa
vaites išvyko žiemai į Bostoną.

Neseniai Bostone buvo su
rengtas jo literatūriniam darbui 
paminėti koncertas.

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus— 
J. Kmito stambi apysaka “Vy
tis ir Erelis” prieš kiek laiko 
pasirodė knygų rinkoje. K.

Putnam, Conn.
Pobūvis

Padėkonės dieną švč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyne svečiavosi Dr. A. Ku
čas, Dr. B. Kazlauskas, K. Čibi
ras, Dr. J. Aleksandravičius- 
Aistis su žmona ir kiti.

Po vaišių ta proga buvo įdo
mus pobūvis, kuriame seserims 
ir kitiems susirinkusiems prane
šimą padarė Dr. B. Kazlauskas.

Jis ypač plačiai nušvietė lie
tuvių tremtinių gyvenimo sąly
gas.

Po jo Dr. A. Kučas papasa
kojo apie savo patyrimus Euro
poje, o J. Aistis paskaitė savo 
poezijos.

KAIP LIETUVIAI GYVENA ŠVEDIJOJ

Parengimas parapijai
Lapkričio 16 ir 17 d. turėjo

me mūsų parapijos bazarą.
Daug darbo buvo, kol pasi- 

ruošėme. Bet atvyko iš Chica- 
gos Janušauskų šeima, kuri 
mums labai daug pagelbėjo pa
siruošti bazarui ir darbuotis ba- 
zaro metu. Su Janušauskais at
vyko Anelė Gvaldaitė.

Petras Janušauskas kartu su 
savo motinėle Michalina Janu
šauskiene pradėjo lankyti Los 
Angeles krautuves ir pririnko 
labai gražių fantų bazarui. Ge
ras pagelbininkas buvo taip pat 
Juozas Šaltis iš Chicagos.

Bazaro lankytojų dėka susi
darė graži suma pinigų, kuri iš 
anksto buvo paskirta naujos 
bažnyčios statybai. Toji suma 
žymiai padidėjo, kada Elzbieta 
Morkienė paaukojo šimtą dole
rių, o Anelė Gvaldaitė pridėjo 
antrą šimtinę. Taip pat prisidė
jo visi, kurie pirko loterijos kny
geles, o tokių geradarių buvo iš 
visų Šiaurės Amerikos kraštų ir, 
kada aš pridėjau per šiuos me
tus sutaupytus pinigėlius, tai 
padariau naujos bažnyčios sta
tybai du tūkstančius dolerių, ku
rie, pridėti prie pernykščių san
taupų, sudaro keturis tūkstan
čius dolerių.

Ilgai nelaukdamas užpirksiu 
naujos bažnyčios statybai vietą. 
Labai prašau geradarių, kad 
prisiųstumėte savo vardą ir kiek 
žadate paaukoti naujai bažny
čiai. Pinigų tuo tarpu nesiųski-

Šiuo metu lietuvių Švedi
joje yra virš 400. Daugumas 
jų ūkininkai, žvejai, darbi
ninkai. Inteligentų skaičius 
labai nedidelis.

Visus atbėgusius lietuvius 
švedų valdžios įstaigos pri
ėmė palankiai; parūpino ava
lynę bei drabužius.

Dabar daugumas lietuvių 
šiaip taip įsikūrę ir gyvena 
savarankiškai, nes darbinin
kų Švedijoje trūkumas labai 
didelis ir gauti darbo fabri
ke, ūkyje, miške nesunku.

Daugumas lietuvių dirba 
fabrikuose. Uždarbis viduti
nis, darbo sąlygos ir atlygi
nimas tokie patys, kaip šve
dų darbininkams, jei tik iš
pildomi visi reikalavimai.

Amatininkai lengvai gau
na savo specialybės darbą.

Blogiau su inteligentais. 
Inžinieriai, architektai, che
mikai—lengvai gali susiras
ti darbo savo specialybėje ir 
atlyginami gana gerai.

Gydytojams praktikuoti 
neleidžiama, nors valdžios 
organai šį klausimą jau pra
deda rimčiau judinti ir, kaip 
girdėti, žada palankiai iš
spręsti.

Blogiausioje padėtyje yra 
atsidūrę humanistinius, juri
dinius ir ekonomijos mokslus 
baigę. Savo srity jiems gau
ti darbą nėra vilties, todėl jie 
turi imtis fizinio darbo, ir jų 
daugumas jau dirba fabri
kuose.

Iki liepos mėn. didesnė da
lis aukštuosius mokslus bai
gusiųjų gaudavo iš valdžios 
pašalpą archyvinio darbo pa
vidalu, ir jie dirbo daugiau 
ar mažiau savo specialybėje. 
Bet dabar ši sistema keičia
ma, ir iš archyvinio darbo 
atleisti visi jaunesnio am
žiaus akademikai, nedarant 
skirtumo tarp profesijų. Šių 
atleistųjų daugumas jau dir
ba fabrikuose.

Senesniesiems ir silpnes
nės sveikatos pabėgėliams 
archyvinis darbas dar kur
dam laikui pratęstas, bet vy
riausybės organų nusistaty
ta kiek galima šios paramos 
reikalingų skaičių sumažinti, 
surandant darbo viešoje rin
koje.

Apie Arkivyskupą
J. MatulevičiŲ

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., 
rašo anglų kalba knygą apie 
arkivyskupą Jurgį Matulevi
čių.

Prieš kiek laiko kun. J. 
Mačiulionis yra išleidęs ang
lų kalba veikalą apie kazi- 
mierietę seserį Eleną, ir ši 
knyga turėjo gerą pasiseki
mą.

Dabar kun. J. Mačiulionis 
profesoriauja Marianapoly.

te—mes norime tiktai žinoti, 
kiek galėsime maždaug surinkti 
pinigų ir tada galėsime padaryti 
projektą, kokią bažnyčią galėsi-
me statyti.

Nors aš ir nesulaukčiau to
momento, kada bus šventinama 
naujoji bažnyčia, bet norėčiau 
kuo greičiau pašventinti pama
tus. Pradėtąją statybą užbaigs 
mano pagelbininkas kun. Jonas 
Kučinskas, kuris turi daug su
manumo ir energijos.

Sutikau mūsų prekybininką 
Raimundą Kalinauską, kuriam 
pasakiau, kad jau turiu keturis 
tūkstančius dolerių, bet reikėtų 
pradžiai dar vieno tūkstančio, ir 
išgirdau malonią žinią, kad bus 
ir penktas tūkstantis.

Aš prašau visų, kurie esate 
prielankūs mūsų parapijai ir no
rite, kad būtų pastatyta didesnė 
bažnyčia, prisidėkite prie mūsų 
sumanymo ne tiktai aukomis, 
bet ii’ maldomis.

Prel. J. Maciejauskas.

So. Boston, Mass.
Gruodžio 1 d. čion buvo su

rengtos prakalbos ryšium su 
Lietuvai gelbėti vajumi.

Kalbėjo Dr. B. Kazlauskas.
žmonių dalyvavo apie 500. 

Aukų Lietuvai gelbėti buvo su
dėta per 700 dolerių

Westfield, Mass.
Lapkričio 23 d. 7:30 vai. vak. 

Lietuvių draugijos salėje įvyko 
Westfieldo lietuvių parapijos ve
teranams pagerbti vakarienė, 
kurioje dalyvavo apie 200 sve
čių.

Kalbas pasakė miesto majo
ras, kleb. kun. V. Puidokas ir 
eilė kitų kalbėtojų.

Ta pačia proga ilgesnę kalbą 
pasakė Dr. A. Gervydas, primin
damas dabartinę lietuvių tautos 
padėtį ir ragindamas aukoti Lie
tuvos gelbėjimo reikalams.

Aukos bus renkamos vėliau.

Worcester, Mass.
Gruodžio 1 d. Aušros Vartų 

parapijoje įvyko prakalbos.
Buvo atvykęs prof. P. Padals- 

kis, kuris pasakė reikšmingą 
kalbą.

Žmonių buvo prisirinkę apie 
250. Aukų Lietuvai gelbėti bu
vo sudėta apie 300 dolerių.

Haverhill, Mass.
Ir mūsų kolonija neatsilieka 

nuo Lietuvai gelbėti vajaus.
Lapkričio 30 d. Gedimino klu

be buvo surengtos prakalbos.
Kalbą pasakė prof. P. Padals- 

kis.
Aukų buvo surinkta 90 dol.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI
ŠIŲ KNYGŲ

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina .......................$3.50
J. Aistis: Be Tėvynes Brangios. Eilės........................................ $ .50
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina.............$2.00
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

A characterization ......................................$ .60
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation...................................$ .50
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi..... $1.00
Nekaltai Pradėtosios Šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija

Iliustruota. Kaina..................................... ...^$-^5
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?.................$ .25
Graudūs Verksmai ......................................................................$ .10
Maldos Apaštalavimas ................................................................$ .50
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom......................... $ .50
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
Maldaknygė ir bažnytinių pamaldi; vadovėlis.......................... $ .75
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais.......................... $1.25 ir $1.50
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui,

fortepionui pritariant. Muzika J. P. Žemaičio........... $0.50
Meniško darbo Kalėdų ir Naujųjų Meti; (lietuviškos ir

angliškos) atvirutės su vokais. Kaina už 10.............$ .50
BALF išleistas meniškos atvirutės Kalėdoms

(8 atvirutes su vokais) ..............................................$1.00
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

“AMERIKA”
222 South 9th Street Brooklyn 11, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

> .. —.. .......- ♦

Tel. Virginia 7 - 4499

4,---------------------------------------<

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Modemiška Koplyčia
Laidotuvių Direktorius

Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

; ......— ——---- =•
Į

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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GRUODŽIO 8 D. KONFERENCIJA 
NEW YORKE

New Yorko ir New Jersey 
lietuviškoji visuomenė pra
deda savo veiklą Lietuvai 
Gelbėti Vajuj su draugijų at
stovų konferencija.

Konferencija įvyks sekma
dienį, gruodžio 8 d. 1:30-5:00 
vai p.p. Manhattan Center 
Gold Room, 311 W. 34 St., 
(prie 8th Ave.), New York, 
N.Y. Iniciatorius—New Yor
ko Lietuvių Taryba.

Konferencija išklausys tri
jų pranešimų. Prof. Pranas 
Padalskis, neseniai atvykęs 
iš Europos, seniau veikliai 
dalyvavęs Lietuvos pogrin
džio judėjime prieš nacius, 
padarys pranešimą apie Lie

tuvos vadavimo akciją Euro
poje. ’ •

Adv. William F. Laukaitis, 
SLA pirmininkas ir ALT vi- 
cepirm., padarys pranešimą 
apie akciją Amerikoje.

Kun. Jonas Balkūnas kal
bės apie Lietuvai Gelbėti Va- 
JU-

Kviečiami dalyvauti drau
gijų atstovai ir paskiri sve
čiai. Aukos bus priimamos 
grynais pinigais ir čekiais 
(čekiai išmokėtini Lithua
nian American Council var
du).

Kun. K. Malakauskas,
Rengėjų Kom. Pirm.

BALF VAJAUS DARBAS 
NEW YORKO APYLINKĖJ

Gruodžio 1 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko BALF sky
rių valdybų ir lietuvių šalpos 
rėmėjų susirinkimas, kuria
me tartasi apie 1947 metų 
vajų. Kalbėjo BALF vice- 
pirm. kun. N. Pakalnis ir 
BALF reikalų vedėjas J. B. 
Laučka, prašydami talkos. 
Sudaryta laikina komisija 
plačiam susirinkimui su
kviesti ir paruošti darbo pla
nus. Komisijon išrinkti Dr. 
B. K. Vencius, J. P. Mačiulis, 
D. J. Averka, D. Klinga ir J. 
B. Laučka.

BALF vajaus komiteto su
darymo susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakare Apreiškimo 
par. salėje. Kviečiami visi 
lietuvių šalpos darbo rėmėjai 
gausiai atsilankyti.

rengiamą konferenciją Man
hattan Center, New Yorke.

Taip pat provincija nuta
rė vajų paremti ir paskatinti 
kiekvienoje lietuvių koloni
joje.

Lygiu būdu visomis jėgo
mis rems BALF vajų.

Rytų provincijos pirm, yra 
kun. I. Kelmelis, sekr. kun. 
Dr. J. Starkus.

KALBĖS AMSTERDAME, 
NEW YORK

Sekmadienį, gruodžio 8 d., 
3 vai. popiet, Amsterdame 
įvyks BALF vajui prakal
bos. Kalbės tik iš Europos 
atvykęs “Amerikos” bendra
darbis Dr. Antanas Gervy- 
das ir BALF rūbų vedėjas 
Jonas Valaitis iš New Yorko.

Meno programai vadovaus 
artistas Juozas Olšauskas.

GERIAUSIA KALĖDINĖ 
DOVANA

LANKYSIS ŠALPOS VA
JAUS REIKALU

Didžiausią malonumą ir 
patarnavimą Kalėdų švenčių 
proga padarysite, nusiųsda- 
mi kalėdinių dovanų lietu
viams tremtiniams.

Jų tarpe yra ir nemaža tų, 
kurių raštus skaitote “Ame
rikoje.”

Skaitytojus prašom tie
siog ar per šį laikraštį pa
siųsti tiems tremtiniams 
bendradarbiams kalėdinių 
dovanų, atsidėkojant už jų į- 
domius raštus ir paremiant 
vargo ištiktus žmones.

“Amerika” arba BALF į- 
staiga patarnaus persiun
čiant tremtiniams “CARE” 
siuntinius.

Neužmirškite savo brolių 
tremtinių Kalėdų šventėse!

Jonas Valaitis BALF va
jaus reikalais išvyksta į eilę 
miestų.

Jis bus šiose vietose: Sche
nectady, N. Y. pirmadienį, 
gruod. 9 d.; Utica, N. Y. an
tradienį, gruodžio 10 d.; Ro
chester, N. Y. trečiadienį, 
gruod. 11 d.; Buffalo, N. Y. 
ketvirtadienį, gruod. 12 d.; 
Niagara Falls, N. Y. penkta
dienį, gruod. 13 d.; Detroit, 
Mich, sekmadienį, gruod. 15 
d.; Saginaw, Mich, antradie
nį, gruod. 17 d.; Grand Ra
pids, Mich, trečiadienį, gruo
džio 18 d. arba ketvirtadienį, 
gruodžio 19 d.

PRANEŠIMAS

KUNIGŲ PROVINCIJA 
SKATINA LIETUVAI 

GELBĖTI VAJŲ

Antradienį, gruodžio 3 d., 
Maspethe lietuvių klebonijo
je įvyko Kunigų Vienybės 
Rytų provincijos susirinki
mas.

Dalyvavo 23 kunigai.
Buvo nutarta Vasario 16 

d. rengti Maldos Dieną už 
Lietuvą visose lietuvių para
pijose. Ragins žmones kuo 
gausiau dalyvauti Vasario 16 
d. minėjime Webster Hall, 
New Yorke.

Rytų provincija nutarė 
stipriai remti Lietuvai Gel
bėti Vajų ir skatinti žmones 
gruodžio 8 d. vykti į ALT

Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubas praneša Brookly- 
no ir apylinkės lietuvių vi
suomenei, kad rengia metinį 
Naujų Metų sutiktuvių ban- 
kietą—vakarienę.

Tai įvyks antradienio va
kare, gruodžio 31 dieną, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Bilietų kaina asmeniui — 
$4.00 su gėrimu ir valgiais. 
Vien šokimui 60 centų. Gros 
Joe Thomas (Tamašausko) 
orkestras amerikoniškus ir 
lietuviškus šokius.

Pradžia 8 vai. vakare.
Bilietus prašome įsigyti 

pas klubo darbininkus, šei
mininką J. Zakarauską arba 
pas rengimo komisijos na
rius.

Rengimo Komisija.

LietuviŲ Radijo Vakarines

7:30

AD. JEZA VITAS

Muzikos Dir.

J. P. GENKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

V. UBARAVTČIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

7:30 PROGRAMOS
J. P. GENKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

AMERIKA

APREIŠKIMO BAŽNYČIOS DIDYSIS
Šio altoriaus padidinimas 

ir išgražinimas yra dailinin
ko Jono Subačiaus darbas.

Visas darbas kainavo $4,- 
134.50. Altorių žinovai šį 
darbą įvertino į penkiolika 
tūkstančių dolerių.

Dailininkas J. Subačius 
yra ne tik nepaprastai gabus

SIŲSKITE MEDŽIAGĄ KA
LĖDINIAM NUMERIUI

Kalėdinis “Amerikos” nu
meris bus spausdinamas 
gruodžio 18 d. ir skaitytojus 
pasieks prieš šventes.

Visą kalėdinę medžiagą 
šiam numeriui prašome jau 
dabar siųsti — sveikinimus, 
ypatingus kalėdinius prane
šimus, žinias ir straipsnius.

Kas atsiųs vėliau kaip 
gruodžio 16 d., to medžiaga 
į kalėdinį numerį nespės pa
tekti.

Tad iš anksto siųskite sa
vo raštus ir sveikinimus.

Red.

Mūsų Apylinkėje
• Dr. J. Naujokaitis grįžo 

New Yorkan iš karinės tar
nybos.

• Kapit. kun. A. Čebato- 
rius, kariuomenės kapelio
nas, atkeltas New Yorkan.

• Kun. M. Pankus tremti
nių reikalais buvo atvykęs į 
New Yorką.

• Operetės choras pirmą 
pokarinį koncertą rengia va
sario 7 d. Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo salėje.

• Adv. R. Skipitis gruo
džio 15 d. kalbės Bridgepor- 
te, Conn.

• Kun. P. Bastakys, atvy
kęs iš Šveicarijos, sustojo 
lietuvių klebonijoje Newar- 
ke. Lietuvoje priklausė Tel
šių diecezijai.

• Kun. M. Kemėžis po gy
dymosi pietinėse valstijose 
grįžo į savo parapiją Bayon
ne, N. J.

• R. Binderis, kuris važi
nėja švedų laivu “Grips- 
holm,” šiomis dienomis buvo 
pasiekęs New Yorką.

• Katalikų Seimelis įvyk
sta sekmadienį, gruodžio 29 
d., šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

KUN. CHASE PASKAITA
Kun. T. Chase gruodžio 10 

d., antradienį, 8 vai. vakare 
skaitys paskaitą Knights of 
Columbus forume, Prospect 
Park W 1, Brooklyne.

Jo tema: “Politinė Lietu
vos laisvė.”

Įėjimas visiems laisvas. 
Lietuviai kviečiami atsilan
kyti.

Knights of Columbus ren
giamose paskaitose ir disku
sijose dalyvauja eilė žymių 
asmenų.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Gruodžio-December 6, 1946

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Angelų Karalienės 
Parapija

im savo grupę 
Pennsylvania? 

naitės sukaktis 
kutinę vakarien 

| iEliotas!

f :a Lietuvai Gelbė 
\ airį remia visi lie 
( rdžiai susirūpinę 

iemės laisve.
Europos to vajau,

iš visų lietuviškų 
. katalikų, soči; 
inkų ir kitų.
ima, čion negali
3 apie komunistui 
jiems rūpi tik Lie 
a.
New Yorke bu ve 
draugijų konfen

v. ™ . .v. , asirinkimuose pri
cio_3° d. ir baigsis sj sekmi , komunistaii j,
dienį.

Sekmadienį, gruodžio 8 d 
yra parapijos bažnyčios nu 
tinė šventė.

panašiems įrengimams, bet 
ir jojo būdas yra, taip sa
kant, artistiškas. Jis atlieka 
darbą pirmiausia ne dėl to, 
kad pasipelnius, bet dėl to, 
kad jis tai labai mėgsta. Jo
jo darbas jam duoda daug 
džiaugsmo. Dėl to kartais 
jis visai negauna už savo

ALTORIUS
triūsą pelno,—vos tik apsi
moka išlaidas ir pragyvena. 
Vienok jis linksmas ir gyve
nimu patenkintas.

Kiek teko girdėti, visi gė
risi jojo darbo išdava.

Apreiškimo bažnyčios al
torius yra vienas iš didesnių 
J. Subačiaus kūrinių.

Šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., šv. Vardo draugijos vyrai 
eis bendrai prie šv. komuni
jos 9 vai. mišių metu.

Tuojau po mišių bus susi
rinkimas parapijos salėje.

Visi vyrai prašomi kaip 
bažnyčioje, taip susirinkime 
dalyvauti.

Balius lapkričio 30 d. pa
vyko vidutiniškai. Draugijos 
nariai (nors ne visi) su savo 
draugais gražiai linksminosi 
iki vėlybos nakties.

REIKALINGAS 
KAMBARYS

Vienam asmeniui reikalii 
gas kambarys bet kurio 
New Yorko dalyje.

Prašome pranešti “Amei 
kos” įstaigai.

Maspetho Žinios

Misijos
Mūsų bažnyčioje per dvi 

savaites buvo misijos.
Pradedant lapkr. 17 d. ir 

baigiant gruodžio 1 d. misijų 
vedėjas buvo kun. Geraldas, 
pasijonistas. Kartu su misi
jomis prasidėjo 40 vai. atlai
dai sekmadienį, o baigėsi an
tradienio vakare.

Visus pamokslus sakė mi- 
sijonierius. Žmonės gausiai 
lankė bažnyčią ir klausėsi 
pamokymų.

Altoriai buvo puikiai iš
puošti seselių pranciškiečių 
rūpesčiu.

Choras gražiai pasirodė.
Mes visi dėkingi klebonui 

kun. J. Balkūnui už pakvie
timą misijonieriaus kun. Ge- 
raldo, kuris dar pirmu kartu 
mūsų bažnyčioje buvo.

Kun. Geraldas trečiadienį 
išvyko iš Maspetho.

Apreiškimo 
Parapija

L.R.K.S.A. susirinkimas
L.R.K.S.A. 135 kuopos me

tinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 8 d. Ap
reiškimo parapijos salėj, tuo
jau po sumos.

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Šiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba 
1947 metams, komisijos at
stovauti mūsų kuopą įvairio
se konferencijose ir bus pri
imamas narių mokestis.

Persirašiusiems nariams 
bus išduoti nauji paliudiji
mai. V. Pūkas,

kuopos pirm.

Amžino Rožančiaus drau
gijos laimėjimų vakaras 
gruodžio 1 d. gražiai praėjo.

Nors dalyvių ir nebuvo 
perdaug, bet visi patenkinti 
smagiai praleidę laiką. Para
pijos draugijos žada dažniau 
panašius parengimus ruošti.

New York, N. Y,
Trijų dienų misijos prasi

deda šį ketvirtadienį, gruo
džio 5 d., ir baigsis gruodžio 
7 d., šeštadienį.

Pradžia 8 vai. vakare.
Pamokslus sako vienuolis 

kun. J. Stašaitis.
Novena prasidėjo lapkri-

REIKALINGA MOTERIS 
NAMŲ RUOŠAI

70.

ta ir koktu, kač 
tokiame susirir 

4 Lietuvai Gelbėt 
komunistų pas 

iš tų, kuris save 1 
iūinkų veikėju, 
ju jis pareiškė, d 
ries tą paramą I 
limui; “Mes turii

, į kai iš tos grupė 
' išmonių, jau ties 

iūdą pučiančių si 
lis.
še Lietuva: štai 
iro vaikų, kurien 
rarbesnė už tavo 
tartinį jos siekim

* • *

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas 
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžią
DARBO APKAINAVIMAS DYKJ linų kolonijų sk

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

įnešimus, kaip 
i Gelbėti Vajus, 
ės rengia praka 

- nkas, rūpinasi d 
rajaus sėkme.
iš didžiausių 1 

jnijų yra Penns; 
Kadaise ten ėjo 
lietuvybės darbi 
iandien iš ten

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs nan 

Gerose vietose. Patarnavir 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
prašo. Apdraudžiu (insurinu vajų. Buvo^ 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph VastunasĮylvanijos lietu

girdėti žinių ap

nj vietų, bet iš 1 
atgarsio.

s atsiliksite ši 
irne Lietuvos lai

Laimėjimo vakaras
Gruodžio 17 d., sekmadie

nį, tuojau po mišparų, Alto
riaus draugija turės laimėji
mo vakarą parapijos salėje.

Prašome visų atsilankyti 
ir laimėti dovanų.

Šį sekmadienį mergaitės 
sodalietės minės savo metinę 
šventę. Mišios jų intencija 
bus 9 vai. ryte, o vakare bus 
naujų narių priėmimas.

Susivedė
Lapkričio 30 d. šv. Stanis

lovo bažnyčioj susivedė Ber
nardas Petrulis su Julija 
Laukaičiūte. Vestuvių puota 
buvo Navickių svetainėj.

O. P.

Šv. Onos sodaliečių susi
rinkimas ir kalėdinis paren
gimas bus pirmadienį, gruo
džio 9 dieną.

— Visos draugijos daly
vaukite Lietuvių Konferenci
joj šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., Manhattan Center, New 
Yorke.

SODALIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko soda
liečių apskrities susirinki
mas įvyks gruodžio 11 d. 8 
vai. vakare Aušros Vartų pa
rapijos salėje New Yorke.

Sodalietės prašomos gau
siai dalyvauti.

Šv. Vardo draugijos meti
niam susirinkime gruodžio 1 
dieną buvo valdybos rinki
mas.

Pirmininkas yra K. Bal
trušaitis, vicepirm. J. Skaru
lis, iždininkas VI. Zaukus, 
turto raštininkas P. Kyrius, 
užrašų rašt. M. Mikolaitis, 
knygų prižiūrėtojas F. Pus
kunigis ir tvarkos prižiūrė
tojas T. Čižauskas.

Moterų S-gos veikla
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

lapkričio 6 d. savo susirinki
me į New Yorko ir New Jer
sey draugijų konferenciją 
atstove išrinko T. Kubilienę 
ir iš iždo paskyrė 10 dol. au
ką.

Lapkričio 17 dieną kuopos 
vardu buvo atlaikytos mišios 
už mirusių narių vėles.

Po mišių įvyko bendri pus
ryčiai, per kuriuos buvo pri
siminta kuopos 30 metų su
kaktis ir jos nuveikti darbai.

Pusryčių metu Lietuvos 
gynimui buvo suaukota $12, 
tad konferencijoje iš viso 
bus įteikta 22 dol.

Konferencijoje gruodžio 8 
d. dar apsiėmė dalyvauti O. 
Dobrovolskienė ir P. Grigie
nė. T. Kubilienė.

DALYVAUS LAIMĖJIMO 
VAKARIENĖJ

Pennsylvanijos respubli
konai rinkimų laimėjimo 
proga rengia Harrisburge 
vakarienę gruodžio 12 d.

Vakarienėn pakviesta 10 
lietuvių iš Pennsylvanijos, ir 
taip pat dalyvaus kun. J. 
Balkūnas iš New Yorko ir 
adv. A. Olis iš Chicagos.

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

1008 Gates Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

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

Clement A. Voke

Advokatas

4]-40 — 74th Stree
Jackson Heights, N. I

NEwtown 9 - 5972

i • ★
žio 7 d. suėjo Ij 

kai Marijampc 
ioji lietuvių raš

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR  AKTORIAI

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

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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

LIETUVIŠKA

Patogi Vieta Užėjimu

HAvemeyer 8 - 0259

A T IT TA V • atmenam ne ALUDE . nbią rašytoją, bei 
tuvos laisvės ko 

čia Galima Gauti Kanados
“Black Horse” Ale

isų literatūros p 
:epaprastu tikri 
tusi lietuvio bui 
apysakomis ir v 
ra lietuvių liter; 
iė.
:ė savo pažiuro 
i kairiųjų sro 
o raštais, būda 
je, ji smarkiai g;

nepriklausomy 
iurį neigė komui

* • * 
išnaikino daug p

Su MOTERIMS leno paminklų.
į is Leonardo da V 
Įlas “Paskutinė i 

tiesiogiai nenuki

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y
Milane nuo s 

"Paskutinė vakar 
pyta, buvo nuin 
maišai, pasiroi 
is paveikslas i 

■otas nuo drėgnu 
i apaštalai beve

galva. Vietomis į;

®ama.
Uvagnino, kuria

FOTOGRAFAS -
65 - 23 GRAND AVENU įr įįtokių s

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA ■sako, kad “Pask 
bienę” bus galin 
•ik apie 30 metų.

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

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

Tel. MArket 2-5360

Rusijon, buvus 
1330 kil., 5000 Watt ) Roosevelto sum 

tfare tokių parei 
Jž visas negerovi 

ptų kalta Anglij 
k kuris kitas kra 
p ne Rusija.
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