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. Cicero, III.
, buvusi Mari- 
selių vienuoly-

, gyv. Chica-

ar Stasys, gy-

Marijona,

š Šiaulių aps. 
ridulytė, Liū

Filipinų salos sulaukė ne
priklausomybės.

Karo smarkiai nuvarginta, 
naujoji šalis su pasitikėjimu 
ir džiūgavimu įžengė į lais
vės dienas.

Nepriklausomybė rengia
ma Indijai ir dar kitoms tau
toms, bet tik ten, kur siekia 
demokratinių kraštų įtaka.

Vienur žengia laisvė, kitur 
—išsikerojus baisiausia tiro
nija, žmonių ir tautų prie
spauda.

Tą tironiją neša Rusija. Ji 
žudo žmones, naikina tautas 
ir savo vergiją nori užmesti 
visam pasauliui.

Šiandieninė Rusija virto 
tautų kalėjimu, kruviniausią 
skerdykla, kokią tik istorija 
žino.

Labiau negu Filipinuose ar 
Indijoje, laisvė reikalinga at
statyti Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje ir kituose kraštuose.

AMER. SENATORIUS UŽ LIETUVOS 
PRIĖMIMĄ Į UN

larija, preky-

Chicagoje.
:mergės apsk.
Jtė, Verutė,
Chicagoje.

ips., 1930 m.

enos.
u ozas ir Vac-

2 metų amž.,

gyv. Chica-

Zofija, gyv.

ambrauskai-
Biržu.
328-29 m. iš-

Lietuviai tremtiniai iš įvai
rių Europos šalių atsiunčia 
savo leidinių.

Kai kurie jų stebina savo 
rūpestingu paruošimu ir gra
žiu išleidimu.

Viena iš maloniausių staig
menų buvo “Dienos Be Tėvy
nės“ — Flensburgo lietuvių 
metraštis.

Tai didelė, 358 pusi, knyga, 
turinti rimtų straipsnių, ei
lių, dramos veikalų.

Kas šį metraštį išskiria iš 
kitų leidinių—jo puošnus iš
leidimas, su eile nuotraukų 
ir iliustracijų, su įspūdingu 
viršeliu.

Toki leidiniai sudaro garbę 
lietuviams tremtiniams ir 
dar sykį paliudija aukštą 
kultūrinį jų lygmenį, .

Newarkas. — Sekmadienį, 
liepos 7 d., čion įvyko didelis 
ir sėkmingas New Jersey lie
tuvių suvažiavimas.

Komunistų agentai, norė
dami sutrukdyti šio žygio pa
sisekimą, pikietavo susirin
kimo vietą, bet jų pastangos 
buvo tuščios.

Suvažiavime kalbėjo sena
torius Hawkes, Kongreso na
rys Hartley ir kun. J. Balkū
nas.

Senatorius Hawkes savo 
kalboje, kuri buvo perduota 
per radiją, nušvietė Nepri
klausomos Lietuvos praeitį, 
nurodė jos sutartis ir pabrė
žė, kad 
sulaužė, 
pravedė 
mus.

Amerika nepripažįsta tos 
okupacijos ir stovi už nepri
klausomą Lietuvą.

Senatorius Hawkes stojo 
už tai, kad Lietuva, kurios

okupacijos Amerika nepripa
žįsta, būtų priimta į Jungti
nių Tautų organizaciją ir kad 
ten būtų ginamos jos teisės.

Kongreso atstovas Hart
ley savo kalboje nurodė, kad 
Kongrese jis turi įteikęs re
zoliuciją dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir kad tą rezo
liuciją paremia Kongreso at
stovas Kelly iš Chicagos.

Indijoje Kilo 
Neramumai

Rusija tas sutartis 
okupavo Lietuvą ir 
suklastotus rinki-

Kalkuta. — Per vieną eise
ną kilus riaušėms, Ahmada- 
bade žuvo 23 žmonės ir 130 
buvo sužeistų.

Policija buvo priversta 
šautuvų ugnimi skirstyti su-, 
sikovusius žmones.

Panašūs neramumai pasi
kartojo ir Kalkutoje.

Indijoje buvo sudaryta lai
kina vyriausybė, sudėta iš 
šešių anglų ir dviejų indų.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo seimas šau
kiamas 1946 metų rugsėjo 2 
dieną New Yorke.

Pagal BALF įstatus, kiek
vienas skyrius turi teisę 
rinkti ir siųsti į seimą po vie
ną atstovą nuo 25 narių, už
simokėjusių savo mokesčius. 
Kiekvienas skyrius, nežiūrint 
savo narių skaičiaus, turi 
teisę siųsti vieną atstovą.

Visi BALF skyriai prašo
mi išrinkti atstovus ir pasi
rūpinti, kad jie atvyktų į sei
mą, kurs bus labai svarbus. 
Jame dalyvaus pirm. kun. Dr. 
Juozas B. Končius, kuris bus 
tik ką grįžęs iš Europos.

Išrinkus atstovą, reikia 
tuojau pranešti centro sekre
torei. Paskutinė pranešimo 
apie atstovų išrinkimą diena 
yra rugpiūčio 19 d.

Seimo posėdžių vieta ir 
darbotvarkė bus pranešta vė
liau.

Motina Cabrini 
Kanonizuota

ANGLAI DEL TREMTINIŲ ATEITIES
Herfordas. — Britų karinė 

vadovybė rengias? netrukus 
pabėgėliams ir tremtiniams, 
esantiems stovyklose, pasiū
lyti arba eiti į darbus ir gy
venti vokiečių maisto davi
niais arba grįžti į savo kraš
tus rytinėje Europoje.

Kai šių metų gale baigsis 
UNRRA parama, britų zonoj 
dar bus likę apie 350,000 pa
bėgėlių ir iremtiniUL^^-^

gali grįžti be didesnio pavo
jaus.

Tos pat nuomonės laiko
masi ir apie jugoslavus, ku
rių esama 15,000.

Antra vertus, britai įsiti
kinę, kad Baltijos valstybių 
žmonės, kurių esama 60,000, 
negali be pavojaus grįžti na
mo, — ten jų likimas būtų 
nesaugus. Be to, anglai bal

Lietuviv Kunigy 
Suvažiavimas

Roma. — Sekmadienį po
piežius Pijus XII šv. Petro 
bazilikoje šventąja paskelbė 
motiną Cabrini.

Šventųjų eilėje ji bus žino
ma šv. Pranciškos Ksaverie- 
tės vardu.

Josios šventė paskirta 
gruodžio 22 d.‘

Motina Cabrini yra pirma 
Amerikos šventoji. Ji gimė 
Italijoje, atvyko į Jungtines 
Valstybes ir keleriais metais 
prieš mirtį priėmė Amerikos 
pilietybę.

Ji mirė 1917 m. ir yra pa
laidota New Yorke.

Paskutinėmis dienomis jos 
kūną lanko didelės maldinin
kų minios.

Vien tik sekmadienį jos že
miškuosius palaikus aplankė 
45,000 žmonių.

<s> _____
Paryžius. — Amerikos, 

Anglijos, Rusijos ir Prancū
zijos užsienių reikalų m' tis- 
teriai susitarė, kad t_ tos
konferencija būtų sušaukta 
Paryžiuje liepos 29 d.

Šioje konferencijoje iš vi
so dalyvaus 21 valstybė. Jos 
tikslas — sudaryti ir pasira
šyti taikos sutartis su kraš
tais, kurie Europoje ėjo iš
vien su vokiečiais.

Tos valstybės yra Rumu
nija, Bulgarija, Vengrija, Ita
lija ir Suomija.

Niekas iš šių penkių val
stybių konferencijoje nesė
dės.

Kvietimus konferencijon 
išsiuntė Prancūzijos prezi
dentas ir ministeris pirmi
ninkas Bidault.

Paskutinėmis dienomis dėl 
rusų laikysenos buvo kilę ne
aiškumų apie konferencijos 
ateitį.

Molotovas kiek anksčiau 
buvo sutikęs su konferencijos 
šaukimu, bet antrą dieną po 
to jis ėmė ieškoti kliūčių.

Jis pareikalavo, kad minis
terial iš anksto nustatytų 
taisykles taikos konferenci
jai. Matyt, tokias instrukci
jas Molotovas buvo gavęs iš 
Stalino.

Nei Byrnes, nei Bevinas 
nesutiko su rusų reikalavi
mu.

Pagaliau Molotovas nusi
leido, kad taikos konferenci
ja pati sau nusistatytų savo 
darbų taisykles.

Ministerial savo posėdžius 
Paryžiuje baigia šią savaitę.

Jungtinių Tautų posėdžiai, 
kurie buvo numatyti New 
Yorke rugsėjo pradžioje, bus 
kelioms savaitėms atidėti, 
kai taikos konferencija galė
tų be skubėjimo baigti savo 
darbus.

Hanau.—Čion lietuvių sto
vykloje birželio 4-6 dieno
mis įvyko lietuvių kunigų su
važiavimas.

Iš Vokietijoje esančių 250 
lietuvių kunigų suvažiavime 
dalyvavo 160.

Suvažiaviman atvyko šv. 
Tėvo delegatas kun. F. Kapo
čius, vysk. V. Brizgys ir vysk. 
V. Padolskis.

Lietuviai Pietų 
Afrikoje

Rodezija. — Pietų Afriko
je, Rodezijos misijose, tebe
sidarbuoja lietuviai jėzuitas 
brolis Tamkvaitis ir brolis 
Andrėjauskas.

Ten dirbęs brolis Povilas 
Gencevičius pernai mirė.

SEN. D. WALSH UŽ LAISVĄ LIETUVI
Thompson.—Specialiai at

vykęs iš Washington© Lietu
vių Dienon Marianapoly se
natorius D. I. Walsh pasisa
kė už nepriklausomą Lietu
vą.

Be kitų kalbėtojų, Lietuvių 
Dienos dalyviai gavo progos 
išgirsti ir vieną karščiausių 
kalbų Lietuvos reikalu iš se
natoriaus

padėčiai pakeisti, kad gar
bingų ir darbščių lietuvių kil
mės amerikiečių senoji tėvų 
žemė Lietuva atgautų jai pri
klausančią vietą ir teises lais
vų pasaulio tautų tarpe.

D. I. Walsh betgi nurodė, 
kad pačių amerikiečių lietu
vių pareiga yra nušviesti 
Amerikai ir pasauliui teisy
bės Lietuvai reikalą ir jį ne-

os žinantieji
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Londonas. — Britų parla
mente žiniomis, britų zonoje 
laikomi išvietintleji gegužės 
pabaigoje gaudavo 1,850 ka
lorijų per dieną.
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Santiago. — Čilės preziden
tas Juan Antonio Rios mirė, 
turėdamas 58 metus amžiaus.

Prezidentu jis buvo išrink
tas 1942 metais.

po įvairias Vokietijos zonas 
ir patikrinti nusiginklavimą, 
bet kaip tik Rusija su tuo ne
sutiko.
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Ką tik atėjo Romoj leidžia
mas mėnesinis žurnalas “Lie
tuvių Balsas,” balandžio nu
meris.

Nors spausdinamas tik ro
tatorium, jis turi įdomių 
straipsnių ir ypač geras ap
žvalgas, kurioms paruošti 
reikia nemaža dėmesio ir dar
bo.

Skaitome “Lietuvių Bal
se”:

“Ir mums, lietuviams trem
tiniams, netekusiems visų 
medžiagiškų gėrybių, kurias 
tėvynėje rinkome šapelis po 
šapelio visą gyvenimą, dar 
pasiliko neįkainojamas tur
tas, kurį visuomet turime su 
savimi—nemari, kilni, skais
ti, pasiryžusi kovoti dėl tei
sybės dvasia. Jei likimo bus 
lemta, mokėsime ir daugiau 
pakelti skaudžių smūgių, bū
dami šventai įsitikinę, kad 
prisikelsime.“

planą, panašų į amerikiečių: 
susilieti su vokiečiais ar grįž
ti namo.

Rusų piliečių stovyklose 
tėra apie 450 ir antra tiek pa
laidų.

Didžiausią problemą suda
ro lenkai, kurių priskaitoma 
220,000. Jų skaičius vis auga.

Anglų pareigūnai privačiai 
mano, kad 90 procentų lenkų

Numirė Čilės 
Prezidentas

Prieš kiek laiko 
mokslinis kun. Dr. J. Pruns- 
kio veikalas “Comparative 
Law, Ecclesiastical and Civil, 
in Lithuanian Concordat.”

Veikalas ypač branginti
nas, kad liečia Lietuvos gy
venimą, ir todėl vertas para
mos ir kuo platesnio pasklei
dimo anglų kalba skaitančioj 
visuomenėj.

Bet daugumas lietuviškųjų 
laikraščių apie šią knygą ar
ba visai neužsiminė arba tik 
puse lūpų prasitarė, — net ir 
tų laikraščių, kuriems kun. 
Dr. J. Prunskis tiek daug pa
deda.

Tikrai maža dėmesio krei
piama į mokslines ir kultūri
nes lietuvių pastangas.

New Yorkas. — Trečiadie
nį mirė Sidney Hillman, Ame
rikos darbininkų vadas ir vie
nas iš įtakingiausių šioje ša
lyje politikos vyrų.

Jis buvo gimęs Lietuvoje, 
žydų šeimoje, Žagarės mies
te.

Maždaug prieš 40 metų jis 
atsikėlė į Ameriką, kurį lai
ką čion dirbo siuvykloje, bet 
netrukus perėjo į siuvėjų or
ganizacijų vadovybes, kol ta
po jų unijos galva.

Sidney Hillman ypač iškilo 
keleriais paskutiniais metais, 
kai jis atsistojo darbininkų 
CIO Politinės Akcijos Komi
teto priešakyje.

Nebus prasižengta su tie
sa, kad nuo jo žodžio priklau
sė Trumano patekimas į 
Amerikos prezidentus. Sako
ma, kad Rooseveltas liepė 
demokratams išsiaiškinti su 
Hillmanu kandidatą į vice
prezidentus. Hillman atmetė 
Byrnes kandidatūrą, bet pa-

lankiai žiūrėjo į Trumaną. 
Šis ir buvo išrinktas vicepre
zidentu.

Sidney Hillman mirė nuo 
širdies smūgio, sulaukęs 59 
metų amžiaus.

Lietuvių kalbos jis nebuvo 
užmiršęs. Seniau net paskai
tas darbininkams sakydavo 
lietuviškai.

Tačiau paskutiniu laiku, 
nors būdamas vienas iš įta
kingiausių asmenų prie Roo- 
sevelto, jis Lietuvos reikalų 
neužtarė ir niekur nėra jos 
užstojęs, nors daug kitų ame
rikiečių, kurie Lietuvoje ne 
tik nėra gimę, bet nėra ir nie
kad jos matę, drąsiai yra pa
sisakę už tos šalies nepri
klausomybę.

Paryžius. — Užsienių rei
kalų ministerių konferenci
joje buvo paliestas ir Vokie
tijos klausimas.

Jį ypač pagyvino Rusijos 
užsienių reikalų ministeris 
Molotovas.

Jis pareikalavo, kad Sovie
tų Sąjungai iš Vokietijos bū
tų sumokėta reparacijų už 10 
bilijonų dolerių.

Be to, Molotovas smarkiai 
užsipuolė Jungtinių Valsty
bių paruoštą planą apie Vo
kietijos nuginklavimą.

Vokietija turėtų būti oku
puota, kol Rusijai sumokės 
tą 10 bilijonų.

Byrnes atsakė, kad jo pla
nas neliečia nei Vokietijos 
okupacijos nei reparacijų, 
bet tik siekia patikrinti Vo
kietijos nuginklavimą.

Jis nurodė, kad amerikie
čiai jau anksčiau buvo siūlę 
specialiai komisijai lankytis

Rusas Tvarko Žemės 
Banką

New Yorkas. — Komunis
tų partijos organas “Tarybų 
Lietuva“ nr. 43 praneša, kad 
vadovaująs asmuo Lietuvos 
Žemės Ūkio Banko kontoroje 
yra

Jis džiaugėsi lietuvių arei 
vių įnašu Amerikos demokra
tijai ir šio krašto pažangai.

Jis stipriai pabrėžė, jog 
pasaulyje negali būti taikos, 
kol pataikaudami jėgai, ame
rikiečiai tylės apie pavergtas 
mažąsias tautas ir kol tų pa
vergtųjų balsas nebus išgirs
tas.

Senatorius žadėjo daryti 
visa, kas yra jo galioje, šiai

syta ypatingu atidumu ir 
dažnai pertraukta ilgais plo
jimais.

Reikia pažymėtų kad D. I. 
Walsh Senate yra svarbios 
Laivyno komisijos pirminin
kas.

Ta pat proga kalbėjo Lie
tuvos ministeris P. Žadeikis, 
kun. J. Balkūnas, J. Valaitis 
ir kiti.

LENKAMS GRESIA PILIETINIS KARAS
______ ♦-----------------------------------------------------

Mirę Lietuvos 
Profesorius

Kemptenas. — čion mirė 
buvęs Kauno universiteto me
dicinos profesorius Dr. A. 
Hagentornas.

Jis buvo vienas iš geriau
sių savo srities specialistų.

Popiežius Priėmė 
Lietuvius

Uždraudė Rodyti 
Jonę Žiauryjį

Iš Vokietijos lietuviams 
leidžia rašyti vien anglų, 
prancūzų, vokiečių ar rusų 
kalbomis.

Yra tai didelė skriauda lie
tuviams. Kiti jų nemoka anų 
kalbų, o be to — kam jiems 
drausti su giminėmis susi
siekti gimtąja kalba...

Argi amerikiečių ir anglų

cenzoriams rusų kalba mei
lesnė, negu lietuvių? . . į

Kai norėjo, amerikiečiai 
turėjo pakankamai cenzorių, 
mokėjusių ir lietuviškai.

Ši skriauda yra lietuvio į- 
gimtų teisių varžymas, ir ji 
turi būti kuo geičiau atitai
syta.

Be to, reikėtų mesti ir tas 
i cenzūras.

Karui praėjus gėda jų lai
kytis tokiam demokratiniam 
kraštui, kaip Amerika.

Maskva.—čion kritika ne
palankiai atsiliepė apie filmą, 
vaizduojančią Joną Žiaurųjį.

Filmos antra dalis visai ne
bus rodoma.

Stalinas Joną žiaurųjį lai
ko pavyzdžiu, bet iš filmos 
nebuvo galima pasidaryti to
kios išvados.

Iš to eina ir filmos nepasi
sekimas.

Nankingas.—Kinijoje cen
tro vyriausybei ir komunis
tams nesusitarus, vėl prasi
dėjo mūšiai.

Iš pradžių laimi centro vy
riausybės kariuomenė.

Po dešimt dienų kautynių, 
šioji kariuomenė užėmė vie
nos komunistų armijos štabą 
ir apsupo apie 60,000 jų ka
reivių.

Kovos eina Hupėjo provin
cijoje ir Mandžiūrijoje.

Gen. Marshall tebėra Kini
joje, bet jam nesiseka sutai
kinti priešingas puses.

Paskutinėmis' dienomis di
džioji UNRRA vadovybės Ki
nijoje dalis apkaltino, kad ki
nų valdžiai teikiamą UNR- 
ROS paramą išnaudoja paša
liniams tikslams, o ne ten, 
kam ji skiriama.

Ryšium su tuo La Guardia 
įsakė Kinijon nesiųsti kitų 
daiktų, išskyrus maistą.

Roma. — Birželio 9 d. po
piežius Pijus XII atskiroje 
audiencijoje priėmė lietuvių 
kolegijos Romoje auklėti
nius, kuriuos jam pristatė 
kolegijos rektorius prof. Tu- 
laba. Audiencija truko apie 
15 minučių.

Pijui XII buvo įteiktas 
adresas.

Kiek anksčiau Miuncheno 
kardinolas Faulhaberis, grįž
damas iš Romos, Pisoje pri
ėmė lietuvių studentų atsto
vybę su ten esančios kolegi
jos vadovybe.

Kardinolas lietuvius pri
ėmė labai maloniai, paguodė, 
papasakojo apie lietuvių vei
kimą Bavarijoje ir linkėjo, 
kad kuo greičiau baigtųs lie
tuvių vargai, sugrįžtant į sa
vo tėvų žemę tokią, kokios 
trokšta visi taurūs lietuviai.

Varšuva. — Spaudos žinio
mis, lenkų tarpe esama dide
lio susirūpinimo, kad jų šaly
je netrukus gali kilti pilieti
nis karas.

Tuo atveju tikrai esą gali
ma laukti ginkluoto Rusijos 
įsikišimo, nors jis ir dabar 
jaučiamas.

Jeigu per žadamus rinki
mus rudenį laimėtų Mikolai- 
čiko kaimiečių partija, nepa
lanki komunistams, tai šie 
greičiausiai sukiltų.

Priešingu atveju esąs tik
ras prieškomunistinių masių 
sukilimas.

Jau ir dabar Lenkijoj sun
ku suvaldyti partizanus, — 
jų visur pilna.
’ Pereitą savaitę partizanai 
užmušė 19 rusų kareivių.

Be to, šalyje kelia nerimo 
ir antisemitizmas. Kielcų 
mieste per antisemitines 
riaušes žuvo 43 žmonės.

Lengarov Valdo 
Dvarus Lietuvoj

New Yorkas. — “Tarybų 
Lietuvos“ nr. 43 duomenimis 
pasiremiant, sužinome, kad 
vadovaujančiu asmeniu Lie
tuvos Ūkių Teikimo valdybo
je yra kažkoks Lengarov.

Buvo laikai, kad Lietuvos 
dvaruose šeimininkavo len
kai ir caro generolai, dabar 
gi—bolševikų pastatytieji ru
sai.

Darbas Baltijos 
Universitete

Baltijos Universitetas yra 
vienintelis pasaulio istorijo
je, atstovaujęs iš karto tris 
tautas, šiuokart Pabaltijo— 
lietuvių, latvių ir estų.

Birželio 25 dieną šis uni
versitetas Hamburge pradėjo 
savo darbo antrą semestrą ir 
užbaigs jį rugsėjo 30 dieną.

Universitete yra 8 fakul
tetai : 1. filosofijos - filologi
jos; 2. teisių - ekonomijos; 
3. matematikos - gamtos; 4. 
žemės ūkio; 5 medicinos; 6. 
architektūros - inžinerijos; 7. 
chemijos ir 8 mechanikos.

Antrajame semestre studi
juoti yra užsirašę per 1,000 
studentų tremtinių, ir jiems 
dėsto netoli 150 profesorių 
tremtinių iš visų trijų Pabal
tijo valstybių.

Katalikų Spaustuvė 
Komunistams

New Yorkas. — Dabartinė
je Lietuvoje nėra kitokios 
spaudos, kaip tik Maskvos 
diriguojamos komunistų par
tijos.

Moderniškai katalikų gru
pės įrengtoje “Žaibo“ spaus
tuvėje dabar leidžiamas ko
munistų partijos laikraštis 
“Tarybų Lietuva,“ kurio at
sakingo redaktoriaus parei
gas einančiu pasirašo kaž
koks Donatas Rodą.



> 'V v
'vV.

2 AMERIKA Li epos-July 12, 1946

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams.............. 3.00
Jungt. Valst pusmečiui ....... 1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklu.

RUSAI SIEKIA. UŽVALDYTI PASAULĮ
Brooks Atkinson, New Yorko “Times” korespondentas 

Maskvoje nuo pernai rugpjūčio mėnesio ligi šių metų gegu
žės mėnesio, grįžo į šią šalį ir paskelbė tris straipsnius, nu
šviečiančius Rusijos nusistatymą dėl kitų kraštų, jos sieki
mą valdyti pasaulį, ir nurodė kitus Maskvos politikos bruo
žus.

Čia paduodam svarbesnes straipsnių išvadas.
Pirmoj vietoj Atkinson pabrėžia, kad norint dirbti su 

Rusija, reikia amerikiečiams atsisakyti nuo įprastinės drau
giškumo sąvokos. Sovietų valdžiai nereikia draugiškumo, 
nes ji yra politinė mašina, ir joks žmoniškumas jai nieko 
nereiškia. Tai totalitarinė diktatūra, kuri tikrovėje yra vir
tusi komunistų partijos politbiuro narių diktatūra.

Sovietų Sąjungoj nėra jokios laisvės. Jos vadų galvo
sena yra kiaurai reakcionieriška, ir jie tegali suprasti jėgą. 
Griebdamos jėgos viduje Ir su pavergtomis tautomis, Rusi
ja tik jėgą supranta ir užsienio politikos reikaluose.

Vidaus srity Rusijos valdovai laikosi pasakymo, kad 
tikslas pateisina priemones. Jie Rusijos darbininkams nesu
teikė jokios laisvės, bet pavertė juos totalitariniais vergais, 
kuriems atimta ir minties laisvė.

Niekas tikrai negali pasakyti, kiek politinių kalinių ir 
tremtinių šiandien esama Sovietų Sąjungoj. Apskaičiuoja
ma, kad jų gali būti nuo dešimt ligi penkiolikos milijonų. Iš 
to galima pasidaryti išvadą, kad rusų vadai jaučiasi esą ne
saugūs. Stalinas yra labiausiai sargybomis apstatytas as
muo visame pasaulyje. Norint patekti į Raudonąją Aikštę 
per kurią nors šventę, reikia specialų leidimą ir savo pasą 
rodyti net aštuoniems sargybiniams, kurių kiekvienas ati
džiai peržiūri dokumentus.

Rusijoje nėra jokios organizuotos opozicijos, nors tam 
tikruose sluoksniuose iškyla neramumų, ypač Ukrainoj. Tie 
sluoksniai galvoja, kad už karą rusų buvo sumokėta per di
delė kaina ir kad už tai yra atsakinga valdžia. Komunistų 
partijos centro patalpos Odesoje buvo sudegintos pernai 
gruodžio mėnesį. Kaip spėjama, tai padarė sabotažninkai. 
Kitose Rusijos dalyse nevisi musulmonai yra patenkinti 
Maskvos vyriausybe. Ukrainoj pasireiškia antisemitizmas. 

-• -^Sovietų va^ai bijo svetimtaučių ir viso.pasaulio anapus 
’Rusijos ribų. Nuo 1936 metų kruvino valymo ligi šių dienų 
užsieniečių atžvilgiu vyrauja savotiškas teroras. Jie laikomi 
šnipais ir Sovietų Sąjungos priešais.

Ryšiai su užsieniečiais ir aktyvus domėjimasis kuria 
nors kita šalimi laikoma Sovietų Sąjungos išdavimu. Tie ru
sų vadai, kurie gerai suteikia su užsieniečiais, eina pavo
jingu keliu, ir jie gali atsidurti šuns dienose, net nespėję 
apsižiūrėti.

Nuo pernai metų gruodžio mėnesio komunistų parti
jos politbiuras yra nutaręs grįžti prie savo senos politikos 
ir visas svetimas šalis su ekonominiu kapitalizmu laikyti 
neišvengiamais Sovietų Sąjungos priešais. Tokioj atmosfe
roj lengviau laikytis Rusijos diktatūrai, nes nesunku turėti 
užgniaužus žmones, jei šie tiki, kad priešingas pasaulis or
ganizuojasi juos išnaikinti.

Maskvoj nėra jokių naujų idėjų. Senos mintys nuolat 
kalamos su glušinančiu pasikartojimu. Visi laikraščiai kal
ba tą patį ir tokiais pat žodžiais. Tas nusidėvėjimas jau pa
stebimas ir teatre, ir muzikoje.

Svarbiausia idėja—marksizmas. Pagal komunistų par
tijos liniją, Sovietų Sąjunga nėra apsaugota nuo agresijos, 
kol pasaulyje vyraujančią rolę turi tokios kapitalistinės ša
lys kaip Anglija ir Amerika. Už tai ir praeityje Maskva su
sitarė su Hitleriu, kai tasai mušė vakarines valstybes. Da
bar rusų spaudoje Jungtinės Valstybės piešamos kaip im
perialistinis kraštas, mindžiojus mažųjų tautų teises.

Sovietų vadai save laiko pasaulio ateities saugotojais. 
Jų nuomone, įvykiai eina jiems palankia linkme. Kaip so
cialistinės valstybės vairuotojai, siekią pilno komunizmo, jie 
į save žiūri kaip į aiškius komunistinio likimo nešėjus pa
sauliui.

Maskva yra ne tik Rusijos sostinė, bet ir šventasis ko
munistinio tikėjimo miestas. Rusų vadams sunku suprasti 
tuos, kurie negarbina komunizmo šventųjų—Markso, Leni
no ir Stalino. R.

ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS
(Laiškas iš Lietuvos)

Švedijoj lietuvių leidžiamo 
“Svetur” laikraščio redak
cija paskutiniu metu yra 
gavusi keletą laiškų iš ana
pus Baltijos jūros. Čia per
spausdinamas vienas jų, 
vaizdžiai nusakąs dabartinį 
gyvenimą pavergtame Pa- 
baltyje.—Red.

Diena iš dienos pasibaisėjime
Prieš kelias savaites suži

nojau,kur tu esi. Ir rašau ži
nodamas, kad esi Švedijoj, iš 
kur galėtų būti kas nors da
roma, kad mes atgautume 
laisvę.

Vien gražūs žodžiai nepa
dės—ir aš netikiu, kad juos 
kas girdi. Tu negali įsivaiz

duoti, kokia savijauta, jei 
žmogus dieną iš dienos turi 
vaikščioti pasibaisėjime, pa
žeminime, ir dar nežmoniš- 
kiausiame.

Tu būtum turėjęs tik vie
ną vakarą pabūti bažnyčfoje, 
Kalėdų išvakarėse, tada bū
tum matęs kiekvieno žmo
gaus akyse visą tą kartumą, 
paniekinimą ir skurdą—tai, 
kas per šiuos mėnesius išken
tėta.

Tik tiek, kad mes galim 
dar verkti ir kartais prakeik
ti visus, kurie mums šį vargą 
užnešė. Ir aš esu pasikeitęs. 
Man, kitados ašaros nepaži

RYTO MALDA
Puola šerkšnas nuo plonų šakelių 
Į šviesos atplaukiančias bangas. 
Aš laikysiu tavo ištiestas rankas, 
Kaip du baltu balandžiu virš aukuro, 
Viršum aukuro žėruojančios aušros.
Puola rasos nuo plonų šakelių 
Į šviesos užtvinusias bangas, 
Ir pro tavo ištiestas rankas 
Kyla deganti, didžiulė saulė, 
Kaip dangaus širdis, didžiulė saulė.
Kiek svajonių, kiek troškimų puola, 
Tartum šviesios žvaigždės degdami! . . . 
Ir tu puoli tik rami rami...
Tik mažu gyvybės lašeliu 
Į tą plakančią didžiulę širdį.

Kazys Bradūnas.
Miunchenas, 1946-1-31.

LAIVUI IŠPLAUKIANT
Užvėręs duris tarp žmogaus ir gyvenimo, 
Tolsta laivas nuo kranto, plačiuoju keliu; 
Blizga saulėj didingas, kaip baltas balandis, 
Mąžta, nyksta iš lėto mėlynėj erdvių.
.0 nešk, nusinešk mano dalią, burini, 
Skandink ją, skandink vandenynų dugne. 
Negrįžk niekados pasilsėt šiame uoste, 
Nebus čia gyvybės sutikti tave.
Tavo vilnys sukeltos ją nutraukė į dugną, 

, Paskandino giliai šaltame tylume,—
Ten kur Pasakų kraštas kadaise liūliavo 
Išaustas žalių vandenynų dugne.
Sudiev, baltas laive, išvežęs gyvenimą. 
Aš klaupiuosi prieš tavo užvertas duris 
Maldauti stiprybės suteikiančios galią, 
Pažiūrėt naujai dienai tiesiai į akis.

Stasė Prapuolenytė.
Londonas, 1946-VI-15.

nusiam, dabar rodosi, kad 
veidu nuolat teka ašarų upė.

Tačiau yra dar likęs užsi
spyrimas ir neapykanta. To
kia neapykanta, kokios ben
drai iki šiol nepažinojau.

Apie vargstančius Sibire
Daug negalvojau apie jus 

visus, kurie esate išsigelbėję 
ir be baimės praleidžiate die
nas. Nepavydžiu jums, nes 
per daug turiu galvoti apie 
tuos, kurie jau nuo 1941 metų 
kankinasi Sibire, ir apie tuos, 
kuriems dabar tenka eiti pa
žeminančiu ir baisiu keliu į 
“galingąją tėvynę.”

Galėčiau čia pridėti daug 
laiškų iš mūsų tautiečių, ku
rie yra Sibire ir kurie po vi
sų kančių ir kankinimų vis 
dar kupini tėvynės ilgesio. 
Jie rašo labai atvirai. Rusai 
jau nebeslepia to vargo, ku
riame ten žūsta mūsų žmo
nės, nes ir čia pat gyveną su
laukė to paties likimo.
Mus apėmė baisus klaikumas

Negaliu visko surašyti, nes 
tam reikia daug daugiau lai
ko, o aš turiu tik pusvalandį 
laiškui. Pagaliau aš nebega
liu daugiau nė aiškiai galvo
ti—ir dar mažiau rašyti.

Nuo pat pirmos rusų atvy
kimo dienos mus apėmė bai
sus klaikumas, matant išsi
gimėlius gatvėmis zovada jo
jant. Jie raiti lėkė per gat
ves visiškai girti ir pridarė 
neįsivaizduojamų dalykų.

Jei jūs manote, kad jie yra 
tokie, kaip 1940-41 m., ir kad 
čia bendrai vyksta, kaip 
anuomet—tai jūs apsirinka
te. Jau iš pat pirmutinės die
nos prasidėjo plėšimai, žudy
mai, išprievartavimai—ir tas 
taip tęsiasi iki šiandien.

Rusai plėšia žmones
Vos sutemus, gatvėmis 

valkiojasi tiktai rusai. Ne
kreipk dėmesio į mano ne
kuklų išsireiškimo būdą, nes 
aš dabar tegaliu keikti ir be 
galo neapkęsti visą tų valka
tų gaują, kuri mus palaips
niui išnaikina. Neapykanta— 
būtų per maža pasakyti. Nė
ra ribų tam, ką visi jaučia ru
sams. Bet jie yra ponai mū
sų krašte kartu su parsida
vusiais niekšais.

Šiaip čia paprastas reiški
nys, kad žmogų gatvėje nuo
gai išrengia ar, privažiavę 
sunkvežimiu prie namų, ati
ma viską—gerai, jei išmalda
vai pliką gyvybę.

Ir visa tai padaro raud. ar
mijos majorai ir dar aukš

tesni karininkai. Labai pa
prastai prideda revolverį prie 
kaktos ir sušunka: — Otdaj!

Matrosai nutraukia vaka
rais iš darbo grįžtantiems ba
tus, atima laikradžius. Visų 
rafinuočiausi vogimo būdai 
dabar vartojami čia. O laik
raščiai rašo, kad tai daro vla- 
soviečiai ir mūsų nacionaliai 
buržujai.

Apie “laisvus” rinkimus
Netikėkit rinkimų rezulta

tais, nes rinkimų dieną jau 
4-tą vai. ryto pradėjo kelti 
žmones ir vesti į balsavimo 
punktus. Automobiliai važi
nėjo per gatves, veždamies 
nelaiminguosius į jų balsavi
mo rajoną.

Neapykanta degančiomis 
širdimis žmonės rinko, nes 
mes esame, kaip avių būrys. 
Po kiekvieną namą bėginėjo 
čekistai arba jų padėjėjai ir 
grasindami varė rinkti.

Mūsų namuose iki 15 vai. 
atėjo tris kartus' manęs ieš
koti, o mano motina jau 10 
kartų buvo nuvesta į čeką ir 
klausinėjama, kur aš esu— 
tada aš turėjau eiti.

Matai, kokie mes klusnūs. 
Bet tik tie, kurie čia gyvena, 
gali tai suprasti.

Grįžta sutinę iš bado
Kai kurie dabar grįžta iš 

Rusijos į namus, bet tik keli. 
Jie jau visai nukamuoti, ir 
kiti sugrįžę po trumpo laiko 
miršta. Gali įsivaizduoti, ko
kiose sąlygose jie ten turi 
gyventi, nes, jei ir vos kelis 
mėnesius yra praleidę sovie
tų rojuje, jie grįžta visai pa
laužti. Kiti—kaip skeletai, 
nes buvo nuvaryti į sunkius 
darbus ir laikyti alkani.

Kai kurie visai sutinę iš 
bado. Daugelis tapę akli ar 
nustoję proto. Dar tūkstan
čiai žūna Rusijoj. Ar tikrai 
ilgai dar tęsis visas šitas pra
garas? Ką aš čia galiu sura
šyti, yra ūk viena tūkstanto
ji dalis tikrovės.

Ar mūsų tauta turi kęsti 
todėl, kad mes kovojam prieš 
komunizmą? Kiekvieną dieną 
dar eina areštai ir išsiunti
mas į Rusiją.

Tu kitados kalbėjai apie 
tikėjimą—ar jį tebeturi? Di
delė dalis žmonių dar tiki, ti
kisi ir laukia, bet mane, vis
ką matant, kaip čia dedasi, 
vis daugiau apima netikėji
mas. Turim pasiruošti vis
kam, turim pasiruošti ilga
jam keliui, kurį vis tiek turė
sim eiti, nes niekas negali to 
kelio užtverti.

Daug kas nešioja nuodus 
su savim tai valandai, kai 
daugiau nebus jėgų kentėji
mams baigti. Bet ne kiekvie
nas gali tai padaryti.

Areštuojami vaikai
Aš pats, kaip daug kitų, 

eičiau į mišką, bet kiek ilgai 
ten galėsiu pasislėpti?

Gal būt, kad dar liksiu čia, 
nes turiu galvoti apie savo 
artimuosius. Kartais atrodo, 
kad nebėra prasmės mėginti 
gelbėtis, ir lieka nešti visas 
kančias, kurias uždeda išsi
gimęs rusų gyvulys.

Areštuojami seni seneliai, 
15 metų vaikai paimami į ka
lėjimą, kad juos visus po ku
rio laiko, kai tik kalėjimas 
bus pilnas, išsiųstų į Rusiją. 
Taip pripildytas kalėjimas 
vėl išsituština, kad būtų vie
tos sekantiems.

Gatvėmis slankioja šios 
dienos žmonės—valkatos. Vi
sokie valkatos valdo mus! 
Tai neįsivaizduojami tipai, 
bet jie gauna ypatingas algas 
ir įvairias maisto korteles, 
su kurioms yra visko, kas 
žmogui reikalinga.
Varo didelius būrius vaikų
Čia nėra ribų kančioms—ir 

neapykantai, žmonės vaikšti
nėja it žvėrys ir laukia die
nos, kada galės atkeršyti už 
savo kančias. Vieną dieną ne
apykanta išsiverš.

Visus areštuoja kaip fašis
tus, ii nuteisia 10, 15 ar 20 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo Rusijoj. Mirtis kuo tik
riausia—tik iki mirties iš ta
vęs dar išspaudžia pačias pa
skutines jėgas. Rusuose yra 
tik dvi žmonių rūšys: komu
nistai ir nekomunistai—tie 
antrieji vadinasi fašistai, na
cionaliai buržujai. Ir jie iš
naikinami.

Dabar, paskutinėmis die
nomis, varo didelius būrius 
vaikų ir suaugusių į trauki
nius. Jie visi pasmerkti kan
čioms Rusijoj.

Vilniuj pilna rusų
Sostinėj pilna rusų, daugy

bė demobilizuotų laukinių be 
pastogės. Baisus nešvarumas 
visur. Gatvės pilnos elgetų. 
Mūsų žmonės parduoda pa
skutinį drabužėlį, kad galėtų 
tik palaikyti gyvybę. Darykit 
visa, kad greičiau baigtųsi 
kančios tėvynėje.

Ar tikrai visi užmiršę, kad 
pasauly yra dar trys valsty
bėlės, kurios laukia laisvės? 
1946 m. kovo 3 d.

Išėjo S. Santvaro 
Eilių Knyga

“LAIVAI PALAUŽTOM 
BURĖM”

Tokia antrašte šiomis die
nomis Vokietijoje pasirodė 
žinomo lietuvių poeto ir dra
maturgo Stasio Santvaro po
ezijos knyga, dailiai išleista 
ir iliustruota dailininko Adol
fo Vaičaičio.

Knygoje trys pagrindiniai 
skyriai: 1. Nutolusi pakran
tė — eilėraščiai apie Lietuvą, 
kai kurie jų dar Lietuvoje 
parašyti. Pilna eleginės nuo
taikos ir lyrizmo. 2. Viešbu
čio šešėliai — tremtinio liūd
nos ir tragiškos kelionės į- 
spūdžiai, atmiešti karo nuo
taikomis. 3. Anga į naktį — 
tremtinio buities ir likimo 
nuotaikos. Viltis būsimų švie
sesnių dienų kaip saulės 
švystelėjimas prasiveržia de
besuotą dieną.

Knyga didelio formato, 
skoninga. Liūdnose tremtinio 
dienose šis veikalas nuteikia 
giedriai.

Ta pačia proga reikia nuo
širdžiai pasidžiaugti, kad 
mūsų rašytojai ir sunkiose 
sąlygose kuria, nenuleidžia 
rankų. Šalia literatūrinės 
vertės, dabartinė tremtinių 
poezija išliks mūsų istorijo
je kaip savo meto faktai ir, 
be abejo, užims joje savo vie
tą. A.M.I

TREMTINIŲ MENO PARODA
(Mūsų Korespondentas Vokietijoje)

Šiuo metu Vokietijoje, 
Prancūzijos okupuotoje zono
je vyriausiame okupacinės 
kariuomenės mieste Baden- 
Badene vyksta tremtinių dar
bo ir meno paroda.

Parodą globoja vyriausios 
prancūzų pajėgų vadas Vo
kietijoje, generolas Koenig.

Garbės komitetą sudaro: 
gen. F. Lauclud, pulk. Mar
eliai, gen. Marguerittes dit 
Lise, pulk. Mercier etc. Orga
nizacinį komitetą sudaro: 
pirm. pulk. R. Thomasset, dr. 
E. J. Bastialneu, karininkė 
Marissal, J. Cerbier, UNR- 
ROS direktorius Fity.

Darbo ir meno komitetą 
sudaro tautybių delegatai, 
kur Lietuvą atstovauja daili
ninkai V. K. Jonynas ir A. 
Staneika.

Parodoje dalyvauja Lietu
va, Latvija, Estija, Lenkija 
ir Ukraina. Viso parodoje da
lyvauja 89 tremtiniai daili
ninkai iš minėtų valstybių. 
Bendras darbų skaičius—225 
meno kūriniai ir 176 liaudies 
meno eksponatai.

Iš lietuvių dalyvauja dail. 
Augius, Galdikas Janušas, 
Jonynas, Kasiulis, Košūba, 
Ratas, Petravičius, Staneika, 
Adomas Varnas, Valius, Vi
limas.

Parodą atidarant įvyko 
gražios iškilmės, kuriose da
lyvavo daug UNRROS ir ka
rinės valdžios pareigūnų.

Atidarymo kalbą pasakė 
gen. Leuclud, nušviesdamas 
išeivio sunkias egzistencijos 
sąlygas, tremtinio karčią da
lią ir pažymėjo, kad visos 
tautos supranta jų sunkią 
dalį. UNRRA nori ne tik su
kurti šokias tokias materi- 
jalines sąlygas, bet ir tuo pa
čiu tremtiniui grąžinti kiek 
galint normalesnes gyvenimo 
ir kūrybos sąlygas.

Šioje parodoje lietuviai 
tremtiniai dailininkai savo 
tėvynę atstovauja gražiais ir 
kūrybingais darbais.

Iš Baden-Badeno paroda 
iškeliama į Paryžių, Briuselį 
ir Londoną. Tokiu būdu per 
meno kūrinius plačios vaka
rų Europos masės turės pro
gos susipažinti su 5 nelaimin
gų kraštų tremtinių meno ir 
darbo vaisiais. A. M.

Austrijoje Lietuvių 
Meno Paroda

Gražioje Austrijos Tirolo 
sostinėje Bregenze (Voral- 
berg) buvo suruošta plati 
užsieniečių dailininkų paro
da, kurioje, be lietuvių, dar 
dalyvavo estai, latviai, len
kai, vengrai, ukrainiečiai.

Paroda sulaukė didelio

Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA
parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

Jau Spausdinama
Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 

Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.
Išleidžia New Yorke Stratford House, Inc.

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

REV. O. E. PAULONIS
207 York Street Brooklyn, New York

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
1. $3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITH

UANIA,” kai tik bus baigta spausdinti..........
2. $...........auką ir prašau prisiųsti “THE STORY OF

LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija......................

Vardas

Gatvė

Miestas 

austrų susidomėjimo, ir pir
mosiomis dienomis ją aplan
kė net per 6,000 žmonių.

Austrų laikraščiai plačiai 
ir išsamiai rašė apie gražų 
užsieniečių dailininkų pasiro
dymą, ypač iškeldama lietu
vius dailininkus, kurių paro
doje dalyvauja: keturi tapy
tojai—Domšaitis, Meškėnas, 
Peldavičiūtė - Montvidienė, 
Šepetys; ir du grafikai—Tel. 
Valius ir P. Augius.

Savaime suprantama, jie 
negalėjo pilnai atstovauti 
lietuvių plastiniam menui, 
tačiau austrų ir prancūzų 
okupacinės kariuomenės lan
kytojams pateikė būdingą 
lietuvių krašto buitį bei gam
tą išstatytuose paveiksluose.

Be abejo, šis gražus lietu
vių dailininkų pasirodymas 
neliks be vaisių. A. M.

SOLISTE A. DAMBRAUS
KAITĖ VĖL DAINUOJA 

TREMTINIAMS

Garsi Lietuvos operos so
listė Antanina Dambrauskai
tė po įtempto darbo studijų 
vėl pradėjo dainuoti koncer
tuose.

Tai viena garsiausių ir ge
riausių mūsų dainininkių, 
šiuo metu savo talentu prisi
dedanti prie tremtinių liūdnų 
dienų palengvinimo.

Solistė operoje jau yra dai
navusi daugiau kaip 17 metų 
ir su dideliu pasisekimu kon
certavusi Pragoję, Paryžiuje, 
Berlyne, Vienoje, Budapešte, 
Rygoje, Taline, Liepojoj.

A. M.

“MIGUEL MANARA”
PRANCŪZŲ TEATRE

Prancūzų literatūros ir me
no savaitraštis “Les lettres 
francaises” šiomis dienomis 
skelbia, kad Rennes meno 
trupė įtraukė į savo reper
tuarą 1939 m. mirusio didelio 
lietuvių poeto Oskaro Mila
šiaus dramą “Miguel Mana- 
ra.”

Kadangi dramos pastaty
mas reikalauja didelio meni
nio skonio ir nemažų tech
niškų sunkumų, režisorius 
rašo tame literatūros žurna
le: “Mes prieš šį šedevrą jau
čiamės visai maži, bet mes 
jaučiamės išdidūs, pirmą 
kartą pergalėdami Milašiaus 
stilių ir jėgą. Niekas nėra ge
riau už didįjį lietuvių poetą 
įžvelgęs ir supratęs to mei
lės riterio sielos.”

Toliau laikraštis atpasako
ja svarbiausius Milašiaus kū
rybos bruožus, o kalbėdamas 
apie asmenį—pažymi jį kaip 
didelį ir taurų lietuvį.

£
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(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
—   —■ ■> Rašo A. Gervydas "

Tik po daugelio pastangų 
keletui mūsiškių pavyko gau
ti už faikę (duonos porciją) 
arba už pakelį cigarečių, ku
rių dar buvo galima pirktis 
kantinėje už bonus.

Rašyti galima tik vokiškai. 
Todėl geriau mokantiems 
kalbą buvo tikras darbyme
tis. Tai buvo pirmos žinios 
namiškiams ir į tėvynę, nes 
niekas iki šiol nežinojo, kur 
mes dingome ir ar esame dar 
gyvi. Bet šita laime tegalėjo 
pasinaudoti tik ketvirta mū
siškių dalis — kiti negavo po- 
pierio nė vokų.

Tiksliai nežinom, kas gali
ma ir ko negalima rašyti. To
dėl bijom, kad ir tie keli žo
džiai, rodą mūsų gyvybės 
ženklą, gali nepasiekti na
miškių.

Dėl to retas kuris užpildė 
visą penkioliką eilučių, ku
rias kiekvienas kalinys turi 
teisės parašyti kartą per mė
nesį.

Pirštais sienos netepliok
Laikas bėgo labai pamažu, 

nes nebuvo kas veikti nė kur 
dėtis, o savijauta buvo tokia, 
kad norėjosi vilkais staugti. 
Išeini iš bloko, — šalta, vi
sur pilna prisigrūdę kalinių, 
lygiai taip pat slankiojančių, 
suvargusių ir neįdomių, ly
giai taip pat ieškančių, kaip 
“užmušti” tą laisvą laiką.

Po pietų gavom atsigulti 
poilsio. Paskui ta poilisio va
landa (vadinama Ruhestun- 
de) buvo praktikuojama kas 
sekmadienis. Tai buvo tikrai 
šventiška. Taip malonu išsi
tiesti, sušilti ir užmigti, už
miršti viską — ir mirtį ir gy
venimą, ir didelį didelį šir
dies skausmą.

Porai valandų praslinkus, 
mus pažadino. Atsigaivinę 
šokam iš lovų, greitai rengia
mės, klojam lovas ir tikimės, 
kad antra dienos pusė pra
bėgs greičiau. Mūsų nuotaika 
dabar tikrai geresnė, negu 
buvo priešpiet. Bet tuojau pa
stebėjom, kad mūsų štuba- 
vas yra kažko piktas. Garsiai 
šūkauja ir net vienam kitam 
suduoda.

Kas čia atsitiko? Juk ge
resnio ir malonesnio žmogaus 
už mūsų štubavą lagery reik
tų gerokai paieškoti. Jei kar
tais kurį nors pasiguldęs ant 
taburetės su lenta ir įkrėsda
vo į užpakalį, tai visi supras
davo, kad tasai gavo užtar
nautai, atsieit — nesilaikė 
nustatytos tvarkos. Bet kas 
dabar?

Visus išvarė į lauką. Liepė 
susirikiuoti.’ Atėjo blokavas. 
Tasai vėl rėžė “prakalbą,” ta
čiau dabar ji buvo pilna per
kūnų, cholerų, kurvos sūnų 
ir dar stipresnių žodžių, ku
rių čia nedera kartoti.

Pasirodė, kad ieškomas ne
žinomas kaltininkas, kuris 
išvietėje perbraukė per sieną 
pirštais ir paliko rudas žy
mes. O sienos buvo dar visai 
neseniai švariai išdažytos. Gi 
jų išdažymas štubavui kaš
tavo daug pastangų, nes ne 
nuo vieno reikėjo nusukti 
duonos ir margarino ir dar 
pridėti iš siuntinių konfis
kuojamų kitokių gėrybių. 
Bendroji lagerio administra
cija tokiais niekais, kaip sie
nų dažymas, nesirūpindavo.

Pabaigęs griausmingą sa
vo kalbą, blokavas klausia, 
kas tai padarė. Tylu, kaip per 
pakylėjimą. Blpkavas ir štu- 
bavas rankose laiko lazdas. 
Dramatiškas įtempimas au
ga, audra artėja. Kas tai pa
darė? . . . Staiga juodu abu 
šoka su lazdom į išrikiuotų 
kalinių vidurį ir muša kur ir 
kam pakliuvo. Bematant 
žmonės ištyška į visas puses. 
Liepia vėl sustoti. Vėl karto
jasi tas pats, ir vėl tas pats.

Paskui mažas paįvairini
mas. Liepia gulti kniūbštiems 
ant žemės. Įdūkęs blokavas 
svaido plytgaliais, paskui 
ima bėgioti sugulusių kalinių 
nugaromis ir galvomis, try
pia kojomis ir'muša lazda. 
Kai pagaliau jam nusibodo 
šitas “baletas,” liepė keltis, 
paskui tūpti, paskui gulti ir 
vėl keltis. Tai tęsėsi ilgai, ir 
visus tuos veiksmus lydėjo 
šlykščiausi kolojimai ir gra
sinimai.

Po to sekė ilgas įtariamų

jų “tardymas.” Kaip tas vy
ko, matyti neteko, nes įtaria
mąjį nusivedavo į prausyklą.

Tas pats kartojasi antros 
Velykų dienos rytą, bet tik
ras kaltininkas vis nebuvo 
surastas. Matydami, kad vi
sa tai dar nesibaigia, kaliniai 
tarėsi, kas daryti. Buvo siun
čiamos “delegacijos” pas blo- 
kavą ir štubavą. Delegatai 
pasmerkė barbarišką kalti
ninką ir išsiprašė, kad už tai 
nebaustų visus.

Velykiniai nesusipratimai 
baigėsi be gyvybės aukų. Jei 
kam lūžo koks kaulas, skilo 
pakaušis, ar nelaiku pratrū
ko šunvotė — tai smulkmena. 
Bent žinos, kad pirštais ne
reikia teplioti sienų.

10. NAUJI VEJAI
Karjeros laiptais

Visada ir visi su pavydu 
žiūrėdavom į tuos, kurie dar
bą turi kur nors po stogu. 
Džiaugėmės, kai keli iš mū
sų tarpo pateko į raštines, 
nes manėme, kad jie tikrai 
išvengs kamino.

Vėliau du mūsiškiai gavo 
darbą prie angorų—taip bu
vo vadinami baltieji triušiai, 
kurių vilna yra labai bran
ginama. Triušius prižiūrėti, 
jų gardus valyti ir juos šerti 
daug kas norėtų, nes čia pa
sitaiko tokio pašaro, kuris ir 
žmogui pavalgomas. Tačiau 
mūsiškiai čia neilgai išsilai
kė: vienas tuoj susirgo, o ki
tas turėjo pasitraukti dėl 
tautinių santykių — triušių 
ūkis buvo beveik išimtinai 
lenkų šovinistų rankose.

Lengviau buvo amatinin
kams, — jie tuojau gaudavo 
darbą siuvyklose, stalių, kur
pių bei šaltkalvių dirbtuvė
se. Bet mūsų tarpe tokių ne
buvo. Kartą pašaukė visus, 
kas moka šoferiauti. Kai pri
sistatė mūsų aviatoriai ir ki
tokių motorų valdytojai, lie
pė .. . numazgoti sunkveži
mį.

Trejetas buvo atrinkta to
kių, kurie mokėjo matininko 
darbą. Žadėjo juos išsiųsti į 
kažkokį dvarą matavimo dar
bams, bet laikinai paskyrė į 
daržus ir inspektus. Darbas 
čia ankstybą pavasarį sun
kus ir nemalonus.

LIETUVA ARGENTINOS SPAUDOJE

K. ČIBIRAS - VERAX

čia yra svarbiausia “dory
bė.”

Nežiūrint to, šiuos ledus 
Lietuvos bylos reikaluose 
ryžosi pralaužti kuklūs savo 
reklamoje ir dideli savo dar
buose Argentinos lietuvių va
dai. To kieto, lietuviško užsi
spyrimo rezultatus geriau
siai galima matyti pasklai- 
džius Argentinoje ispanų kal- 

-ba laikraščius. Tai, kas juose 
teko rasti, nustebino mane, 
sužavėjo ir paskatino para
šyti šias eilutes.

Stambiomis raidėmis šim
tus kartų buvo ten minimas 
Lietuvos vardas. Dideliame ir 
įtakingame Buenos Aires 
dienrašty “El Pueblo,” stam
biame Cordobos dienrašty 
“Los Principios,” viename iš 
rimčiausių Argentinos sa
vaitraščių “Criterio” ir eilėj 
kitų žurnalų gražia ispanų 
kalba mirgėjo tokios antraš
tės, kaip “Raudonosios inva
zijos Baltijos kraštuose pa
dariniai,’’“Išlaisvintųjų siau
bas,” “Lietuvos nepriklauso
mybės moralinė reikšmė,” 
“Atlanto Čarterio principai ir 
tikrovė,” “Strateginės sienos 
ir raudonasis imperializmas,” 
“Kaip sovietai vykdo tautų 
išnaikinimą,” “Melo propa
ganda,” “GPU teismai vieno
je katalikiškoje tautoje,” 
“Apie žmonių medžioklę Lie
tuvoje,” “žmonės be Tėvy
nės,” “Už ką?”

Tie stiprūs, gražiu stiliumi 
parašyti straipsniai užka
riavo Lietuvai daug draugų 
ir daug simpatijų. Publika 
tiek buvo sudominta, kad ei
lę tų straipsnių persispaus
dino sau ištisai Uragvajaus 
didieji dienraščiai, tokie kaip 
“El Dia,” “El Bien Publico,” 
“Tribūna Popular” ir kt.

Net Pietų Amerikos pran
cūzų laikraščiai, o taip pat 
ukrainiečių žurnalas “Pere- 
lom” išsivertė ir atsispaus
dino kai kuriuos iš tų straips
nių. Buvo dargi atsitikimų, 
kad net 4 dienraščiai iš kar
to persispausdindavo tą pa
tį straipsnį!

Kai kurie iš tų straipsnių 
buvo taip gerai parašyti, kad 
net patys svetimtaučiai juos 
išleido atskiromis, liuksusi
nėmis brošiūrėlėmis. Net ka
riams skirtas žurnalas vieną 
tokį straipsnį iš “Criterio”

Didysis ginklas. — Pralaužti 
ledai. — “Sveikinu su nepa
prasta spaudos akcija.” — 
“Lietuva kryžminėj ugny.”— 

Pastangos neveltui.
Mūsų lemtingoje kovoje 

dėl laisvo gyvenimo didysis 
ginklas šiandien yra spauda.

Deja, mūsų teisybės šauks
mas šiuo metu sunkiai bega
li prasiveržti į didžiųjų pa
saulio dienraščių eilutes. Pa
saulis, savo nelaimei, kurčias 
paliko skundams milijonų, 
kurie už geležinės uždangos 
kasdien į mirtį keliauja.

Girdėjau iš Europos balsų, 
kurie tvirtino, kad Argenti
nos spauda šiuo metu vienin
telė pasaulyje beliko, kuri, 
visiems tylint, kelia balsą tei
sybės vardan. Deja, ne visai 
taip yra, nes visuotinis tylė
jimas tam tikru klausimu ir

Negalintieji paeiti, visoki 
kripeliai, luošieji ir paliegė
liai buvo skiriami į verpyk- 
lą, kur iš visokių atliekamų 
medžiagų .sukdavo virves ir 
darydavo įvairius mezginius. 
Čia patekti, tai buvo didelis 
avansas, nors dirbo labai ne
higieniškose sąlygose ir jų 
nugaros taip pat neišvengda
vo lazdos. Bet vis tik ne šal
tis ir ne lietus.

Po Velykų dar keletas mū
siškių buvo paskirti į kame
ras, kantinę ir paštą. Taigi, 
jau apie trečdalis pakopė 
karjeros laiptais, o kiti var
go daržuose ar blaškėsi ligo
nio patale.

(Bus daugiau) 

išleido kaip atskirą knygutę, 
20,000 egzempliorių, ir iš
siuntinėjo visoms bibliote
koms, mokslo įstaigoms, 
sporto rateliams.

Specialus rinktiniams 
straipsniams iš įvairių laik
raščių selekcinis žurnalas, iš
einąs visomis didžiosiomis 
kalbomis Pietų Amerikoje, 
persispausdino kai kuriuos 
tų straipsnių ir paskleidė po 
Pietų Ameriką ir visą žemės 
rutulį.

Tų puikių straipsnių auto
rium pasirašinėjo Casimiro 
Verax. Suprantama, kad man 
įdomu buvo sužinoti, kas gi 
yra tas C. Verax, kurio 
plunksna tokį didžiulį patar
navimą atlieka Lietuvai.

Maloniam nustebimui pasi
rodė, kad tai vilniškis lietu
vis Kazimieras Čibiras.

Ir kai vieną kartą jo 
plunksnos gabumai pakliuvo 
į didelio spaudos mylėtojo 
Lietuvos ministerio Pietų 
Amerikai Dr. K. Graužinio 
rankas, tai šis visą savo įta
ką sukoncentravo, kad Lietu
vos skundas ispanų kalba 
šauktųsi dangaus teisybės iš 
laikraščių puslapių.

Spaudos klausimu čia gal
vojama vadovaujantis to
kiais samprotavimais. Malo
nu, kad lietuviški išeivijos 
laikraščiai rašo apie Lietu
vos nelaimę ir iškelia tai, ką 
atitinkami politikos vyrai 
daro nesuderinamai su At
lanto Čarteriu. Bet visa tai, 
ką lietuviški laikraščiai rašo, 
yra mūsų pačių, lietuvių, 
skaitoma, taigi mūsų skundai 
palieka mūsų tarpe. Mums gi 
šiandien svarbu pirmoje eilė
je iškelti pasaulio arenoje tą 
mums padarytą neteisybę, o 
tam kelias yra svetimųjų 
spauda.

Štai dėl ko buvo Pietų 
Amerikoj koncentruotos pa
grindinės jėgos ir didelės pa
stangos prasiveržti į svetimą 
spaudą. * ■ •

Po to, kas teko matyti Ar
gentinos laikraščiuose, reikia 
pripažinti, kad čia, Argenti
nos spaudoje, Lietuvos reika
lai yra sėkmingai ginami. 
Šiandien Verax yra Pietų 
Amerikoj plačiai žinomas, 
apie jo straipsnius dienraš
čiai praneša stambiomis rai
dėmis pirmuose puslapiuose, 
pažymėdami: “šiandien skai
tykit C. Verax straipsnį.” Vi

sa tai yra Lietuvos byloje di
deli laimėjimai.

Ši didelė spaudos akcija 
sudomino net tokius asmenis, 
kaip didžiųjų žinių agentūrų 
atstovus. Dėl to viso pasau
lio radijo bangomis nuskam
bėjo didžioji Lietuvių Diena 
Argentinoje; dėl to mes skai
tėme iš Reuterio gautus Švei
carijos, Anglijos, Amerikos 
ir kituose laikraščiuose Lie
tuvos Išlaisvinimo Centro 
Argentinoje pareiškimus dėl 
Lietuvos laisvės.

Pačius Verax straipsnius 
skaitė net per Buenos Aires 
radiją politinių komentarų 
formoje. Tie straipsniai buvo 
skaitomi Argentinos kunigų 
seminarijose per pietus. Juos 
komentavo dideli politikos ir 
bažnyčios vyrai.

Kiek visa tai mums, lietu
viams, turi didelės reikšmės, 
rodo šis faktas. Sergio Fer
nandez Larrain, Čilės parla
mento narys, pats rašęs daug 
politiniais klausimais, atsiun
tė Veraxui ilgą ir gražų laiš
ką, kuriame tarp kitko rašo: 

“Norėdamas stovėti arčiau 
Europos ir pasaulio įvykių, 
norėčiau palaikyti su Tams
ta korespondencinį kontaktą. 
Jūsų raštuose įvertinu dide
lę ir labai įdomią dokumen
taciją. Tikiu, kad kova su ko
munizmu bus labai ilga ir kie
ta, taip kad bus reikalinga 
sukaupti ne tik kantrybę ir 
drąsą, bet taip pat dokumen
taciją ir propagandos prie
mones. Sveikinu su nepapras
ta spaudos akcija. Čilėje jū
sų straipsniai intelektualinio 
elito yra užtenkamai skaito
mi, jūsų pastangos ne veltui. 
Aš pats turiu išsikirpęs be
veik visus jūsų straipsnius. 
Stebėjau jūsų herojiškos Tė
vynės Lietuvos didelius liū
desius ir aukas. Tęskite tad 
savo darbą, kad atėjusi le
miamoji valanda mus rastų 
stiprius ir pajėgius kovoti.”

Tas pats parlamento narys 
jau parsisiuntė visą krūvą 
dokumentų, kaip medžiagą 
Lietuvos bylai ginti.

Sakyčiau, viso to didelio 
spaudos darbo vainikas yra 
didžiulė 477 puslapių knyga, 
pavadinta “Lietuva kryžmi
nėje ugnyje” (Lituania entre 
fuego cruzado). Tai yra ispa
nų kalba pirmas toks dide
lis, išsamus, vispusiškas vei
kalas apie Lietuvą, apimąs 

(Pabaiga 5 pusi.)

ŠVIETIMO IR KULTŪROS 
PADĖTIS LIETUVOJE

Žiūrint iš paviršiaus
Žiūrint formaliai į švietimo padėtį Lietuvoje šiuo me

tu, gali susidaryti progreso įspūdis.
Mokymo įstaigų tinklas, palyginus su 1940-1941 m., 

yra net praplėstas. Veikia Vilniaus ir Kauno universi
tetai, Veterinarijos bei Žemės Ūkio akademija Kaune, 
dalis yra Dotnuvoj. Yra Pedagoginis Institutas Vilniu
je, Konservatorijos Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, net 
kelios prekybos mokyklos Vilniuje, Kaune ir Marijam
polėje, finansiniai technikumai, žemesnio medicinos 
personalo paruošimo mokyklos bei kursai, amatų mo
kyklos, įvairiausi kitoki kursai, neskaitant gimnazijų, 
progimnazijų, seminarijų ir pradžios mokyklų, kurios 
visos atstatytos ir veikia. ;

Vilniuje organizuojama Lietuvos Mokslo Akademija. 
Kaune įsteigtas vakarinis marksizmo-leninizmo uni
versitetas, veikia liaudies universitetai. Visi studentai 
ir didelė dalis žemesnių mokslo įstaigų lankytojų gau
na stipendijas, aprūpinami bendrabučiais, valgyklomis 
ir t.t.

Į Kauno V. D. Universitetą 1945 m. rudenį buvo 
priimta apie tūkstantį naujų studentų, į Vilniaus—apie 
tiek pat. Aukštosiose mokyklose besimokančių skai
čius siekia virš 5,000. Profesoriai ir kiti kultūrinio bei 
švietimo gyvenimo veikėjai apdovanojami įvairiais “nu- 
sipelnusių respublikos veikėjų” vardais.

Tikroji padėtis
Bolševikinės santvarkos nepažįstančiam užsieniui ga

li susidaryti kultūrinio gyvenimo pakilimo įspūdis, bet, 
turint progos arčiau pažinti tikrąjį stovį, medalis ver
čiasi į kitą pusę.

žmonės, pažįstą balševikinę santvarką, labai gerai 
žino, kaip viskas tai yra paremta fikcija, išpūstais skai
čiais ir plataus užsimojimo propagandiniais popieri
niais planais, skiriamais tiems asmenims ar toms tau
toms, kurios dar bolševizmo nepažino.

Pirmoje eilėje, pamačius labai išplėstą švietimo in

stitucijų tinklą, kyla klausimas—ar pakanka mokymo 
personalo ir mokymo priemonių, koks yra mokslo ly
gis ir išleidžiamų specialistų paruošimas?

Mokytojų trūkumas
Mokymo personalo trūkumas yra labai didelis ir jo 

toli gražu nepakanka sukurtam mokslo įstaigų kiekiui.
Mes žinome, kad didelė dalis mūsų profesorių, mo

kytojų ir kitų mokslo darbuotojų turėjo pasitraukti nuo 
bolševikinio pavojaus. Iš krašte pasilikusių, bolševi
kams užėjus, nemažai buvo išvežtų ir suimtų. Dauge
lis galinčių dirbti mokymo darbą nepriimami į moks
lo įstaigas dėl nepatikimumo tarybinei valdžiai ar kitų 
priežasčių.

Atsakingam mokymo darbui skiriami jauni, dar ne
pasiruošę asmenys. Mokyklose, kur dėstomi humanita
riniai dalykai ir kur gali ‘būti formuojama žmogaus 
pasaulėžiūra, tinkamumą darbui nulemia ne darbas,ir 
praktika, bet “atsidavimas tarybinei valdžiai.” Be to, 
daugelis švietimo darbuotojų, dėl personalo trūkumo, 
dėsto keliose švietimo įstaigose ir todėl dažniausiai nie
kur gerai nedėsto.

Blogas paruošimas
Tokiomis sąlygomis baigusieji bet kurias mokyklas 

būna blogai paruošti tolimesniam mokymui arba sa
varankiškam darbui.
, Pav., dabar gydytojams, prieš pradedant savaran
kišką praktiką, nereikia atlikti stažo prityrusių gydy
tojų priežiūroje.

Savaime aišku, kad be šio stažo jaunas, ką tik uni
versitetą baigęs gydytojas ligoniams gali būti pradžioje 
dažnai tik pavojingas. Bet tarybinei valdžiai tai ne
svarbu. Pagal planą buvo nustatyta, kad 1945 m. ru
denį Kauno Universitetas turi išleisti 40 gydytojų. Pla
nas turėjo būti įvykdytas ir buvo įvykdytas. O ar tie 
gydytojai galės gydyti ar ne, tai ligonių reikalas.

Laikraščiuose dažnai rašoma, kad specialistų paruo
šimas eina didėjančiais “stachanoviškais” tempais.

Svarbiausia sąlyga—marksizmas
Lygiai tokia pat padėtis ir kitose švietimo bei spe

cialistų paruošimo srityse. Visur vyrauja ant popie
riaus parašytas planas. Pažvelgus į laikraščiuose duo
damus skaitmenis, atrodo gražu, gyvenime—priešingai.*

Tačiau yra viena sąlyga, be kurios negalima baigti jo
kios mokyklos, negalima tapti jokios srities specialis
tu.

Ši sąlyga—marksizmo-leninizmo doktrina. Atitinka
mai su ja nesusipažinus, kelio pirmyn nėra, šio reika
lavimo laikomasi pedantiškai. Niekas negaus teisės gin
ti disertacijos, neišlaikęs maksizmo-leninizmo egzami
no, niekas negaus diplomo, nebaigs gimnazijos, nepa
tenkinęs šios sąlygos.

Fikcija yra ir mokslo programos. Atspausdintos jos 
atrodo labai išsamios, plačios, niekuo neatsiliekančios 
nuo Vakarų Europos mokslo įstaigų programų. Tačiau, 
praktikoje, jų prisilaikomo tik dalinai. Kuriam nors už
sienio mokslo darbuotojui arba žurnalistui parodytos 
jos sudarys gerą įspūdį, bet, jei kam kartais kiltų min
tis pažinti, kaip jos vykdomos gyvenime—tektų nusi
vilti.

Trūksta mokslo priemonių
Mokymo priemonių trūkumas labai didelis. Origina

lių vadovėlių lietuvių kalba spausdinti neleidžiama. Vi
si vadovėliai, negalint naudotis rusų kalba, turi būti 
verčiami tik iš rusų kalbos. Kitos rūšies mokslinius vei
kalus galima leisti tik kompartijos sutikimu.

Daug'senesnių vadovėlių, ypač humanitarinių, teisės, 
ekonomikos yra išimti iš apyvartos.

Kitų mokslo priemonių (instrumentų, aparatų, che
mikalų) negaunama. Tenka -verstis tuo, ką vokiečiai 
paliko neišvežę ar nesunaikinę. Kauno ir Vilniaus aukš
tųjų mokyklų laboratorijos yra apverktinoje padėtyje, 
bet nežiūrint daugkartinių prašymų, iš Sov. Sąjungos 
nieko negaunama.

Visi sovietinės propagandos svaičiojimai apie aukštą 
švietimo lygį, tobulą ir gausų specialistų paruošimą yra 
fikcija.

Grįžtant prie mokymo programų tenka pastebėti, 
kad vidurinėse mokyklose yra privalomas susipažini
mas su Sovietų Sąjungos tautų (uzbekų, mordvinų, 
nancų ir kt.) literatūra, o be to, rusų literatūros ir is
torijos programa yra tiek plati, kad atsižvelgiant į vis 
dėlto ribotą laiką ir pamokų skaičių, Vakarų Europos 
literatūrų ir istorijos pažinimas darosi visai nepakan
kamas.

Pridėjus dar didelį pamokų skaičių, skiriamą mark
sizmo-leninizmo, Stalino konstitucijos ir kitų nerealių 
komunistinės propagandos atributų kalimui, aiškėja, 

kad tikrai reikalingų gyvenimui ir darbui sričių pažini
mas darosi labai paviršutiniškas jau vien grynai dėl 
laiko stokos.

Apie stipendijas
Laikraščiuose plačiai garsinama, kad visi studentai 

ir pažangesni kitų mokyklų mokiniai gauną stipendi
jas.

Didžiausia stipendija yra 170 rublių. Batai gi kainuo
ja 1,000 rublių, lašinių svaras 100 rublių. Galima pa
tiems suprasti, kokia yra tokių skiriamų stipendijų 
reikšmė ir prasmė.

Tenka pridurti, kad sovietų spauda vengė rašyti, ko 
ir kiek galima už 170 rublių nusipirkti.

Taip pat plačiai reklamuojama, kad studentai ir 
moksleivija aprūpinami bendrabučiais.

Tiesa, daugeliui mokymo įstaigų buvo paskirti įvai
rūs pastatai, kuriuos galima buvo panaudoti besimo
kančių apgyvendinimui. Kaune buvo paskirti buv. Atei
tininkų rūmai, žemės Banko rūmai ir keletas kitų.

Šie pastatai iki perdavimo universitetui buvo naudo
jami raudonosios armijos reikalams. Perdavimo metu 
jie buvo tokiame stovyje, kad nepatogu apie tai rašyti.

Studentų pastangomis ir panaudojant vokiečių be
laisvius, gautos patalpos buvo aptvarkytos higienos po
žiūriu, bet priėjus iki remonto, darbas sustojo, nes rau
donarmiečiai sukūreno duris ir išdaužė langus. Tam re
montui per pusę metų nepavyko gauti medžiagos.

Tuo būdu, nežiūrint universiteto vadovybės pastan
gų, minėta tarybinių organų “dovana” universitetas ir 
studentija vargu ar greit pasinaudos.

Reklama ir tikrovė
Tarybiniai laikraščiai ir vadovai įvairiomis progo

mis pabrėžia sovietinės valdžios paramą ir prielanku
mą mokslo įstaigoms. Pav., 1945 m. spalių mėn. Kau
no Universitetui kompartijos CK paskyrė 6,000 metrus 
malkų ir 800 tonų daržovių. Apie tai, žinoma, buvo ati
tinkamai pareklamuota, tačiau šios gerybės dar ir 
gruodžio mėn. nebuvo Kauno pasiekusios, nes nebuvo 
duota transporto, o universitetas savomis priemonė
mis “paskirtus” objektus gali persigabenti tik maždaug 
per 400 dienų.

Bendri sunkumai kuro ir elektros srityje neaplenkia 
ir mokymo įstaigų. 1944-1945 m. žiemą Kauno ir Vil
niaus universitetai dėl kuro stokos neveikė.
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Philadelphijos Žinios
PATENKINTAS KARYS

Šiomis dienomis sugrįžo 
pirmųjų atostogų vytis ka
rys Edvardas Balčaitis.

Jis savanoriu išėjo tarnau
ti Dėdei Šamui ir sako, kad 
esąs labai patenkintas.

Dabar jis tarnauja kaip 
parašiutininkas. Jo tarnyba 
pilna įvairumų ir netikėtu
mų.

Būdamas vyčiu, Edvardas 
daug veikė su vyčiais, buvo 
jų iždininkas, mėgo lietuviš
kai vaidinti, nors ir sunkokai 
ėjosi su lietuvių kalba.

Tarnaudamas kariuomenėj

jis nepamiršta savo vyčių, 
parašo laiškų.

Jaunas karys atrodo labai 
sveikai ir kariškai. Ateinan
tį menesį jis jau atliks pir
mąjį šokimą, o po kelių mė
nesių baigs mokyklą ir bus 
tikras parašiutininkas. -

Pasisekimo, Edvardai. Ne
pamiršk mūsų.

Mažeika gražiai atrodo. Nors 
ir kariuomenėj jam sekėsi, 
bet jis labiau patenkintas ci
viliu gyvenimu.

Jis tuoj sugrįžta į vyčių 
veiklą ir tik laukia, kai galė
sime vėl vaidinti ir pagyvin
ti savo veiklą.

JAUNIMAS VEIKIA

SUGRĮŽO DU VYČIAI

LENKIJOS KRYŽIAUS KELIAI
(Mūsų Europos korespondento pranešimas)

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. 8e5t. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Talafonuoklte: Regent 2937

Praeitą savaitę sugrįžo iš 
kariuomenės du jauni kariai, 
vyčiai.

Pirmas jų—Jonas Valavi
čius, buvęs vyčių vicepirmi
ninkas ir choro vedėjas, mu
zikos mėgėjas ir universiteto 
studentas muzikoje.

Vyčiai deda daug vilčių, 
kad Jonas Valavičius vėl at
gaivins jauną vyčių chorą. 
Jis tai mano tikrai padaryti, 
jei neišvyks studijuoti muzi
kos į kitą miestą.

Sugrįžęs S/Sgt. Pranas

Lietuvos vyčių kuopa (3) 
ką tik sustiprėjo, nes gavo 
nemažą jaunų narių skaičių. 
Elena Bigenytė, Teresė Juo- 
zaitytė, Elenutė Kiseliūtė, 
Kenny, Gelžinytė, Tomas Mi
ronas, A. Anona ir kiti stojo į. 
vyčius ir pagyvins jų veiklą.

Jau planuojama rudens 
programa.

PASIBJAURĖJĘ
ŠMEIŽTAIS

Lenkijos klausimas vėl 
pradeda aktualėti.

Iš Londono pasigirsta bal
sų, kad Anglijos vyriausybė 
galinti atšaukti dabartinės 
Lenkijos vyriausybės pripa
žinimą, nes dabartinė komu
nistinė Lenkijos vyriausybė 
nesilaikanti prisiimtų įsipa
reigojimų ir duotų pasižadė
jimų. Lenkijoj nėra nei spau
dos, nei žodžio laisvės. Bet už 
tai Lenkijoje, kaip ir Lietu
voje, labai daug slaptosios 
policijos, suėmimų, nužudy
mų,, paslaptingų dingimų . . .

Lenkija vėl darosi vienu iš 
pagrindinių Europos neramu
mų židinių, nes visas kraš
tas griežčiausiai nusistatęs 
prieš dabartinę komunistinę 
santvarką.

Lenkijos kryžiaus keliai, 
kurie prasidėjo 1939 m. rug- 
piūčio 23 d., kai Molotovas ir

LAIMINGA” NELAIME

TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
vaistuose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

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 sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

TeL Ste 3208

JONAS DAUNTS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO, 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
8804 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Šią savaitę vienas philadel- 
phijietis gavo laišką iš Ro
mos, kuriame tarp kitko gė
risi kun. J. Končiaus rūpes
tingumu lietuvių reikalais ir 
su apgailestavimu primena 
“Vienybės” šmeižtus.

Štai tiesioginiai laiško žo
džiai: “Pas mus Romoj lan
kėsi kun. Dr. Končius. Kiek 
jis prisilaksto po įvairias į- 
staigas pabėgėlių, kolegijos 
reikalais! Geležinės sveika
tos turi būti. Vienas mūsiš
kių su juo pavaikščiojo vieną 
dieną. Vakare ir sako: —Jau 
negaliu ant kojų pastovėti! 
Kaip neteisingai ir skaudžiai 
apšmeižė jį “Vienybė!” Na, 
bet idealistų visur ir visada 
ta pati duona ir atlygini
mas.”

Ta proga iš Philadelphijos 
turime priminti, kad kai 
“Vienybėj” paskaitė tuos ne
tikusius aprašymus apie kun. 
Dr. Končių, tai grupės žmo
nių tuoj norėjo rašyti dide
lius protestus ir savo nepasi
tenkinimą.

Net tie žmonės, kurie to
liau stovi nuo pirmininko, vis 
tiek suprato, kiek jis aukoja
si dėl lietuvių, o čia savieji 
taip niekina, kaip ir mūsų di- 
deliausi neprieteliai.

Ranoldas Gelžinis, gyv. 236 
Dickinson St., labai malonus 
berniukas, mielai tarnavo pa
rapijai, savo nauju dviračiu 
išvežiodamas jubiliejines 
knygas.

Bet štai pabaigus darbą ir 
grįžtant, įvyko nelaimė. Jau
nuolis susimušė su automo
biliu ir buvo skaudžiai par
trenktas ant žemės, be sąmo
nės nuvežtas ligoninėn, ir kai 
kurie jau manė, kad berniu
kas žuvo.

Bet čia su juo buvo laimė. 
Po patikrinimo pasirodė, kad 
nieko blogo neįvyko. Po kelių 
valandų vėl buvo nuvežtas li
goninėn, bet ir tuomet jis pa
tikrintas ir rastas sveikas.

Tai tikrai laimingai pasi
baigė taip geram berniukui.

RENKA DRABUŽIUS
Lietuviams drabužiai vis 

dar renkami.
Dabar Philadelphijoj eina 

drabužių rinkimo vajus mo
terų organizacijose. Iš to va-, 
jus lietuviams pažadėta ne
maža dalis -surinktų drabu
žių.

Lietuvių rinkimo vietos vi
suomet renka drabužius. Juos 
galima nešti į klebonijas ir 
pas komiteto narius.

Ribbentropas Maskvoje pasi
rašė Lenkijos pasidalinimo 
dokumentą, nėra pasibaigę 
nė dabar, daugiau kaip me
tams praėjus nuo karo Euro
poje pabaigos.

Šiame kare Lenkija sudėjo 
apie 10 milijonų kraujo aukų. 
Lenkus vienodai negailestin
gai naikino ir vokiečiai ir 
bolševikai. Persisunkę giliu 
patriotizmu, lenkai narsiai 
priešinosi abiems okupan
tams. Ir šiandien lenkų pasi
priešinimas bolševikams yra 
labai didelis.

Visame krašte veikia tūk
stančiai partizanų. Lenkų pa
triotai tik laukia kur nors 
audros, jei tos audros bran
duoliu nebus pati Lenkija, 
kaip 1939 metais.

Gegužės 3 d. lenkai šventė 
savo tautinę šventę.

Iš Lenkijos atbėgę pabėgė
liai pasakoja, kad visuose 
didesniuose miestuose įvyko 
demonstracijos. Visi gyven
tojai vieningai šaukė Italijoj 
esančio lenkų generolo An- 
derso garbei. Gatvėse buvo 
suplėšyti dabartinių Lenki j os 
vadų paveikslai. Visur skam
bėjo šūkiai prieš sovietus. Už 
tai daug tūkstančių lenkų bu
vo suimta, išvežta į koncen
tracijos stovyklas, ištremta.

Dabartinė komunistinė 
Lenkijos vyriausybė labai 
nepopuliari ir laikosi tik so
vietų slaptosios policijos pa
galba. . Vienintelis žmogus, 
kuriuo lenkų tauta pasitiki, 
yra Mikolaičikas. Bet jis yra 
bejėgis ką nors daryti. Visą 
galią turi tik komunistai.

Mikolaičiko draugai areš
tuojami ir kišami į kalėji
mus, ir jis nieko negali pa
daryti, nors ir yra vyriausy
bėje. Paskutiniuoju metu Mi
kolaičiko partijos skyriai vie
šai uždaromi, o turtas kon
fiskuojamas.

Pasiteisinimui nurodoma, 
kad Mikolaičiko šalininkai 
palaiko slaptus ryšius su gen. 
Andersu, didžiausiu bolševi
kų priešu.

Lenkijoj turi įvykti seimo 
rinkimai, bet komunistinė 
vyriausybė juos vis atideda 
ir atideda. Lenkijos žinovai 
sako, kad, jei rinkimai būtų 
laisvi ir demokratiški, komu-

nistai visiškai pralaimėtų. 
Viena Mikolaičiko partija 
gautų apie 80 nuošimčių vi
sų balsų. Bet niekas netiki, 
kad Lenkijoje galėtų įvykti 
laisvi rinkimai.

Greičiausiai, kad dar prieš 
rinkimus Mikolaičiko parti
ja bus uždaryta ir jai nebus 
leista dalyvauti rinkimuose.

Komunistinė lenkų spauda 
ir raudonieji Lenkijos vadai 
jau retkarčiais išsitaria, kad 
rinkimai greičiausiai būsią 
pravesti vienu sąrašu. O tą 
vieną sąrašą sudarys komu
nistų partija.

Tai reiškia, kad daug iš
kentėjusios Lenkijos kry
žiaus keliai nesibaigia.

St. Devenis.

Ir supratau skausme ir elgesy, 
Kaip, žemės prote, aklas tu esi.

Jurgis Baltrušaitis

LIETUVOS JAUNIMAS 
RAUDONARMIEČIŲ ŠEI

MOMS TURI DIRBTI 
LAUKUS

New Yorkas. — Vilniuje 
leidžiamo “Jaunojo Valstie
čio” Nr. 4 komunistų parti
jos valstiečių jaunimo sky
riaus vedėjas P. Gulbinskas 
paskelbė komisarų tarybos 
ir komunistų partijos centro 
komiteto nutarimą, pagal ku
rį Lietuvos jaunimas, be kitų 
dalykų, įpareigojamas padėti 
įdirbti ūkius raudonarmiečių 
šeimoms (ypač kurių vyrai 
žuvę kare) — padėti joms 
laiku apsirūpinti sėklomis, 
sėklas išvalyti, patikrinti jų 
daigumą.

’ Toliau, jaunimas įpareigo
jamas rinkti geležies laužą, 
pristatinėti anglis į kalves, 
vyti virves ir t.t. LAIC.

Birželio 3] 
sėkmingai. I 
maža žmoni!

Pirmą lai] 
Dimaitienė, | 
(932 Broachj 
trečią Joe H 
Bayonne. N J 
šinskienė.

Birželio 1 
Puidokaitė u 
ir birželio 2( 
kaitė už Shi

1944-1945 m. žiemą buvo duotas paliepimas visiems 
aukštųjų mokyklų personalo nariams įvesti elektros 
šviesą. Didesnė dalis minėtų asmenų ir iki šios dienos 
to laukia. Ir kiti sunkumai, kurių tarybinė okupacija 
daugiau kaip per metus nesugebėjo kiek nors žymiau 
pagerinti, be abejo, neprisideda prie švietimo darbo ir 
lygio pakėlimo.

Kurių nepriima

Nesaugumo jausmas
Viską betgi vainikuoja bendras nesaugumo jausmas. 

Neaiškus rytojus, suėmimo galimybė ir Rusijon išve
žimo pavojus veikia taip, kad ir švietimo darbuotojų 
ir besimokančiųjų tarpe vyrauja tik vienas pageidavi
mas—kaip nors pragyventi šią dieną.

Tokiomis sąlygomis apie profesinį tobulinimąsi ir 
švietimo kėlimą galvoti labai sunku. Aukštųjų mokyk
lų, kaip ir kitų, darbo programose svarbiausią vietą už
ima komunistinės doktrinos studijavimas, studentams 
privalomos per keturis semestrus marksizmo-leninizmo 
paskaitos, jaunesniam mokslo personalui įvestas priva
lomas seminaras. Visiems mokslo personalo nariams 
privalomos kas savaitę paskaitos.

Paleckis, pradedant Kauno U-to rudens semestrą, pa
brėžė, kad “mūsų inteligentijai reikia atlikti smegenų 
melioraciją.” ši linija vykdoma kuo nuosekliausiai ir 
su dideliais reikalavimais.

Tačiau sprendžiant iš nuotaikų krašte, tai vaisių ne
duoda. Paskaitos lankomos, bet tik tam, kad nesusi
laukti nemalonumų dėl nesilankymo. Bendro nusista
tymo besimokančiame jaunime pakeisti jos neįstengia, 
bet sukelia tik humoristinio stiliaus komentarus.

Rusinimas
Jau 1945 m. pradžioje tarybiniai organai projektavo 

įvesti aukštesniose mokyklose rusų kalbą dėstomąja 
kalba. Tačiau šis projektas sutiko pasipriešinimą net 
ir lietuvių komunistų tarpe, todėl jis laikinai atidėtas.

Rusų kalbos mokymas tiek vidurinėse, tiek aukšto
siose mokyklose eina pilnu tempu, ir kai kurie komu
nistai privačiuose pasikalbėjimuose yra pareiškę, kad 
vistiek netolimoje ateityje minėtas projektas bus reali
zuotas. Rusifikacijos pilnai dar negali vykdyti ir dėl to, 
kad ir pačioje Rusijoje trūksta mokytojų, tad nėra ir 
galimybių atsiųsti tokių ir Lietuvon. Net rusų gimna
zijoms ir mokykloms Lietuvoje renkami lietuviai, mo
kantieji rusų kalbą.

Įstojantieji į aukštąsias mokyklas griežtai filtruoja
mi. Ūkininkų, turėjusių ar turinčių žemės virš 26 ha., 
vaikai nepriimami į universitetą. Ten nepatenka ir da
lyvavę kadaise studentiškose ar visuomeninėse organi
zacijose.

Filtracijas aukštosiose mokyklose atlieka vadinamie
ji partorgai, t.y. kompartijos paskirti asmenys, kurie 
praktiškai yra didesni viešpačiai, negu rektoriai ir di
rektoriai.

Partorgai gauna algas iš švietimo įstaigų kreditų, 
ir jų kontrolėje yra mokslo personalo priėmimas bei 
atleidimas ir komunistinės propagandos bei komunisti
nės pasaulėžiūros formavimas.

Kaip įdomų faktą tenka pažymėti, kad humanitari
nių mokslų fakultetuose neužskaitomi pas kai kuriuos 
buvusius profesorius išlaikyti egzaminai (prof. Macei
nos, Ivinskio, Ambrazevičiaus ir kt.), ir juos reikia iš 
naujo perlaikyti.

Visos švietimo įstaigos, priklauso Liaudies Ministeri
jai (ministeris Žiugžda). Pastarasis visas instrukcijas 
gauna iš kompartijos CK sekretoriaus kultūros ir švie
timo reikalams ir jokio savarankiškumo neturi.

Vilniaus univesiteto rektorium yra prof. Bięliukas, 
prorektoriais prof. Bučas, Bistrickas ir Dr. Kupčins
kas. Statybos fakulteto dekanu yra prof. Bistrickas, 
technologijos fakulteto—prof. Indriūnas, medicinos— 
prof. Lašas, istorijos-filologijos—prof. Janulaitis, že
mės Ūkio akademijos rektorium yra prof. Jonas Krikš
čiūnas.

Visose švietimo įstaigose panaikinti hitlerinės oku
pacijos metu padaryti pakeitimai ir stengiamasi grįž
ti į pirminės bolševikinės okupacijos metu nustatytą 
padėtį. '

Kultūrinis gyvenimas
Viešas kultūrinis gyvenimas Lietuvoje vyksta lygiai 

tokiose pat dvasinės priespaudos ir vienašališkumo są
lygose, kaip ir švietimas.

Jokios laisvos numonės reiškimo, jokios dvasinės 
laisvės, jokios nesuvaržytos minties kultūriniam gyve
nimui kurti nėra ir būti negali, kultūriniu gyvenimu 
tarybinė valdžia supranta tik komunistinės pasaulė
žiūros propagavimą ir besąlyginį pasidavimą bolševi
kinės politikos vykdymui.

Bet žiūrint į dabartinį kultūrinį gyvenimą Lietuvoje

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. An
tano Vienuolyno Ir Koplyčios Garbės Fun

datorių, Fundatorių ir Rėmėjų
PRIVILEGIJOS

Pirmam ir istoriniam Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
Vienuolynui ir Koplyčiai Amerikoje pastatyti, Tėvai Pran
ciškonai suorganizavo Fundatorių ir Rėmėjų Fondą. GAR
BES- FUNDATORIAIS tampa tie, kurie Vienuolynui ir Kop
lyčiai pastatyti aukoja — $500.00, FUNDATORIAIS — ku
rie aukoja — $100.00 ir RĖMĖJAIS — kurie aukoja kad ir 
mažiausią auką.

FUNDATORIŲ IR RĖMĖJŲ PRIVILEGIJOS YRA 
SEKANČIOS:

1. Už visus gyvus ir mirusius Lietuvos Pranciškonų šv. 
Antano Vienuolyno ir Koplyčios Garbės Fundatorius ir Rė
mėjus kas antradienį 7:30 A.M. prie Šv. Antano yra atlaiko
mos iškilmingos Šv. Mišios.

2. Mirus Garbės Fundatoriui ir Fundatoriui už jų vėlę at
laikomos privelegijuotos gedulingos Šv. Mišios su egzekvijo
mis ir apvaikščiojami Kryžiaus Keliai.

3. Fundatoriai gauna kas mėnesį veltui “Šv. Pranciškaus 
Varpelį” ir kas metą — kalendorių.

4. Garbės Fundatorių vardai bus įamžinti marmorinėje 
lentoje, kuri nuolat kabės ant vienuolyno koplyčios sienos ir 
lankytojams primins G. Fundatorių duosnią pagalbą įku
riant Amerikoje pirmąjį paminklinį Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano vienuolyną ir Koplyčią.

5. Už mirusius Fundatorius kas penktadienį apvaikščioja
mi Kryžiaus Keliai.

6. Vėlinėse, Lapkričio 2 d., už visus mirusius Garbės Fun
datorius, Fundatorius ir Rėmėjus atlaikomos privilegijuotos 
gedulingos Šv. Mišios su egzekvijomis ir apvaikščiojami 
Kryžiaus Keliai.

7. Kalėdų Šventėje, Gruodžio 25 d. atlaikomos pirmosios 
iškilmingos Šv. Mišios už visus G. Fundatorius, Fundatorius 
ir Rėmėjus.

8. Už visus gyvus ir mirusius Fundatorius ir Rėmėjus 
Pranciškonai kasdieną meldžiasi ir aukoja savo nuopelnus.
Visas aukas Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir 
Koplyčios Statybos Fondan prašome siųsti sekančiu adresu: 

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine.

vien formaliai, gali, kaip ir švietimo srityje, susidaryti 
irgi neteisingas vaizdas.

Yra vis dėlto reiškinių, kurie krenta į akis, žiūrint ir 
formaliai. Pav., šiuo metu Lietuvoje nėra jokio regu
liaraus literatūrinio ar mokslinio žurnalo. Dienraščiuo
se retkarčiais literatūrai arba mokslui skiriami sky
reliai yra labai silpni. Kultūrinio gyvenimo reiškimasis 
spausdintu žodžiu yra beveik visiškai apmiręs.

kaus ir kitų “ataskaitos,” darytos įvairiomis progomis, 
spausdinami didžiausiais tiražais ir visur.

Išleistas naujas trumpas VKP(b) istorijos kursas, 
kurį tačiau kažkodėl galima įsigyti tik su kompartijos 
leidimu.

Teatre

Maža spaudinių
Naujų literatūrinių leidinių yra tik keletas—Venclo

vos eilėraščių leidinys, Sal. Nėries eilėraščių rinkinys, 
Janonio raštai, nepaprastai žemos kokybės ir vulgarus 
Liudo Giros eilėraščių rinkinys, naujas šolochovo “Ty
kiojo Dono” I dalies vertimas (P. Povilaičio).

Tai yra beveik viskas, kas pasirodė literatūriniame 
gyvenime. Pridėjus dar keliolika originalių arba vers
tinių “lietuviškojo ruselio” Churgino eilėraščių, iš
spausdintų dienraščiuose, ir keletą straipsnių literatū
rinėmis temomis, galima sudaryti aiškų vaizdą apie li
teratūrinio gyvenimo Lietuvoje “gyvumą.”

Aišku, ši padėtis tarybiniams organams yra nemalo
ni, ir 1945 spalių mėn. įvykusiame Vilniuje rašytojų 
suvažiavime pastarieji sulaukė gausių priekaištų. Bet 
šios padėties ir formaliai pakeisti arba užmaskuoti ne
įmanoma, nes nei rašytojų, nei kūrinių pagal planą ne
sukursi. O bendra okupuoto krašto padėtis, savaime 
aišku, menininkui nesukelia kūrybinio entuziazmo, ku
rio taip reikalauja kompartija.

Į scenos meną, kaip į viską, kas gali patarnauti ko
munistinei propagandai, kreipiamas didelis dėmesys. 
Nežiūrint didelio scenos darbuotojų trūkumo, Kaune 
veikia opera, drama, baletas, operetė ir jaunimo teat
ras. Vilniuje, dėl patalpų trūkumo (dramos teatro pa
talpose įgriuvo lubos)—tik dramos teatras, filharmoni
ja ir liaudies dainų bei šokių ansamblis (ved. švedas).

Įvairiuose provincijos miestuose įsteigti dramos teat
rai ir rengiamasi jų steigti dar daugiau. Scenos meno 
darbuotojai proteguojami.

Naujų scenos veikalų beveik nepasirodo (tik B. Dau
guviečio “Nauja Vaga” tarybinės dvasios veikalas). 
Senųjų mūsų veikalų nestato. Vengia statyti ir Vaka
rų Europos kūrinius o tarybiniai autoriai randa menką 
susidomėjimą. Kokybės atžvilgiu scenos menas eina pa
stovaus regreso keliu.

Kitose srityse
Kinai, nors ir su pertraukomis dėl elektros stokos, 

veikia, tačiau tarybinės filmos yra tiek įgrisusios, kad 
salės būna visuomet pustuštės. Kaune per metus buvo 
du kartu rodomos amerikoniškos filmos, kurios turėjo 
milžinišką pasisekimą.
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Rašytojai
Visi Lietuvos rašytojai yra sujungti Rašytojų Sąjun

gos Rūmuose. Pirmininku minėtame suvažiavime buvo 
išrinktas P. Cvirka (anksčiau buvo Radžvila-Korsa- 
kas). Be to, valdybon dar įeina Vienuolis—Žukauskas 
ir Paukštelis.

Rašytojus stengiamasi materialiai remti—duodamos 
geriausios maisto kortelės, teisės pirktis tam tikrus 
kiekius įvairių prekių valdiškomis kainomis ir pana
šiai. Aišku, kad viską slopina moraliniai varžtai. Šios 
komiškos priemonės negali sukelti gyvumo.

Plastinio meno srityje tas pats vaizdas. Mūsų dai
lininkams ir skulptoriams nuolat prikišama jų mažas 
produktingumas ir tarybinių temų vengimas. Buvo dvi 
nedidelės plastinio meno kūrinių parodos. Vilniuje vei
kia Dailės Akademija. Kaune—Taikomosios Dailės In
stitutas (Dir. dail. Strolis).
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Politiniai leidiniai
Už tat politinių leidinių yra labai daug. Įvairiausios 

Stalino kalbos, Molotovo pranešimai, Paleckio, Snieč

Baigiant tenka dar kartą pabrėžti, kad visas švieti
mo ir kultūros gyvenimas Lietuvoje yra pajungtas ab
soliučiai komunistų partijos interesų tarnybai. Aišku, 
kad tokiomis sąlygomis apie objektyvią pažangą negali 
būti ir kalbos. Niekad diktatūroje negali klestėti ir aug
ti tikroji kultūra.

Matėm tai nacionalsocialistinėje Vokietijoje, lygiai 
tas pat yra ir komunistinės Rusijos okupuotoje Lietu
voje.

Pikniko met 
mėginti, šiuo pil>

Kuo kas gali 
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I KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Lietuva Argentinos 
Spaudoje

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

Bayonne, N. J.
Po pikniko

Birželio 30 d. piknikas praėjo 
sėkmingai. Buvo susirinkę ne
maža žmonių.

Pirmą laimėjimą ištraukė O. 
Dimaitienė, antrą J. McInerney 
(932 Broadway, Bayonne,N. J.), 
trečią Joe Barber (4 W. 19 St., 
Bayonne, N. J.) ir ketvirtą Kru- 
šinskienė.

Jei nesusilauktumėm para
mos iš savųjų, būtų neįmanoma 
toliau tęsti kultūringumo ir lie
tuvybės darbų.

Tegul Dievas laimina jus vi
sus, ir nepamiršime jūsų inten
cijų savo maldose.

Great Neck, N. Y.

Vedybos
Birželio 16 d. ištekėjo Anelė 

Puidokaitė už Alfonso Wincheck 
ir birželio 29 d. Cecilija Galins- 
kaitė už Shislek.

Krikštai
Mūsų bažnyčioje buvo pa

krikštyti Mykolas Damcesim 
(motina lietuvė) ir Juozapas Mi- 
lašiūnas.

Piknikas
Šv. Petro ir Povilo draugija 

su parapija liepos 21 d. rengia 
pikniką parapijos parke.

Bažnyčioje vigą mėnesį pade
da kun. J. Skrodenis, M.I.C.

Klebonas kun. M. Kemėžis da
lyvavo New Jersey lietuvių su
važiavime Newarke. Jis atida
rant sukalbėjo invokaciją anglų 
kalba ir baigiant maldą lietuvių 
kalba.

Elizabeth, N. J.
Vedybinė sukaktis

Liepos 3 d. buvo surengta va
karienė pagerbti Elzbietai ir Jo
nui Liutvinams jų vedybinio gy
venimo 25 metų sukakties pro
ga.

Liutvinų šeimą pagerbti suva
žiavo žmonių iš Bayonne, Linden 
ir kitur.

Liutvinai ir jų vaikai Jonas ir 
Aldona visados dirba lietuviško
je dirvoje, domisi kultūrine veik
la. Vietinis.

Paterson, N. J.
Penktadienį, liepos 12 d., į- 

vyksta BALF 86 skyriaus susi
rinkimas ir prakalbos.

Kalbės J. Valaitis, BALF san
dėlio vedėjas.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vakare parapijos svetainėje.

Visi lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti. K.

■ ■ 1 ■ •x.

Harrisoh-Kearny, 
New Jersey

šia proga mes, šv. Pranciš
kaus vietinės seserys, norime pa
dėkoti kun. L. Voiciekauskui ir 
visiems parapijiečiams už visą 
gausią finansinę pagalbą, suteik
tą mums metų bėgyje ir dabar 
išvažiuojant į savo vienuolyną 
Pittsburghe.

Anot klebono žodžių, mes 
grįžtame ten siekti toliau moks
lo įvairiose srityse ir tobuliau 
prisiruošti tam darbui, kurį at
liekame mūsų brolių lietuvių tar
pe.

Liepos 6 d. čion mirė Robert 
W. Leawitt, 42 m. amžiaus.

Jis buvo vedęs lietuvaitę Oną 
Varniūtę iš Brooklyno.

Velionis buvo žymus fotogra
fas ir Amerikos žurnalų Foto
grafų Sąjungos vicepirmininkas.

Jis yra fotografavęs Roosevel- 
tą, Churchillį, Eisenhowerj ir 
Hitas žymenybes žurnalams.

Bridgeport, Conn.
Birželio 29 d., šeštadienį, įvy

ko geros choristės ir vaidintojos 
Onos Janušaitės sutuoktuvės su 
Petru Janošotu. Abu geri lietu
viai. Jis yra tik grįžęs iš kariuo
menės, kur išbuvo ketverius me
tus Europoj.

Šliūbas buvo iškilmingas. Jį 
suteikė klebonas kun. J. V. Kaz
lauskas. Per šliūbą buvo treje
tas solistų, kurie mišias ir solo 
giedojo, akomp. A. Stanišaus- 
kui. Tai Alice Marčvaitė, Angela 
Perytė ir Fr. Česikas.

Vestuvėse dalyvavo daug sve
čių, ir visi linkėjo geros laimės 
vedusių gyvenime.

Ona ir Petras nepamirš cho
ro ir abu dabar giedos jame.

Parapijos choras jiems, kaip 
savo nariams, suteikė dovanėlę.

Ilgiausių metų ir laimės nuo 
Bridgeport© korespondento!

Liepos 4 d. įvyko Frankonio 
vestuvės. Per vestuves parapijos 
choro solistė M. Šulinskaitė ir 
Fr. česikas solo gražiai pagiedo
jo kelis klasinius dalykėlius.

Liepos 3 d. buvo palaidota Ma
rijona Skirkienė, kuri labai ūmai 
mirė.

Skirkienė paliko savo vyrą ir 
sūnų, kuris neseniai grįžo iš ka
riuomenės. Ji priklausė porai lie
tuviškų draugijų, tad ir draugi
jų nariai gražiai patarnavo per 
laidotuves.

šiemet ir iš Bridgeport© žmo
nių dalyvavo Marianapoly Lietu
vių Dienoje. Vienas autobusas 
buvo pilnutėlis. Daug pasidarba
vo surinkti žmones važiavimui 
J. Bernotas, parapijos choro pir
mininkas, ir choro narė Elena 
Kukliauskiūtė. O.

Putnam, Conn.
Lankėsi ministeris P. Žadeikis

Lietuvių vienuolių namus, kur 
dabar stovyklauja per 40 mer
gaičių, liepos 4 d., Lietuvių Die
nos proga, aplankė Lietuvos mi
nisteris Washingtone P. Žadei
kis.

Taip pat tą dieną apsilankė J. 
Simutienė .(jos dukrelė yra sto
vykloje) , Dr. P. Vileišis su žmo
na, J. Valaitis, kapit. P. Laba
nauskas ir nemaža kitų svečių.

(Pradžia 3 pusi.) 
jos istoriją, šių dienų jos rū
pesčius ir vargus, o taip pat 
ateities viltis.

Šią gražiai iliustruotą, pui
kiai išleistą, kupiną aktualios 
medžiagos knygą mūsų at
stovybė įteikė Pietų Ameri
kos prezidentams, užsienių 
reikalų ministerijoms, tų mi
nisterijų aukštiesiems valdi
ninkams, Amerikos, Anglijos 
ir kitiems ambasadoriams, 
ministeriams ir t.t. Šios kny
gos ištraukos atsidūrė Ispa
nijos ir Portugalijos laikraš
čiuose, jas spausdino portu
galų kalba Brazilijos savait
raštis “Legionario” visoj ei
lėj numerių.

Be šios knygos, ispanų kal
boj išleista dar 115 pusi, kny
ga apie Lietuvos ir SSSR 
santykius, pavadinta “Euro
pa ar Džingis Chanas?”, o 
taip pat “Kryžių Šalis” (EI 
pais de las cruces).

Visa tai maloniai glosto 
kiekvieno lietuvio širdį ir 
gaivina viltis, kad mūsų kan
čios ir didžioji kova bus pa
saulio geriau ir teisingiau su
prastos, o mūsų idealistų di
džiąsias pastangas kovoje dėl 
tiesos ir laisvės palaimins 
Dievas . Dr. H. L.

New Britain, Conn
Mirė P. Gradeckas

Liepos 5 d. buvo palaidotas 
Pranciškus Gradeckas, New Ha- 
veno lietuvių parapijos klebono 
Edvardo Gradecko tėvas.

Palaidotas buvo su iškilmin
gomis apeigomis, kuriose dalyva
vo apie 30 kunigų ir daug para
pijiečių.

Velionis buvo senas New Bri
tain© gyventojas, žinomas veikė
jas.

“Amerika” reiškia gilią už
uojautą klebonui Edvardui Gra- 
deckui, netekusiam savo bran
gaus tėvelio.

New Haven, Conn.
Ekskursija

Pasidarbavus mūsų veikėjoms 
A. Tiškienei, M. Ramanauskie
nei ir O. Kvaratiejienei, buvo 
liepos 4 d. surengta ekskursija į 
Marianapolį, pasisamdžius auto
busą.

Visi maloniai dieną praleido 
Marianapoly, klausydamies gra
žių dainelių, muzikos ir patrijo- 
tiškų kalbų.

Edvardas Dičkus gavo stipendiją
Mūsų kolonijos gerų veikėjų 

Antano ir Juzės Dičkų sūnus 
Edvardas, kuris lanko aukštesnę 
mokyklą Marianapoly, laimėjo 
stipendiją už pasižymėjimą mok
sle pirmais metais. M.

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ KONGREGACIJAI 
PAREMTI

Liepos-July 28 d., 1946
RENGIAMASPIKNIKAS

Piknikas įvyks Motiniškam Name R.F.D. 2, Putnam, Conn, 
apie dvi mylės nuo Marianapolio Kolegijos, 

Putnam link, važiuojant į Providence.
PIKNIKO PROGRAMA:

10:30 vai. Pamaldos ir Marijos stovyklos pašventinimas
12:00 vai. Pietūs.
1:00 vai. Kalbos.
3:00 vai. Programa, kurią atliks Camp Immaculata mergai

tės. Bus gražus vaidinimas, lietuviškos dainos, tau
tiniai šokiai, gyvieji paveikslai ir kit.

Pikniko metu veiks bazaras, kiekvienas galės savo laimę iš
mėginti. Šiuo pikniku baigsis ir lietuviškoji mergaičių camp.

Kuo kas gali labai prašomas paremti šį pirmąjį pikniką Ne
kalto Prasidėjimo Seserų naudai. Pikniko pelnas skiriamas varg
stančių seselių Vokietijoj kelionei į Ameriką ir kitiems kongre
gacijos darbams paremti.

Maloniai kviečiame visus šiame piknike dalyvauti.
Jūs laukiančios

T-ę NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERYS. M*

San Francisco, Cal.
Pirmas lietuviškas koncertas 

pavyko
Birželio 29 d. BALF 109 sky

riaus iniciatyva buvo surengtas 
San Francisco mieste pirmas lie
tuviškas koncertas, kurio pro
gramą pildė iš Los Angeles at
vykę svečiai Stasė šimkiūtė, 
Bronė Starkienė, Juozas Žemgu- 
lis ir Richardas Masonis.

B. Starkienė ir S. Šimkutė pa
dainavo solo ir duetu lietuviškų 
dainų, akompanuojant jaunam 
17 metų pianistui R. Masoniui.

Smuikininkas J. žemgulis su 
pianistu W. Keller pagrojo kele
tą sunkių klasinių kūrinių. Taip 
pat buvo pademonstruoti lietu
vių tautiniai šokiai.

Koncertas pavyko puikiai.

Atvyko lietuvaitė “War Bride”
Prieš kelias savaites atvyko iš 

Europos tremtinė lietuvaitė Jad
vyga Stulgaitė (iš Tauragės ap
skrities). i

Jei teko laimė sėkmingai pa
sitraukti į J,A.V. zoną, kai bolše
vikai antru kartu užėmė Lietu
vą.

Mokėdama anglų kalbą, Jad
vyga gavo darbą kaipo vertėja 
UNRRA įstaigoje, kurią vedė 
majoras newyorkietis Adams ir 
su juo dirbo Sgt. R. Lane (iš 
San Francisco). Vėliau ištekėjo 
už jo.

Jadvyga ir Robert Lane pra
ėjusiame BALF susirinkime pa-

ŠV; '.'Ą* . •

Septynioliktoji New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena šiemet 
bus liepos-July 4 d. Dexter parke, Woodhaven, N. Y. Ją rengia la
bai artinu “Amerikos” bičiuliai, todėl ir “Amerikos” skaitytojams 
yra malonu paremti Lietuvių Dieną.

Šiomis dienomis Lietuvių Dienos rėmėjais stojo šie “Ameri
kos” bičiuliai su sekančiomis aukomis:

Julia Skarulienė, Brooklyn, N. Y........................
Kun. M. Kemėžis, Bayonne, N. J........... ............
Kaz. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y........................
A. Tvaskienė, Brooklyn, N. Y...............................
Inž. P. M. ir p. Barzilauskai, Woodhaven, N. Y.
Jonas Butkus, Brooklyn, N. Y............................
N. N..Brooklyn, N. Y.............................................
St. Subatienė, Richmond Hill, N. Y....................
R. Pankevičienė, Brooklyn, N. Y........................
Antanas Staknys, Lyndhurst, N. J....................
K. J. K., Jamaica, N. Y.......................................
Marijona Rusas, Pt. Washington, N. Y........ .......
Mrs. B. Daknys, Pt. Washington, N. Y......... :.....
Mrs. J. Stoškienė, Brooklyn, N. Y.......................
Mr. A. Bulovą, Philadelphia, Pa...........................
J. Ambrozaitis, Woodhaven, N. Y........................
Mrs. A. Galchus, Long Island City, N. Y............
Joseph Mitchell, Brooklyn, N. Y........................
M. Poltie, Brooklyn, N. Y.............................. ;.....
Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass............
A. Ivaška, S. Boston, Mass...................................
Mrs. Suzana Gudaitis, Brooklyn, N. Y..............
V. žemantauskas, Brooklyn, N. Y......................
M. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y...............................
Jonas Balsys, Forest Hills, N. Y..........................
Kotr. Navickas, Ozone Park, N. Y.......................
Juozas Terebeiza, Brooklyn, N. Y........................
J. Markūnas, Brooklyn, N. Y............................
Mary Klosis, Brooklyn, N. Y...............................
Mrs. A. Stankowitz, Old Bridge, N. J................
Julia Oreska, Binghamton, N. Y........................
Mrs. Anna Masiulis, Maspeth, N. Y....................
John Smoluk, Philadelphia, Pa............................
J. Urban, Jamaica, N. Y..................................
Ig. Senuta, Brooklyn, N. Y...................................
E. Ambrose, Brooklyn, N. Y...............................
J. Veršilas, Brooklyn, N. Y...................................
Mrs. A. Blaziunas, Kearny, N. J...........................
Capt. T. Kuligowski, Philadelphia, Pa................
Helen V. Kulber, Brooklyn, N. Y........................
Mrs. S. Nagin, Brooklyn, N. Y.............................
W. J. Slifka, Dolgeville, N. Y...............................
P. Baltaduonis, Bronx, N. Y................................
A. Dauginas, N. Arlington, N. J..........................
M. Skrodenis, Brooklyn, N. Y............................
N. Krasauckas, Brooklyn, N. Y...........................
Mrs. Anna Adams, Brooklyn, N. Y....................
J. Ambrose, Perkasie, Pa....................................
N. Barkauskas, Brooklyn, N. Y...........................
Adomas Nadzeika, Brooklyn, N. Y....................
Helen Rukštelis, Keamy, N. J............................
F. Kurmis, Woodhaven, N. Y...............................
Gus Garban, Brooklyn, N. Y...............................
Walter Vitkus, Brooklyn, N. Y............................
Ag. Jankauskienė, Brooklyn, N. Y....................
J. Ambrozaitė-Jalkovski, Ozone Park, N. Y........
Rožė Bakšienė, Brooklyn, N. Y...........................
Magd. Barkus, Hoboken, N. J. ...........................
Ona Daubarienė, Brooklyn, N .Y...................... .
Konst. Dumblienė, Brooklyn, N. Y....................
A. Kubilius, Brooklyn, N. Y................................
Mrs. K. Litvinas, Keamy, N. J.............................
Pranas Kižis, Maspeth, N. Y...............................
Mrs. P. Grigas, Richmond Hill, N. Y....................
Viktorija Valaitienė, Brooklyn, N. Y.................
Mar. Motuzienė, Richmond Hill, N. Y................
Vikt. Višniauskienė, Maspeth, N. Y....................
Verna Ragas, Forest Hills, N. Y...........................
G. Strogis, Jr., Jamaica, N. Y.............................
Jonas Buivydas, Brooklyn, N. Y........................
Juozas Mačiulis, Brooklyn, N. Y........................
Marcelė Pukienė, Woodhaven, N. Y....................
U. Mikulskienė, Brooklyn, N. Y...........................
A. Yuska, Brooklyn, N. Y...................................
P. Dailidėnas, Brooklyn, N. Y.............. ...............
Mrs. M. Starinskas, Philadelphia, Pa..................
August Misiūnas, Paterson, N. J.........................
M. Tacionis, Paterson, N. J.................................
Mrs. B. Gustaitis, Scranton, Pa...........................

, Rev. George Čėsna, Sioux City, Iowa.................
A. Gerulis, Keamy, N. J................................. .....
Martin Urban, Maspeth, N. Y.............................
Joseph Pliauskas, Bayside, N. Y........................
Jadvyga Churlis, Elizabeth, N. J........................
Mrs. J. Poshka, E. Pennsauken, N. J................
John Sescila, Brooklyn, N. Y..............................
Mrs. Anna Petrulionis, Brooklyn, N. Y..............
Mrs. A. Vasiliauskas, Brooklyn, N. Y................
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y...........................
J. Karpus, Brooklyn, N. Y..................................
Mrs. S. Baranauskas, Brooklyn, N. Y................
Elzb. Brusokienė, Brooklyn, N. Y.......................
M. Vaicekauskas, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. A. Drungis, Brooklyn, N. Y........................
V. Žilinskas, Brooklyn, N. Y...............................

.$19.00

. 10.00 .

. 7.00

. 6.00

. 5.00

. 5.00

. 5.00

. 4.00

. 4.00

. 3.20

. 2.40

. 2.40

. 2.20

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 1.25

. 1.25

. 1.25

. 1.25

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20

. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.20
. 1.10
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00,
. 1.00
; 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00

J. Akusevičius, Brooklyn, N .Y....................
Mr. S. Pocius, Brooklyn, N. Y....................
Pranas Milas, Brooklyn, N. Y....................
K. Kazlauskis, Brooklyn, N. Y....................
Mrs. A. Sterr, Woodhaven, N. Y................
Mrs. Agn. Sniečkus, Waterbury, Conn........
S. Valuk, Rochester, N. Y. .........................
K. Stašaitis, Rochester, N. Y........................
Mrs. Mary Miller, Philadelphia, Pa............
A. Kaminskas, Newark, N. J........................
A. J. Lukšis, Amsterdam, N. Y..................
Jonas Andriuškevičius, Brooklyn, N. Y. ... 
M. A. Bazevich, Bridgeport, Conn................
Adeline Samalionis, Ozone Park, N. Y........
Ben. Burbic, Irvington, N. J........................
Mrs. A. Rozickas, Ridgewood, N. Y..............
Mrs. B. Paulauskas, New York City, N. Y. 
Vladas Zabielskis, Maspeth, N. Y................
M. Uzdavenis, New Britain, Conn................
Mrs. Agota Markūnas, Bayonne, N. J........
G. Unguraitis, Brooklyn, N. Y....................
Mrs. Placidą Zemeckienė, Brooklyn, N. Y.
V. Donilavitch, Brooklyn, N. Y....................
Antanina Bushnienė, Brooklyn, N. Y..........
Mrs. Marie Fiore, Brooklyn, N. Y................
W. Turulis, Brooklyn, N. Y........................
Joseph Gudiškis, Long Island City, N. Y. ... 
John Miklaševich, Brooklyn, N. Y................
Charles Stelmokas, Brooklyn, N. Y............
A. Martišius, Brooklyn, N .Y........................
Mrs. Elizabeth Kitro, Bridgeport, Conn. ... 
A. Lapinskas, Brooklyn, N. Y......................
Mrs. Stella Grinevich, Harrison, N. J........
Mrs. Mary Starkus, Keamy, N. J................
A. Zaveckas, Cambridge, Mass....................
Mrs. J. Januška, Maspeth, N. Y...................
R. Vaičiulis, Brooklyn, N. Y........................
M. Žemaitienė, Brooklyn, N. Y....................
O. Žickienė, Ozone Park, N. Y................. :..
Charles Poderys, Brooklyn, N. Y................
V. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y....................
M. Beganskas, Woodhaven, N. Y................
Ch. Johnson, Brooklyn, N. Y........................
A. V. Ploplys, Brooklyn, N. Y......................
P. O. Bagochunas, Maspeth, N. Y................
O. Petrulis, Maspeth, N. Y...........................
P. Kyrius, Brooklyn, N. Y.............................
Fr. Dulkė, Richmond Hill, N. Y....................
Petr. Stravinskienė, Brooklyn, N. Y............
Mrs. A. Kivyta, Maspeth, N. Y....................
B. Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y........
Kazė Pavilonis, Brooklyn, 'N. Y....................
James Sertvytis, Woodhaven, N. Y............
Magd. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y............
M. Karaktinas, Brooklyn, N. Y....................
P. Blažaitis, Woodhaven, N. Y....................
A. Laukaitis, Maspeth, N. Y........................
K. Galčius, Maspeth, N. Y............................
M. Dragunaitis, Brooklyn, N. Y....................
Urš. šašienė, Brooklyn, N. Y........................
Ona Jackman, Brooklyn, N. Y......................
Kotr. Linienė, Brooklyn, N. Y....................
Urš. Janušienė, Brooklyn, N. Y....................
Urš. Šarkus, Brooklyn, N. Y........................
Mrs. Karpus, Brooklyn, N. Y.......................
Victor Urbonas, Richmond Hill, N. Y........
Ona Kadišienė, Brooklyn, N. Y....................
Kazys Ražmantas, Richmond Hill, N. Y. ... 
Kazys Karpavičius, Brooklyn, N. Y............
A. Frankevičienė, Brooklyn, N. Y................
Ignas Bujokas, Brooklyn, N. Y....................
May Chesna, Brooklyn, N. Y.......................
A. Mitchell, Valley Stream, N. Y.................
Fab. Seranka, Paterson, N. J....... ................
Nellie Garlauskas, Brooklyn, N. Y............
Mary Baranauskas, Brooklyn, N. Y............
Josephine Kulis, Jamaica, N. Y....................
Julius Kronys, Bellmore, L. I.......................
Juozas Babilius, Brooklyn, N. Y................
Rozalija Diržienė, Ozone Park, N. Y............
P. M. Barzilauskas, Woodhaven, N. Y........
Peter Vasiliauskas, Brooklyn, N. Y............
M. Civinskas, Keamy, N. J...........................
Ona Leiga, Brooklyn, N. Y...........................
Pr. Poderys, Brooklyn, N .Y........................
Antanas Sherry, Brooklyn, N. Y................

Už aukas visiems nuoširdus ačiū.
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L. D. KOMITETAS

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

pasakojo savo įspūdžius iš oku
puotos Lietuvos ir apie tremti
nius lietuvius. A. Sk.

Baltimore, Md

Omaha, Nebr
Smagus išvažiavimas

Mūsų klebonas kun. Juozas 
Jusevičius buvo išvežęs 20 vaikų 
į La Salette College stovyklą 
prie Okuboji ežero, Iowa.

Vaikai išbuvo tenai vieną sa
vaitę, ir visiems labai patiko. Jie 
patys žuvavo, kepė žuvis ir val
gė..

Grįždami namon, buvo susto
ję Sioux City, pas kun. čėsną ir 
aplankė vieną seselę kazimierie- 
tę, kuri pirmiau Omahoje moky
tojavo.

Taip pat apžiūrėjo indėnų mi
siją Winnebego, Nebr.

Kai kurie berniukai dar pirmą 
kartą pamatė gyvus indėnus.

Pilnas vaikų kiemas
Mūsų mokykla įsigijo naują 

“Merry-Go-Round.” Tai pirmu
tinis toks žaislas šioje apylinkė
je.

Vietinis.

— Kun. Antanas Dubinskas 
išvyko atostogų. Jo vietą užima 
marijonas kun. Antanas Mažuk- 
na. Jis mūsų lietuviams yra ge
rai žinomas, nes sausio ir vasa
rio mėnesiais jis pavadavo kun. 
Dr. Mendelį, kai mūsų klebonas, 
gydytojų liepiamas, buvo išva
žiavęs į Floridą pailsėti.

— Pirmadienį, liepos 22 d., su
kanka trys metai, kai a.a. kun. 
Juozapas Lietuvnikas buvo pa
šauktas amžinybėn. Visos mišios 
tą dieną bus už a.a. buvusio kle
bono vėlę.

— Pereitą savaitę didysis al
torius buvo užbaigtas ir kopė
čios išimtos iš sanktuarijos. Sek
madienį atėję mišių, pirmą kar
tą matė baltą kaip sniegą atnau
jintą altorių. Visi patenkinti ma
lonų darbu.

— Girdėjau, kad jauniausioji 
zakristijono duktė Marijona 
Ivoškaitė rengiasi apleisti savo 
tėvelius priimdama moterystės 
sakramentą. Tai įvyks rugpiūčio 
11 d.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Lalsnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Liepos-July 12, 1946

METINIS METINIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

Liepos-July 21
1946

DEXTER PARKE
74-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.

Bus Karališkos Šeimos Rinkimai
Visi parapijiečiai ir draugai kviečiami ruoštis šiame parengi

me dalyvauti, nes tai bus vienas iš gražiausių pramogų, žinomas 
Dexter parkas labai lengvai pasiekiamas.

LIETUVIŲ DIENOS PASISEKIMAS
Liepos ketvirtoji New Yor- 

ko ir apylinkės lietuviams 
buvo šaunios šventės diena.

Didelės minios žmonių su
sirinko į Dexter parką Lietu
vių Dienos proga.

Šalia artimesniųjų gyven
tojų, buvo atvykę svečių ir 
viešnių net iš labai tolimų 
vietų.

Diena pasitaikė tikrai gra
ži. Oras buvo puikus, kaip 
tik tokioms pramogoms.

Tad nenuostabu, kad žmo
nių tiek traukiniais, tiek au
tomobiliais suplaukė pilnas 
Dexter parkas. -

Kas salėje, kas lauke tarp 
medžių vaišinosi, susitiko su 
pažįstamais ir prieteliais, 
dainas dainavo. Taip New 
Yorko padangėje skambėjo 
senos ir gražios mūsų lietu
viškos dainos.

Tarp svečių gausybės . ..
Lietuvių Dienos dalyvių 

tarpe teko pastebėti ir šie 
malonūs svečiai: kun. K. Pau- 
lionis, kun. P. Lekešis, kun. 
J. Kartavičius, kun. A. An
driušis (neseniai atvykęs iš 
Argentinos), kun. Ant. Ma- 
saitis, kun. B. Liubauskas, 
kun. V. Pažereckas, Dr. J. 
Paulonis su šeima, inž. Pet
ras Barzilauskas su šeima, 
adv. K. Jurgėla su žmona, 
muzikas J. čižauskas su žmo
na, adv. St. Briedis, Edv. 
Paulonis, Lt. Comm. Dr. Ant. 
Kairys su žmona.

Draugijų stalai
Lietuvių Dienoje savo at

skirus stalus su įvairiomis 
gėrybėmis buvo suruošę tau
tininkų klubas, Brooklyn© pi
liečių klubas ir Maspetho pi
liečių klubas.

Daug kas pastebėjo, kad 
Brooklyno piliečių klubas 
pirmą kartą organizuotai da
lyvavo Lietuvių Dienoje. Bu
vo daug iš lietuvių siuvėjų 
lokalo (beveik visa valdyba), 
iš šv. Jurgio vyrų pašalpinės 
draugijos, atletų klubo, Mo
terų Vienybės ir kitų draugi
ja

Naujausi atvykėliai
Parke buvo malonu susipa

žinti su visai neseniai iš Eu
ropos atvykusiais lietuviais. 
Jų buvo visai gražus būrys: 
Ap. Gajauskaitė, inž. J. Ja
linskas su žmona, H. Mikuc
kis, stud. Vyt. Beleckas, stud.

J. Galminas, adv. A. Anuške- 
vičius su žmona.

Svečiai iš toli
Dalyvių tarpe malonu bu

vo susipažinti su visa eile lie
tuvių, atvykusių ir iš toliau, 
kaip Kanados, Chicagos, Ra
cine (Wisconsin), Pennsylva- 
nijos, Massachusetts, Con
necticut ir kit.

Smagi programa
Trumpa, bet gyva progra

ma susidėjo iš muzikos, šokių 
ir kalbų. Galingai ir patrauk
liai, tvarkingai išsirikiavęs 
grojo kun. Ant. Masaičio va
dovaujamas Angelų Karalie
nės par. mišrusis benas. Gy
vai, mikliai šoko net septynis 
lietuviškus šokius Bronės 
Brundzienės vadovaujama 
tautiškų šokių šokėjų grupė.

Pašoko “Noriu miego,” 
“Kubilą,” “Blezdingėlę,” 
“Suktinį,” “Jonkelį,” “Kepu
rinę.”

Grakščiosios šokėjos bu
vo Teresė Vaičiulytė, Mary 
Kelio, Jean Daniels, Marion 
Daniels, Adelė Garbanauskai- 
tė, Marytė Zarolytė, Antoi
nette Lizdenytė, Nellie Liz
denytė ir Joan Platt.

Sveikinimo kalbas pasakė 
neseniai iš Europos atvykę 
Ap. Gajauskaitė ir H. Mikuc
kis, neseniai iš Pacifiko par
grįžęs Juozas Boley, “Ame
rikos” redaktorius Ant. Vai
čiulaitis ir Lietuvių Dienos 
Komiteto pirmininkas.

Ligi vėlios nakties
Jono Navicko orkestrui 

grojant, tiek jaunieji, tiek ir 
vyresnieji turėjo gražios pro
gos linksmintis duodant pol
kas, valsus ir kitokius šokius.

Taip graži nuotaika ir 
linksmos dainos nusitraukė 
ligi vėlios nakties.

Tame tarpe dar buvo atlik
ti kiti parengimo reikalai — 
visokį traukimai, kurie rūpė
jo kiekvienam. Kas gi paga
liau dovanas laimės?

Atsidžiaugę, atsivaišinę ir 
atsišokę žmonės skirstės sa
kydami, kad tokią sėkmingą 
Lietuvių Dieną seniai yra re
gėję.

Dėl to pasisekimo padėka 
tenka visiems atsilankiu
siems lietuviams, o taip pat 
ir tiems, kurie tiek darbo pa
dėjo šiam parengimui — vi
siems darbininkams ir darbi-

ninkėms, kurie taip atsidėję 
atliko savo pareigas.

Uolūs darbininkai
Prie įžangos bilietų dirbo 

K. Krušinskas ir P. Montvila.
BarČekius pardavinėjo J. 

Tumasonis ir M. Mikolaitis.
Prie alaus išdavinėjimo bu

vo K. Galčius. Už baro dirbo 
V. žemantauskas, Ad. Nad- 
zeika, K. Dobrovolskis, S. 
Stagniūnas, J. Maslauskas ir 
J. Čemerka. Prie vartų J, 
Butkus, G. Markūnas ir A. 
Ruzgys. Prie automobilių T. 
Čižauskas ir S. Cerebiejus.

Visos tvarkos žiūrėjo K. 
Baltrušaitis.

Prie laimėjimų parke dar
bavosi J. Skarulienė, B. Ado
maitienė, A. Kivytienė, V. 
Vyšniauskienė. Prie ženkle
lių A. Butkienė.

Angelų Karalienės parapi
jos draugijų moterys suruo
šė gražią pintinę, prie kurios 
prisidėjo Dumblių krautuvė 
436 So. 5th St., Jadvyga Stas
kus, M. Putinienė, O. Petru- 
lionienė.

Dovanomis ir darbu prie 
pintinės prisidėjo M. Šar- 
kauskienė, O. Panatauskienė 
ir O. Sijevičienė. Dar pagel
bėjo P. Pankauskienė.

Prie pintinės dirbusios dė
koja visiems už laimėjimo bi
lietų pirkimą.

Mūsų Apylinkėje

LAIMĖJIMO DOVANOS

Lietuvių Dienos rėmėjų do
vanų paskirstyme laimingieji 
numeriai buvo šie:

I dovana (15 dol.) — nr. 
3775 (Natalija Stilsonienė, 
Brooklyn);

H dovana (10 dol.) — nr. 
13814 (M. Čižauskienė, Eli
zabeth, N. J.);

3 dovanos po 5 dol. — nr. 
15723 (Judith Rummell, 
Springfield Gardens, L. I.); 
nr. 4288 (Helen Matas, Brook
lyn) ir nr. 7836 (Nellie Jon- 
dzienė, Brooklyn);

5 dovanos po 2 dol. — nr. 
1049 (J. Kindulen, Oakville, 
Conn.); nr. 17797 (Mrs. S. P. 
Marcinka, Bridgeport, Ct.); 
nr. 2240 (P. J. M., Brooklyn); 
nr. 649 (Art, Brooklyn) irnr. 
7369 (Ann Jackman, Brook
lyn).

Laimingųjų numerių savi
ninkai prašomi kreiptis į 
“Amerikos” administraciją 
dovanų įteikimo reikalu. Rei
kia atsinešti ar atsiųsti lakš
telių atkarpas.

PRAŠOMI ATSIIMTI 
IŠLEISTAS DOVANAS

No. 133, bilietas rudos (or
anžinės) spalvos. Bilietus tai 
dovanai platino Julija Skaru
lienė.

Nr. J-64, bilietas šviesiai 
žalios spalvos. Bilietus plati
no B. Adomaitienė.

Dovanas galite gauti 
“Amerikos” administracijoje 
darbo valandomis.

AUKA LIETUVIŲ DIENAI

Uršulė čižauskienė, nega
lėjusi dalyvauti Lietuvių Die
noje Dexter parke, atsiuntė 
10 dolerių auką.

Nuoširdus ačiū už šią gra
žią paramą.

Liet. Dienos Komitetas.

UŽSAKĖ “AMERIKĄ 
JAPONIJON

• Adv. Kosto ir Elenos Jur- 
gėlų dukrelę liepos 7 d. Ap
reiškimo bažnyčioje kun. N. 
Pakalnis pakrikštijo Elenos- 
Aldonos-May vardais. Krikš
to tėvais buvo Jadvyga Aver- 
kienė ir Juozas B. Laučka.

• Kun. N. Pakalnis liepos 
4 dieną dalyvavo naujos New 
Britain lietuvių klebonijos 
atidaryme.

• Kun. J. Balkūnas lįepos 
4 d. dalyvavo Marianapolio 
kolegijos suruoštoje Lietuvių 
Dienoje.

• J. Simutienė buvo nuvy
kus į Putnamą, kur paliko sa
vo dukterį vasaroti pas 
Vargdienių seseles.

• Eugenija ir Marta Kar- 
piūtės atostogas praleidžia 
Kanadoje.

• Algis Jurgėla vasaroja 
Marianapolyje pas tėvus ma
rijonus.

• Kun. A. Andriušis šį mė
nesį praleidžia Angelų Kara
lienės parapijoje.

• Dr. Ant Kairys įsirašė 
laivynam Dabar vieši su žmo
na Jamaicoj pas adv. Jure
vičių, savo švogerį.

• Kun. J. Gurinskas yra iš
važiavęs atostogų.

• Elena Vyzienė leidžia 
atostogas De Witt, N. Y., kur 
gyvena jos duktė Aldona 
Eichler.

• Sofija ir Jonas Paulin 
susilaukė dukrelės, kuri lie
pos 7 d. Apreiškimo bažny
čioje pakrikštyta Geraldinos- 
Zuzanos vardais. Kūmais bu
vo Alice Skarulienė ir Ray- 
mondas Kazlauskas.

• Bronė Brijūnienė - Sta- 
niuliūtė, p. Čerienės sesuo, iš 
Chicagos buvo atvykusi daly
vauti Lietuvių Dienoje.

• J. Kundrotas iš North 
Adams, Mass., buvo atvažia
vęs New Yorkan į Lietuvių 
Dieną.

• B. Laučka ir J. Romanas 
iš Marianapolio grį^o po atos
togų.

• J. Ginkus su žmona sve
čiavosi J. Bačiūno farmoj So
dus, Mich., iš kur perdavė 
gražią dovaną Lietuvių Die
nai. Pirmadienį grįžo Brook- 
lynan.

• J. Naujokas su žmona iš 
Worcester, Mass, buvo atvy
kęs New Yorkan pas sūnų, 
kuris dirba “The New York 
Times.”

• Prof. Alfred Senn liepos 
6 d. laivu “John Ericcson” iš
plaukė į Europą ir ligi rugsė
jo pradžios pasiliks Šveicari
joje.

• Henrikas Mikuckis, nese
niai atplaukęs iš Europos ir 
apsistojęs Mt. Carmel, Pa., 
atsikėlė į New Yorką.

• A. Pažereckienė, uoli 
apylinkės katalikiškų draugi
jų veikėja, pereitą savaitę 
buvo sunkiai susirgusi. Pa
žįstamieji linki jai greitai 
taisytis iš ligos.

• Kun. Dr. J. Starkus iš
vyko poilsio pas kun. I. Alba- 
vičių, Cicero, UI.

• Iš Racine, Wise., New 
Yorkan buvo atvykę Jadv. 
Žičkienė su sūnumi Petru, B. 
Vintienė ir Stasys Mockus. 
Visi jie dalyvavo Lietuvių 
Dienoje ir viešėjo pas Tere- 
beizus.

• A. ir P. Maciulaičiai, bu
vę kariai A. Maciulaitis ir 
Tamulaitis iš New Haveno 
buvo atvykę Lietuvių Dienon.

Apreiškimo 
Parapija

Šiemet Apreiškimo parapi
jos piknikas liepos 21 d. bus 
naujoje vietoje—didžiuliame 
Dexter parke, Woodhavene, 
kuris labai lengvai galima 
pasiekti iš visur.

Kam patogu, galite atvykti 
automobiliais—parke yra už
tenkamai vietos.

Dexter parkas bus atdaras 
nuo 12 vai. Muzika šokiams 
pradės grot nuo 6 vai. Visi 
galės smagiai pasišokti prie 
gero orkestro, vadovaujamo 
Peter Lambert. Gros ne tik 
moderniškus, bet ir suktinį, 
polką ir kitus senoviškus lie
tuviškus šokius. Galės ir se
nesnieji lietuviškai smagiai 
pasišokti.

Svečiams nereikės rūpintis 
maistu. Bus skanūs užkan
džiai, karštos dešrelės su lie
tuviškais kopūstais. Gėrimo 
irgi bus.

Visi parapijiečiai, draugai 
ir apylinkės pažįstami kvie
čiami ruoštis šiame parengi
me dalyvauti, nes tai bus vie
na iš gražiausių pramogų.

Apreiškimo parapijos pik
nikai kas metai būna gražūs, 
įdomūs. Juose esti daug gy
vumo, būna karališkos lenk
tyniavimo šeimos rinkimuo
se.

Šių metų piknike, reikia 
manyti, bus dar daugiau gy
vumo, nes iš visų pasaulio 
kampų šimtai mūsų gražaus 
jaunimo sugrįžo iš kariuome
nės.

Balsus jau galima rinkti 
už sau patinkamus asmenis 
karaliui, karalienei, karalai
čiui ir karalaitei. Balsus ga
lima įteikti parapijos rašti- 
nėn arba komiteto nariams.

Angelu Karalienes 
Parapija

Liepos 17 d. mūsų bažny
čioje prasidės novena prie šv. 
Onos.

Pamaldos bus rytais po 8 
vai. mišių ir vakarais 7:30 
vai. Noveną ves vienuolis 
marijonas kun. Andriušis.

Šv. Vardo draugijos ben
droji šv. komunija bus šį sek
madienį, liepos 14 d., 9 vai. 
mišių metu.

Tuojau po mišių bus trum
pas susirinkimas parapijos 
salėje.

Visi nariai ir parapijos vy
rai prašomi dalyvauti kartu 
bendroje komunijoje ir susi
rinkime.

Porciunkulų atlaidai mūsų 
parapijoje įvyks rugpiūčio 1 
ir 2 dienomis.

Parapijos metinis piknikas 
bus rugpiūčio 18 dieną Klas- 
čiaus parke, Maspethe.

Bus karališkos šeimos rin
kimas.

UŽUOJAUTA
Mirus Moterų Sąjungos 24 

kuopos ilgametei narei Mag
dalenai Arkušauskienei, kuo
pa reiškia gilią užuojautą jos 
likusiai šeimai.

Mot. S-gos 24 kp. valdyba.

Lietuviu Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 1 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika. ,

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

V. UBARAVIČIUS
Pranešimų Dir. I

CHARLES MARMA 
Programos Dir. 1

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

“Teii
Chm
Rūbi
“Nai
Du d
“Teii

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Iftiva, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

KUN. DR. A. RAKAUSKAS 
LANKĖSI APYLINKĖJE

Praeitos savaitės gale kun. 
Dr. Antanas G. Rakauskas 
lankėsi apylinkėje.

Liepos 4 d. jis mišias at
laikė šv. Kazimiero bažny
čioje Patersone, o liepos 6 d. 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje Brooklyne. Abiejose 
vietose buvo susirinkę naujo
jo kunigo giminės ir artimie
ji pažįstami, kuriems po mi
šių suteikė palaiminimą.

Liepos 6 d. kun. Dr. Ra
kauskas išvyko į Providence, 
kur liepos 7 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kun. J. Vaitekū
no kvietimu, atlaikė iškilmin
gą sumą.

Kun. Dr. Ant. Rakauskas 
kunigu įšventintas birželio 16 
d. Pittsburghe, kur jam teks 
darbuotis.

Jo primicijos buvo birželio 
23 d. Chicagoje pas kun. J. 
Paškauską, o antrąsias iškil
mingas mišias laikė birželio 
30 d. Pittsburghe šv. Kazi
miero par. bažnyčioje, kur 
klebonu yra kun. M. Kazėnas.

Maspetho Žinios
Parapijos Bazaras

Rugpiūčio 10 d. prasidės 
metinis parapijos bazaras pa
rapijos salėje ir darže.

Bazarui vadovaus klebonas 
kun. J. Balkūnas, rast. kun. 
P. Lekešis, ižd. kun. J. Kar
tavičius.

Draugijos pasižada savo 
darbu ir aukomis paremti, 
kad bazaras būtų sėkmingas.

Bus išleistos knygutės su

PARDAVIMAI
Forest Parkway—Woodhaven

1 šeimos namas atskirai sta
tytas.

2 šeimų namas atskirai staty
tas 11 kambarių. Lotas 40 x 100.

2 šeimų mūrinis namas, visas 
tuščias, 13 kambarių.

Minėti namai turi boksinius 
kambarius su šiluma ir garažiais.

ZINIS
499 Grand St., BrooMyn, N. Y.

REpublic 9-1506

Kun. M. Kemėžis užsakė 
savo broliui Lt. Dr. V. Keme
šiui “Ameriką” į Japoniją.

Dr. V. Kemėžis tarnauja 
Amerikos kariuomenėje.

RENGIA PAGERBIMĄ

Onoms pagerbti rengiami 
bendri pusryčiai penktadienį, 
liepos 26 d., Angelų Karalie
nės parapijos salėje, 10 vai. 
ryte.

Rengia Amžino Rožančiaus 
draugija.

Bilietų galima gauti pas O. 
Sijevičienę ir pas visas drau
gijos nares. -

MIRĖ

Magdalena Arkušauskienė 
mirė liepos 2 d. š.m.

Palaidota liepos 6 d. iš An
gelų Karalienės par. bažny
čios į Šv. Jono kapines.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Liet. Atletų Klubo svarbus 

susirinkimas įvyks liepos 12 
d. klubo patalpose 8 vai. va
kare.

Šis susirinkimas yra atidė
tas nuo praeito mėnesio dėl 
daugelio narių vakacijų. Bus 
valdybos rinkimai ir konsti
tucijos pataisymai.

Visi nariai būtinai daly
vaukite. J. Peterson, pirm.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 

DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 ML, 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE 

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

TeL Virginia 7 -1896

Italil 
nuo si 
garsi si 
ir puiki 
juoja nl

Prieš 
te besi 
pakvies 
talikų I 
Lucoje.l

Iškilu 
Lucos d 
student! 
nepažįs 
jam ran

“Teis
50 laimėjimų, kurių bus kiek
vieną vakarą po 5 laimėji
mus.

Bazaras tęsis per 10 die
nų. ___

Jonas Pecukonis grįžo iš 
ligoninės po sunkios vidurių 
operacijos.

Linkime jam greitai su
stiprėti.

Longinas Bagočiūnas ir 
Petras Burickis grįžo iš atos
togų, kuriose išbuvo visą sa
vaitę.

Ona Petrulytė leidžia atos
togas Pennsylvanijoj pas sa
vo dėdę. Ji sveikina savo 
drauges sodalietes.

PAIEŠKOMAS

Paieškau Alfonso Kasiu- 
kaičio, kilusio iš Melnikų, 
Apitalaukių parapijos, Kė
dainių apskr. ir gyvenusio 
New Yorke.

Antanas Baniukaitis 
105-58 89th Street 
Ozone Park, N. Y.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu zienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
viu cementavimą ir kt, darbus.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
47-40 —74fh Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Ota Galima Gauti Kanados 

“Black Horse" Ale

Patogi Vieta Užėjlmui 
Su MOTERIMS

DIDELIS pasirinktmas 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 28 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Ir ji a
Koks 

lietuviu 
mos ita

Winstj 
kalboje I 
birželio I 
smurtą | 
Rusija v

Štai j| 
“Balti 

tojų jau] 
kurie te 
Juos išti 
cija, viei 
antra ru

Churcj 
mena, ka 
tokia pa 
rio.

Bendri 
šiuo laikl

Kiekvl 
tuvis tuil 
numu šį]

Iš daul 
vis ateini 
niams 11 
visokiu I

Sušeld 
čia laišk] 
si, kad, | 
drabužiui 
metų gal 
taisyti. I

Paraml 
rai, mota

Neužm 
ir seserų

Šelpkiti 
lyne ir 
dalykais.

Vokiet| 
likų Kunl 
religinės I 
“Naujasil 
redaguoji 
vičius. I

Reikia] 
raščio ra 
atidžių jd

“Naujai 
vo turiniu 
tis pusią] 
tikras įpd 
riems laid 
lams, kai]

“Nauja 
džiamas s 
jį ne tik s 
ti akį į jo

Augsbul 
joje ėjęs 
riai’ nuo H 
tas dienra]

Jį rėdąs
Tuo tau 

tis yra dv
Nuo se 

lietuvių bi 
rastis “M:

Jugoslav 
Draja Mil 
tas komul 
kad jis mjl 
buvo kliūti

Kada T] 
lino užanti 
no, gen. M] 
prieš užpl 
Tik vokieti 
siją, Tito i

Pasaulis 
vitchiui, o] 
čiai paskyi 
nų teisingi 
linui skers
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