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Italijos mieste Pisoje, kuri 
nuo senų dienų pasaulyje 
[garsi savo pasvirusiu bokštu 
Sir puikia katedra, nūn studi
juoja nemaža lietuvių.

Prieš kiek laiko tam mies- 
rce besimoką lietuviai buvo 
[pakviesti dalyvauti italų ka
talikų studentų suvažiavime 
ĮLucoje.

Iškilmingų pamaldų metu 
fLucos katedroje prie lietuvių 
istudentų atstovo priėjo viena 
nepažįstama ponia, paspaudė 
jam ranką ir pasakė:
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Winston Churchillis savo 
kalboje anglų parlamente 
birželio 5 d. yra iškėlęs tą 
[smurtą ir priespaudą, kurią 
[Rusija vykdo Baltijos šalyse.

Štai jo žodžiai:
“Baltijos valstybių gyven

tojų jau nepažintum kaip tų, 
[kurie ten gyveno prieš karą, 
[juos ištiko dvejopa likvida- 
teija, viena įvykdyta vokiečių, 
[antra rusų.”

I Churchillis teisingai pri
mena, kad Stalino vergija yra 
feokia pat žiauri, kaip Hitle
rio.

Bendrasis Šalpos Fondas 
nuo laiku varo rūbų vajų.
į Kiekvienas Amerikos lie
tuvis turi visu uolumu ir dos
numu šį žygį paremti.
■ Iš daugelio vietų Europoje 
ris ateina balsų, kaip tremti
niams lietuviams reikalinga 
Hsokių daiktų, o ypač rūbų. 
| Sušelptieji kartais atsiun
čia laiškų, kuriuose džiaugia
mi, kad, sulaukę amerikiečių 
irabužių, pirmą sykį po ilgų 
įaetų galėjo žmoniškiau apsi
taisyti.
I Paramos laukia visi — vy
rai, moterys, maži vaikai.
| Neužmirškite savo brolių 
r seserų nelaimėje.
I Šelpkite juos rūbais, ava
lyne ir kitais būtiniausiais 
lalykais.

AI

I Vokietijoje Lietuvių Kata- 
ikų Kunigų Sąjunga leidžia 
religinės kultūros laikraštį 
‘Naujasis Gyvenimas,” kurį 
Redaguoja kun. V. Bagdana- 
Bčius.
į Reikia džiaugtis šio laik- 
taščio rimtais straipsniais, 
įtidžiu jo paruošimu.
I “Naujasis Gyvenimas” sa
ro turiniu, jei tik galėtų plės
is puslapių skaičiumi, būtų
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Amerika Tremtiniu Neišduos

ANGLIJA GAUNA DIDELĘ PASKOLA
Nanking. — 200,000 Kini-

norės grįžti į savo 
mes pagelbėsim. 
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GEN. MIKHAILOVITCH SUŠAUDYTAS
Jugoslavijos Četnikų vadas 

Mikhailovitch ir kiti 23 as
menys liepos 15 d., Jugosla
vijos komunistų teismo, pa
skelbti kalti valstybės išdavi
me. Mikhailovitch su aštuo- 
niais kitais liepos 17 d. buvo 
sušaudyti, likusieji nuteisti 
sunkiųjų darbų kalėjimu.

Svarbiausias kaltinimas 
primestas šiam Jugoslavių 
didvyriui yra bendradarbia
vimas su vokiečiais. Per visą 
teismo eigą gen. Mikhailo
vitch, nors komunistų labai 
iškankintas, neprisipažino 
prie šio kaltinimo, kurį išgal
vojo Maskvos pataikūnai. 
Tiesa, četnikai kovojo prieš 
Jugoslavijos komunistus, kad 
apsaugotų savo šalies nepri
klausomybę. Mikhailovitch 
niekado jokių ryšių su vokie
čiais neturėjo, tą liudija 500 
Amerikos karių, kurie buvo 
četnikų išgelbėti nuo mirties. 
Jugoslavijos “Liaudies Teis
mas,” atsisakė priimti šių 
amerikiečių paliūdimus.

Nuo pat pirmųjų vokiečių 
užpuolimo dienų Mikhailo
vitch narsiai kovojo prieš už
puoliką iki vokiečiai buvo iš
vyti iš Jugoslavijos. Už šiuos 
nuopelnus tėvynei jis yra su
šaudytas.

Žmonija turinti sąžinę jau
čia ir žino, kokią piktadarys
tę padarė komunistai. Jugo-

slavų tautos sūnūs neužmirš 
gen. Mikhailovitch kovojusio 
prieš okupantą vokietį. “New 
York Time” teisingai parašė, 
kad Tito nuteisdamas Mik
hailovitch nuteisė ir save.

Buvęs Jugoslavų pasiunti
nys Amerikoje pareiškė, kad 
Mikhailovitch nuteisimas yra 
tik komunistų kerštas.

U. S. Pasienio Sargai 
Nušovė 2 Jugoslavus

Trieste. — Du jugoslavų 
kariai buvo amerikiečių sar
gybos nušauti, susišaudyme 
prie Morgan linijos, kurią 
amerikiečių daliniai saugoja. 
Jugoslavų sargyba pirma 
pradėjo šaudyti į amerikie
čius. Iš amerikiečių aukų nė
ra.

LaGuardią Išvyko 
Europon 

------ M
Washingtonas. — F. H. La 

Guardia UNRRĄ. direktorius 
su kitais valdininkais, sek
madienį lėktuvu Išvyko į Eu
ropą dalyvauti UNRRA penk
toje posėdžių serijoje, kuri į- 
vyks Ženevoje rygpiūčio 5 d.

Tikimasi, kad’/jis aplankys 
Italiją, Graikiją, Jugoslavi
ją, Ukrainą ir Baltąją Rusi
ją. Nors oficialaus patvirtini
mo nėra, bet suprantama, 
kad LaGuardia’Tnorįs aplan
kyti Jugoslavijąjir dvi Sovie
tų respublikas ir asmeniškai 
apžiūrėti kaip UNRROS duo
ta pagalba šiem kraštam bu
vo išdalinta.

Yra pranešimai, kad pa
siųsta pagalba nebuvo tinka
mai šių valstybių nukentėju- 
siems perduota ir UNRRA 
nepaminėta kaip siuntėja.

STOVYKLOSE LIETUVIAI DALINASI 
MAISTU

Browderis Aiškinasi 
Valst. Departamente

Washingtonas. — E. Brow
der atvyko į valstybės depar
tamentą, kur jis pakviestas 
aiškintis apie savo santykius 
su Kremlių.

E. Browderis neseniai va
žinėjo Maskvon ir tarėsi dėl 
naujos sovietų knygų bendro
vės.

Valstybės departamentas 
nori patirti Browderio susi
tarimą su Kremliaus vadovu 
ir žinoti daugiau apie planuo
jamą spausdinti sovietų pro
pagandą.

Irane Tebera Rusų 
Kariij

Irano pasiuntinys Ameri
kon Hussein Ala Washingto
ne pareiškė, kad nevisi Rusi
jos armijos kariai apleido 
Irano teritoriją.

Irano valdžia net iki šiol 
neturi jokios Azerbaidžano 
kontrolės. Kuomet Irano val
džios atstovai norėjo pasiek
ti šiaurės sieną negalėjo.

SUSTABDYKIME IMPERIALIZMU
------------------------------------------------♦ 

22 Žydai Užmušti

-e> ______
Sugrįžęs po konferencijų 

Paryžiuje, valstybės sekreto
rius James F. Byrnes, liepos 
15 d. vakare savo kalboje per 
radiją Amerikai ir pasauliui 
nušvietė, kas atlikta taikai 
priartinti “keturių didžiųjų” 
ministerių konferencijoje.

Daug laiko J. F. Byrnes pa
šventė apibūdinti, ko buvo 
siekiama ir kas pasiekta. Ne
buvo daug džiaugsmo jo kal
boje. Dauguma pasiūlymų 
taip laukiamai pastoviai tai
kai įvykdyti, buvo rusų de
legato Molotovo atmesti. Val
stybės sekretorius pabrėžė, 
kad Rusijos diplomatai nepa
sitiki vakarų alijantais, už
tai rusai nenori priimti tų pa
siūlymų, kuriuos Mr. Byrnes 
patiekė.

Ypač rusai kėlė protestą 
dėl Triesto. Visas reikalas 
dėl Austrijos galėjo būti iš
aiškintas Paryžiuje, bet dėl 
jų nesutikimo atidėtas iki ki
tos konferencijos. Dėl nepri
klausomybės Austrijai Molo
tovas irgi protestavo, pami
nėdamas, kad Austrija pir
miausia turi būti apvalyta 
nuo “nacių” ir pabėgėlių, ku
riuos rusai irgi “naciais” va
dina.

Vokietijos nuginklavimo 
klausimu norėta sudaryti 
speciali komisija, kuri būtų 
prižiūrėjus, kad visos ginklų 
ir amunicijos dirbtuvės būtų 
uždarytas ir Vokietijos armi
ja sunaikinta. Anglija, Pran
cūzija ir Amerika sutiko, bet 
Sovietų atstovas—ne. Jis tik 
apsirubežiavo armijos reika
le, bet dirbtuvių tyrinėjimo 
klausimu atsisakė kalbėtis.

Priėjus prie išvietintų as
menų klausimo, rusai reika
lavo, kad pabėgusieji būtų 
sugrąžinti į savo šalis. Čia 
sekretorius Bymes stipriai 
pabrėžė:

“Kurie 
tėvynes, 
Daugelis
savo šalysna, nes jie bijo 
mirties ar kalėjimo dėl savo 
politinių pažiūrų. Mūsų tra
dicija globoti politinius pabė
gėlius yra mums perbrangi, 
kad užgirtume masinį išgrū- 
dimą šių žmonių iš savo zo
nos. Jungtinės Tautos turi 
komitetą, studijuojantį šią 
problemą. Mes irgi bandysi
me rasti kokią nors išeitį, bet 
toji išeitis nebus žiauri, kuri 
pažemintų Amerikos pilie
čius.”

Birželio 21 d. įvykusiame 
Muenster-Mana (prie Frank
furt a.M.) stovyklos gyven
tojų lietuvių visuotiniame su
sirinkime buvo priimtas nu
tarimas stovyklai skirtą mai
stą dalytis visiems stovyklos 
gyventojams solidariai. Rem
damasi paskutiniais patvar
kymais iš karinės valdžios, 
UNRRA buvo pranešusi, kad 
iš jos sandėlių išduodamas 
stovyklos gyventojams mais
tas bus padalintas dirbantie-

vykios gyventojų, todėl jų 
pasiūlymas ne tik neprileido 
stovykloje apie 300 gyvento
jų prie bado ir alkio normų, 
tačiau sudarė galimybę iki 
tol buvusias maisto normas 
pakelti visu 150 kol. per die
ną.

Kinijos Komunistai 
Vėl Puola

Washingtonas.—Liepos 13 
d. Atstovų Rūmai 219 balsais 
prieš pasilakė paskolinti 
Anglijai tris bilijonus 370 
milijonų dolerių, šiuo nutari
mu pasibaigė ilgi abiejų kon
greso rūmų ginčai. Tikimasi, 
kad ši paskola atneš daug 
gero abiem šalim. Pirmieji 
anglų užpirkimai jau aptar
ti.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Sam Rayburn, kalbėdamas 
už paskolos reikalingumą, 
pabrėžė, kad ji sustiprins, ne 
tik pasaulinę prekybą, bet 
taip pat demokratijas prieš 
besiplečiantį komunizmą.

Jis pareiškė: “Nenoriu, 
kad Anglija ir visa Vakarų 
Europa būtų stumiama į tą 
ideologiją, kurios aš neken
čiu. Jeigu mes ne bendradar
biausime su savo geriausiu 
sąjungininku, aš bijau sakyti 
kas gali atsitikti.

“Mums yra šiandien pasiū
lyta vadovauti pasauliui. Ar 
mes imsimės vadovybės, ar

leisime kitiems ja pasinaudo 
ti?

“Jeigu mes ^būsime sv 
jungoj su Anglijos demokrato—J 
tija, aš bijau, kad kas nors 
kitas bus. Tegu Dievas pasi
gaili mūs, jeigu neturėsime 
sąjungininkų už okeano, te
gu Dievas pasigaili ir jų.

“Amerikos užduotis išgirs
ti pasaulio šauksmą. Jų vil
tys sukrautos mumyse.

“Aš taip kalbu, nes myliu 
Ameriką ir niekam neturiu 
neapykantos.”

William C. Bullitt, buvęs 
Amerikos pasiuntinys Rusi
jai, liepos 15 d. pareiškė:

“Jungtinės Amerikos Val
stybės neturėtų abejoti pa
vartoti atominę bombą su
stabdyti Rusijos naujus nusi
kaltimus.”

Kalbėdamas apie užpuoli
mo moralę Bullitt pasakė:

“Nubausti žudiką mirtimi 
nėra nemoralu. Kur nors mes 
turime sustabdyti sovietų 
imperializmą arba pasiduoti 
Stalino viešpatavimui.”

“Mes negalime pabėgti iš 
šios žemės. Mūsų valstybės 
saugumas reikalauja, kad 
Stalino agresija būtų sulai
kyta, kol jo kariuomenės dar 
tebėra toli nuo mūsų krantų. 
Savo rankose mes laikome 
tam priemones.

“Nėra jokios paslapties 
apie Rusijos siekius. Jie turi 
savo nuolatiniu uždaviniu į- 
vesti visame pasaulyje komu
nistišką diktatūrą. Todėl Sta
linas toks nesukalbamas.”

siems ir nedirbėtiesiems ne. k;riuomenė
vienodomis normomis.

Pagal tą patvarkymą dir
bantieji turi teisę gauti iki 
3,000 kai. maisto per dieną, o 
nedirbantiesiems davinys 
mažinamas iki 2,000 kai. Su
sirinkime patys dirbantieji 
pasiūlė dalintis savo maisto 
priedu su nedirbančiaisiais, 
atsisakydami 1,000 kai. per 
dieną. Dirbančiųjų stovyklo
je procentas gana aukštas, 
daugiau, kaip 33% visų sto-

vėl pradėjo pulti valdžios ka
riuomenės laikomas pozici
jas Tientsin srityje. Komu
nistai sutraukė po 10,000 ka
reivių abiejose Tientsino pu
sėse ir pradėjo smarkų puo
limą.

Manyta, kad pavyks pada
ryti paliaubas, bet tai labai 
maža viltis. Yra pagrindo ma
nyti, kad netrukus kovos pra
sidės visuose frontuose.

Varšuva. — Valdžiai ruo
šiantis pakarti devynis vy
rus nuteistus už Kielce po
gromo sukurstymą, rapor
tuota jog naujoje bangoje 
persekiojimų Lenkijoje buvo 
užmušta kiti 22 žydai bandą 
išbėgti kitur.

Pavojingas įtempimas
Tuo tarpu, August Kardi

nolas Hlond pareiškė, jog žy
dai valdininkai yra kalti už 
“pavojinką įtempimą” Lenki
joje. Kardinolas sakė “su
prastėjimas” Lenkijos vidu
jinėje santvarkoje susidarė 
“dėl žydų, kurie šiandien už
ima svarbias vietas Lenkijos 
vyriausybėje ir kurie bando 
įsteigti valdžios santvarką, 
kurios didžiuma žmonių ne
pageidauja.”

LIETUVOS TREMTINIU TROŠKIMAI
(Lietuvio laiškas iš Vokietijos)

Vokiečią Dirbtuves
Atiduoda Austrams

Viena. — J. Valstybių karo 
vadovybė perleido austrams 
280 įvairių vokiečių dirbtu
vių.

Austrų valdžios įgaliotiniai 
tvarkys visus dirbtuvių rei
kalus, kol sąjungininkai nu
tars galutinį jų likimo.

Sunku buvo mums gyvuoti nacių režimo metu vergo są
lygose, kai aplinkui kiekvienu metu rėkdavo ir koliodavos 
dideles teises turįs prižiūrėtojas. Tokiose sąlygose bukome 
kūnu ir siela ir jautėme savyje tą baisų skurdą, ir vieninte
lis mūsų laukimas ir viltis buvo, kad tik greičiau baigtųsi 
karas, kad vėl galėtume grįžti į savo kraštą. Karas baigėsi, 
bet viltys toli gražu netampa tikrove. Jei kūnas per tą po
karinį laiką pailsėjo, tai dvasia tebeklaidžioja neaiškumuose 
ir jaučia skurdą. Kiek pajėgdami mažiname tą skurdą, bet 
sunku ir iki patenkinamos padėties sumažinti, o juo labiau 
iki visiškai žmoniškos padėties!

Visi mūsų troškimai pirmiausia grupuojasi į tą vienin
telį didžiausią norą—kuo greičiausiai grįžti namo. Nors ir 
kokia tamsi bebūtų tikrovė, nors ir kaip kartais susipainio
jusi politika, nuo kurios priklauso mūsų likimas, vis tiek 
mes džiaugiamės kiekviena giedresne žinele. Jei nuoširdus 
amerikiečio, anglo ar kurio kito demokrato politiko žodis 
viešai pasakomas už mus, mes dažnai tokius pasakymus ne 
tik įvertiname, bet tiesiog su kaupu pervertiname, skirdami 
tiems žodžiams daug didesnį svorį, negu iš tikro kartais rei
kia. Jei mes paskaitome žinių, kur užstoja kas nors mus, ta
da gerėja mūsų nuotaikos, stiprėja mūsų viltys, ir jau tai 
gerai, nors tai palaiko tūkstančių mūsų širdis šioje tamsioje 
ištrėmimo nežinioje.

Bet čia daug ko mes trūkstame. Žinome ir visada jau
čiame, kad čia mums ne namai. Gimtieji namai už tūkstan
čio kilometrų, ten daug kas vertinga liko, bet nepareisi ir 
nepaimsi. Gal ir pareitum, gal ir paimtum, jei ne toji mirties 
grėsmė, kuri pusnuogius išvijo mus iš gimtųjų namų.

Ko gi mes trūkstame? Ko stingame?
Duonos mums čia dažnai duoda daugiau negu vokiečiams. 

Laikiną pastogę taip pat turime vieni barakuose, kiti gyve
namuosiuose namuose. Drabužių taip pat gauname—nuogi 
nevaikštome. Kol kas niekas dar neverčiamas sunkiai dirb
ti. Pagaliau, gavę žmoniško darbo, nemanau, kad galėsime 
skųstis: juk darbas užtikrins mums didesnį savarankišku
mą, apsaugos mus nuo nedarbo ydų. O trūksta mums už 
viską labiausiai tėvynės oro, dėl to mes sergame, o ne vie
nas ir vystame, nykstame ir menkėjame. Ir vis dėlto visi 
žinome, kad tai ne nuo mūsų priklauso.

(Tąsa 5 pusi.)
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Jugoslavijos įžymusis gen. 
•raja Mikhailovitch nuteis
ia komunistų mirti už tai, 
ad jis mylėjo savo tėvynę ir 
U.VO kliūtis Stalino kelyje.
[Kada Tito pasislėpęs Sta
bo užantyje Maskvoje gyve- 
p, gen. Mikhailovitch kovojo 
neš užpuolikus vokiečius, 
ik vokiečiams užpuolus Ru- 
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Ottawa.—Kanados vyriau- paslaptimis būtų labai leng- 
sybės speciali komisija, kuri vas.
per paskutinius penkis mėne
sius tyrinėjo Maskvos diri-’ 
guojamus šnipų žygius pra
neša, kad Rusijos šnipai iš
gavo svarbias politines Ame
rikos, Anglijos ir Kanados 
paslaptis.

Komisija savo 692 puslapių 
raporte nurodo, kad Rusijos 
vyriausybė Kanadoje turėjo 
ir gal tebeturi daugiau negu 
vieną šnipų tinklą. Taip pat 
pažymima, kad N.K.V.D., Ru
sijos politinė policija, turi la
bai stiprią organizaciją Ka
nadoje. Sovietų atstovybė 
Kanadoje globoja ir instruk
tuoja šnipų tinklus. Sovietų 
atstovybės antrasis sekreto
rius Goussarov vadovavo ko
munistams, siekiančiams iš
gauti paslaptis.

Komisija ypatingai pabrė
žė, kad Sovietų šnipų išgau
tos technikinės paslaptys pa
stato pavojun pokarinį apsi
gynimą. Sabotažas su šiomis

Varšuva.—Mikolajczyk pa
reiškė, kad jis reikalaus pa
naikinti refendumą, nes bal
savimas buvo netvarkingas, 
o balsų skaičiavimas suklas
totas.

Spaudos atstovams jis pa
rodė visą tūkstantį apdegu
sių balsavimo kortelių, kurios 
buvo išimtos iš dėžių ir iš
mestos į miesto kanalizaci
ją.

Be to, komunistų policija 
suėmė penkis tūkstančius 
valstiečių partijos narių, ku
rie turėjo skaičiuoti referen
dumo balsus.

Šių metų gegužės mėn. pa
baigoje ir birželio mėn. Ben
drasis
Šalpos Fondas išsiuntė 7 
siuntas įvairių daiktų lietu
viams tremtiniams Europoje.

Jų tarpe buvo: 45,560 sv. 
maisto, 28,618 sv. drabužių ir 
batų, 4,794 sv. mokykloms 
reikmenų, apie 5,000 tomų 
knygų ir žurnalų Baltijos 
Universitetui Hamburge, 277 
sv. medikamentų ir 277 sv. 
virtuvės reikmenų.

Šių siuntų vertė siekia per 
44,000 dol.

Nauja Popiežiaus 
Dovana Lietuviams

Kiek Amerika 
Skolina

Washingtonas. — Preky
bos departamentas praneša, 
kad jei Kongresas patvirtins 
paskolą Anglijai, tai Jungti
nių Valstybių kredito pasi
žadėjimai užsieniams pasieks 
10 bilijonų dolerių.

Jo Šventenybė Pijus XII 
šiomis dienomis paskyrė nau
ją dovaną lietuviams tremti
niams, esantiems Vokietijo
je ir Austrijoje.

Šį kartą popiežius paauko
jo lietuviams 5,000 rožančių, 
15,000 šv. paveikslų ir 10,000 
medalikėlių.

Anksčiau popiežius yra su
teikęs lietuviam tremtiniams 
dovanas pinigais ir maistu.

Naująsias popiežiaus dova- _ 
nas lietuviams tremtiniams 
išdalins BALF pirmininkas 
kun. dr. Juozas B. Končius, 
kuris tebelanko lietuvius 
tremtinius Austrijoje ir Vo
kietijoje, esančius stovyklose 
ir už jų ribų.

Madridas. — Romoje kurį 
laiką gyvenęs lietuvis daili
ninkas Zoromskis parsikėlė 
kūrybai į Ispaniją.
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MANO NAMAS GIMTINĖJE
Dulka vieškeliai balti pro mano namą, 
ir nusidriekia tolybėsna, lyg dainos; 
ir beržų žaliasai rūbas jau plevena . . . 
Vasaros vidudienių palaima 
supa mano tėviškės gimtinį namą . . .
Ir draugai mani—bastūnai šviesiaplaukiai 
iš kažin kurios šalies atnešę juoką 
ir kelionės lazdą, ties langinėm šaukia, 
šaukia mano vardą. Klausosi. Ir juokas 
lūpose jiems miršta . . . Stovi jie ir laukia . . .
Driekias vieškeliai tolybėsna pro mano namą . . . 
Ir beržai dainuodami į tolį eina . . .
Ir draugai mani prasibastydami klebena 
uždaras langines . . . Niekas neateina, 
durų niekas jiems neatveria į mano namą . . .

Henrikas Nagys.
TAIKOS KONFERENCIJA

Frastanz-1945-V-15

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

i

DARIUS—GIRĖNAS—LITUANICA

Keturių didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministerial 
nutarė Paryžiuje sušaukti liepos 29 dieną taikos konferen
ciją.

Bus svarstomos taikos sutartys su Italija, Vengrija, 
Bulgarija, Rumunija ir Suomija. Visos šios valstybės kovo
jo Vokietijos pusėje.

Konferencijos rezultatai giliai atsilieps Europos gyve
nimui ir jį privers prie normalesnių sąlygų.

Pasirašius taiką, iš paliestų kraštų reikės išeiti okupa
cinėms kariuomenėms. Tada Rumunija, Vengrija ir Bulga
rija galės savarankiškiau valdytis, be rusiškos okupacijos, 
jei tik Maskvos nebus išgalvota aniems kraštams naujų pai
niavų.

Tenka pabrėžti, kad šioji konferencija nebus galutinis 
Europos sutvarkymas. Dar pasiliks opiausias klausimas— 
Vokietijos likimas. Kol šios šalies ateitis nebus nustatyta, 
tol nebus prieita prie taikos meto visoje Europoje.

Pasaulis trokšta, kad taika būtų teisinga, atsižvelgian
ti ne tik į didžiųjų, bet ir mažųjų teises. Be teisingos taikos 
nebus tikros taikos, o tik pasirengimas naujiems konflik
tams.

Kokia toji teisinga ir tikra taika turėtų būti, gerai su
pranta tiek amerikiečių, tiek anglų vadovaujantys asmenys.

Teisingos taikos nuostatai buvo paskelbti Atlanto Čar- 
tery, Keturiose Laisvėse ir kituose iškilminguose tiek ve- 
lionies Roosevelto, tiek Churchillio, tiek ir prezidento Tru- 
mano pareiškimuose.

Atlanto Čarteryje, pagarsintame Roosevelto su Chur- 
chilliu ir priimtame Stalino, yra aiškiai pasakyta, kad lais
vė turi būti grąžinta visoms tautoms, didelėms ir mažoms. 
Ten yra pabrėžta, kad laimėjusios valstybės neieškos teri
torinių padidinimų.

Prezidentas Trumanas Laivyno Dienos kalboje aiškių 
aiškiausiai pasakė:

“Mes nepatvirtinsim teritorinių pakeitimų jokioje 
draugiškoje pasaulio dalyje, jeigu tai nesutinka su paliestų 
žmonių laisvai pareikšta valia.

“Mes tikim, kad visoms tautoms, kurios yra pasiren
gusios savam valdymuisi, turi būti leista išsirinkti savo pa-

Teisingos taikos programą yra pagrindinai išdėstęs ir 
popiežius Pijus XII.

Svarbiausia jo mintis—visoms tautoms, didelėms ir 
mažoms, galingoms ir silpnoms, turi būti garantuotos jų 
teisės gyventi ir būti nepriklausomoms.

Nors nemaža laiko praėjo nuo ir Atlanto Čarterio ir ki
tų aukštų principų paskelbimo, retai kada pasaulyje buvo 
tiek neteisybės, prievartos ir skriaudos tautoms ir žmo
nėms, kaip kad šiandien matome.

Tos didelės ir kruvinos neteisybės auka tebėra ir Lie
tuva, demokratijų pamesta skaudžiam likimui ir užmarš
čiai.

Paryžiaus konferencija, tur būt, galutinai nenulems 
Lietuvos ateities, gal visai nelies jos klausimo. Bet be tei
singo Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių ateities sutvarky
mo, joms atstatant laisvę ir iš ten pašalinant okupantus ru
sus, pasaulyje negali būti ir nebus ne tik teisingos, bet ap
skritai jokios taikos. R.

(Trylikos metų sukakties 
proga)

Dažnai pastebime, kad 
mums trūksta žodžių nusa
kyti visa tai, ką jaučiame 
minėdami didelius įvykius. 
Didžiausių išgyvenimų metų 
žmonės dažniausiai tyli ar 
verkia.

Būna taip, kad ir iš džiaug
smo verkiame, ir niekas tuo 
nesistebi. Tai parodo, koks 
yra silpnas žmogus. Mes, kad 
ir labai norėdami, negalime 
ištrūkti iš mūsų gyvenimą 
supančių laiko sienų.

Tik labai didelės asmeny
bės ryžtasi įvykdyti darbus, 
kurie paprastam žmogui at
rodo neįmanomi, o kartais 
net—beprasmiški.

Senovės lietuviai buvo ypa
tingai plataus polėkio žmo
nės. Tik dėl tokių savo būdo 
ypatybių jie buvo įkūrę Lie
tuvos imperiją. Deja ilgai
niui per šimtą metų išbuvę 
Rusijos valdžioje, lietuviai 
gerokai susmulkėjo. Kada 
Lietuvą slėgė Azijos tamsa, 
kada mūsų žmonėms nebeli
ko jokios paguodos, tik Die
vas, lietuvių tauta užsidarė 
savyje, nelyginant jautri 
nakties šalčiui gėlė, kuri su- 
skleidžia tamsoje savo lape-

liūs, kad vėl pražystų visu 
grožiu rytui išaušus.

Atėjo laikas, pabudo Lie
tuva ir stojo į kovą dėl su
mindžiotų žmogaus teisių, 
dėl laisvės. Tūkstančiai caro 
ištremtųjų į Sibirą, tūkstan
čiai kovose dėl Nepriklauso
mybės kritusių savanorių bu
vo tie pilkieji didvyriai, ku
rių vardus retas mūsų žino, 
bet kurie lieka amžinai gyvi 
tautoje ne tik dainose ir lite
ratūroje, bet ir jos sąmonėje, 
mintyse, darbuose.
Žinoma, kai mes savo laiku 
gyvenome jų brangiausia au
ka — gyvybe — sukurtuose 
Laisvės Rūmuose, mes apie 
tai retai galvojame, bet kai 
Rūmai griuvo, o mes, kaip 
našlaičiai, atsidūrėme laimin
giausiu atveju svetimose ša
lyse, tada kartu su didžiuoju 
dainium Adomu Mickevičium 
griaudžiai atsidusę, galime 
pakartoti:
Lietuva, mano žemė gimtoji, 
Tas tik supras, kad tu jam 

[sveikatą atstoji, 
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs 

[šiandieną 
Tavo regiu aš grožį ir kampą 

[kiekvieną . . .
Ką reiškia 20 ir keli mūsų 

atgautos laisvės metai, kai

Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo—
Bus skaidri, šalta žiemos naktis: 
švies didžiulės žvaigždės tolumoj— 
ir beržai stovės šalikelėm balti.
Taip prieisiu kelią į namus . . .
Tolumoj suvirps varpeliai—ir skambės, skambės . . . 
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės— 
didelis, liepsnojąs, neramus . . .
Ir prieisiu aš namų duris— 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris . . . 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis .. .
Sichelsdorf-1944-XII-22 Henrikas Nagys.

palygini juos su amžinybe? 
O, vis dėlto, kiek džiaugsmo, 
kančių ir vargų, kiek didvy
riškų žygių ir kiek niekšybės 
mes esame per tą laiko tarpą 
patyrę.

Tiek daug brangių verty
bių netekę, mes vis dėlto, esa
me labai turtingi, nes likome 
gyvi. Gyvi ne tik kūnu, bet ir 
dvasia, ir tai duoda mums vil
ties atkurti tai, ko netekome 
—atgimti.

Tarp tamsios nakties ir 
skaisčios dienos eina žmogus 
savo gyvenimo kelią. Tarp 
ydų ir dorybių mes klysta
me, puolame ir vėl keliamės. 
Daug kas pavargo toje kelio-

net žuvo, bet, anot rašytojo: 
“Juo tamsesnė naktis, juo 
skaisčiau žėri žvaigždės.”

Juo labiau tautos dalis 
klimpsta į kasdieniškumą, 
juo greičiau tautoje iškyla 
vienas, kitas ar tūkstančiai 
pasiryžėlių, kurių žygiai iš 
pagrindų supurto tautą, pa
budina joje beužmiegantį di
dingos dvasios gyvenimo il
gesį, sukrečia ir atnaujina vi
sus.

Tokiu, tautą supurtinusiu 
atgaivinusiu žygiu buvo Li- 
tuanicos skridimas. Plačių, 
didingų polėkių atgimimo 
pradininkai buvo Darius ir 
Girėnas.

Ir gražiausi mūsų žodžiai 
blanksta prieš jų žygį. Tauta 
dainavo jų garbei dainas, kū
rėsi tautosaka, poetai, rašy
tojai garbino juos—visi mes, 
jų drąsaus skridimo ir tra
giškos mirties akivaizdoje 
pasijutome esą kitoniški: ge
resni, kilnesni, aukštesni. 
Kiek daug žmonių, atitolusių 
nuo tautos kamieno, po Li- 
tuanicos tragiško triumfo 
grįžo prie lietuviškumo.

Lituanica! Lietuviškumas! 
Neišmatuojamas prasmės 
šaltinis sukauptas šiame vie
name žodyje. “Tau, jaunoji 
Lietuva, skiriame šį mūsų žy
gį .. . ”—skamba didvyrių 
testamento pradžia.

Ir tie, kurie netikėjo, ir tie 
keistuoliai, kurie šmeižė juos, 
ir tie, kurie jų laukė, budė
dami visą naktį ne tik Kauno 
aerodrome, bet ir kaime, visi 
buvome prislėgti mirties 
siaubo, išgirdę baisią žinią: 
Jie žuvo . . .

Ne! Jie nežuvo. Jie savo 
dvasia amžinai gyvens lietu
vių tautoje. Jų žygis—tai 
protestas. Protestas prieš tai, 
kad lietuvių tauta pastarąjį 
šimtmetį užsidarė savo siau
rose ribose, kad ji buvo ver
giškai kukli. Jų žygis—tai 
paskatinimas kitiems kilti 
aukštyn, siekti toli, kurti 
naujas vertybes Lietuvos ir 
visos žmonijos labui.

daug jos skolingos išskirtai, 
tylinčiai Lietuvai.”

Toji diena ateis, tikėkime 
tuo. Suomių, vokiečių (tik, ži
noma, ne nacių) objektingi 
mokslininkai teigia lietuvius 
jau prieš 2,000 metų davus 
tam tautom žemės ūkio, na
mų statybos, laivininkystės 
ir kitus kultūros bei civiliza
cijos pradmenis.

Romėnų istorikas Tacitus 
mūsų protėvius apibūdina 
kaip gens humanissima, nors 
toji žmoniškiausioji tauta, 
kai jos kantrybė išseko, su
triuškino kryžiuočių galybę 
ties Žalgiriu.

Tai buvo prieš 536 metus 
liepos 15 dieną. Į mūsų did
vyrių minėjimo dieną taip 
pat prašosi įjungiama ir ši 
sukaktis. Tada kovodami pe- 
tis į petį su lenkais prieš ben
drą priešą, jį nugalėjome. 
Šiandie ir lenkų ir mūsų liki
mo paukščiai vėl suglaudė 
kartu sparnus, nes ir vienos 
ir kitos tautos žmonės vieno
dai susirūpinę klausia: kas 
bus rytoj ?

Darių ir Girėną mes vadi
name didvyriais, arba hero
jais, nes patys būdami neto
buli, mes nebedrįstame jų va
dinti žmonėmis ir tuo, tary
tum, prilyginti juos sau.

Darius ir Girėnas buvo 
žmonės. Žmonės kilniausia 
gražiausia šio žodžio prasme. 
Žmonės, kurių pavyzdys kiek
vienam lietuviui turėtų būti 
siektinas idealas. Žmonės, 
kokių lietuvių tauta dar ne
turėjo, bet kurių mes priva
lome, nes taip yra įsakyta ir 
jų testamente. Didvyrių tu
rėjome praeityje, turime da
bar, turėsime ir ateityje. 
Mums trūksta žmonių, tikrų 
žmonių didžios kilnios dva
sios žmonių, kurie ir kasdie
niškame darbe spindėtų šir
dis pavergiančiomis rinktinių 
didvyrių ypatybėmis. Tik sa
vo tautai, tik žmonijos gero
vei gyvenančiam, teisingam,

Ir jų žygis davė mums 
naujų žodžių, naujų minčių, 
naujų jėgų. Ėmėme labiau 
gerbti save, augo mūsų kul
tūrinis veržlumas, pasitikėji
mas, tautinė sąmonė, mūsų 
savigarba, vieningumas, drą
sa gyventi ir kurti tikrą gy
venimą. Mūsų dvasia ne tik 
atgijo. Ji įgavo sparnus. Tai 
jau buvo didelė gręsmė mus 
užvaldžiusiai materijai.

Praeitimi bet kas didžiuo
tis gali. Garbinga, didelė bu
vo ir Lietuva senovėj.

Kas beliko iš jos, kai me
džiaga pavergė mūsų vadų 
sielą? Tik užsienių muziejuo
se seni žemėlapiai, kuriuose' 'stiprios "dvasios žmogui kito- 
nuo Baltijos ligi juodųjų jū
rų platus parašas Lithuania, 
tik dabartiniuose Rusijos plo
tuose išmėtyti daug pasaką 
vardai “Litovskij poluostrov” 
—lietuvių pusiasalis — Kry
me, “Litovskoje šosė”—lietu
vių vieškelis—Kijeve, “Brest 
Litovsk”—lietuvių brasta— 
Gudijoj, šimtai pavardžių 
Ukrainoje: Litovčenko, Lit
vinov, Litvak, Litovskij, šim
tai tūkstančių nutautėjusių, 
teisingiau pasakius — kita 
kalba kalbančių jotvingių, 
apie kuriuos istorijos vado
vėliai iškilmingai skelbia, esą 
jie visi išnaikinti,—į pietus 
nuo Gardino; prūsų—į vaka
rus nuo Tilžės, sėlių į pietry
čius nuo Daugavpilio ir mili
jonas išeivių, išsiblaškiusių 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Kanadoj, Brazilijoj, Af
rikoj, net Australijoj.

Tos tolimos, kukliam mū
sų kaimiečių šiandie nebeįsi- 
vaizduojamos, mūsų valsty
bės sienos, tėra tik medžiaga, 
o juk žinome: visa, kas yra iš 
medžiagos, keičiasi, nyksta.

Daug imperijų išnyko seno
vėj e. Išmirė net jas sukūru- 
sios tautos: chetai, asirai,ba
biloniečiai, romėnai, bet liko 
gyva tai, ką jų dvasią sukū
rė. O dvasiai žemiškoji forma 
nesvarbu, Blezdingėlė, tiesa, 
yra maža, bet jos gyvenimo, 
jos kelionių akiratis yra ne
palyginamai didesnis negu 
žąsies, virtusios tautosakoje 
kvailumo simboliu, tuo tarpu 
kai blezdingėlė buvo, yra ir 
pasiliks pavasario, vadinas, 
—gyvybės atgijimo ženklas.

Tegu mes esame dabar ma
ža valstybė, maža tauta, bet 
anot garsaus rašytojo Dosto
jevskio dukters žodžių: “Jo
kia tauta slavų civilizacijai 
tiek nėra davusi, kaip maža 
Lietuva. Kitos tautos dirbo 
sau, savo garbei; Lietuva sa
vo dvasios žiedus pavedė kai
mynams. Lenkai, Ukraina ir 
Rusija to dar nesupranta ir 
nėra dėkingos. Bet ateis die
na, kada aiškiai pažins, kiek

niška šviesa sužėrės Lietuvos 
saulė, kitaip prakalbės lietu
viškoji, mūsų protėvių ir bro
lių krauju pasruvusi žemė, 
žemė mūsų motinų ir sesių 
ašaromis suvilginta . . .

Kitaip ir mums prakalbės 
našlaitė — pažemintoji, kan
kinamoji, niekinamoji Ginta
ro Karalaitė — Lietuva, kuri 
šiuo tarpu yra mums viskas: 
sveikata, laimė, laisvė ir gy
venimas.

Būkime didžios dvasios 
žmonėmis, tada būsime ver
ti Dariaus ir Girėno, jų didin
go sielos sparnų polėkio— 
verti jų testamento vykdyto
jai. Būkime dideli ne valsty
bės sienomis, bet savo visas 
kliūtis nugalinčios kūrybinės 
sielos galia! Ir mažame ra
sos lašelyje atsispindi didin
ga saulė. Ir mažoje, nepri
klausomybės ir teisingumo 
saule nušviestoje Lietuvoje, 
mes galime būti Dievui ir gy
venimui prasmingi ir būtini.

Lituanica — mažutė blez
dingėlė, skridusi viršum niū
riųjų Atlanto vandenyno gel
mių, yra mums mūsų bran
giosios Tėvynės simbolis. 
Kaip medžiagos kūrinys ji 
yra sudužus, bet ji mums gy
va kaip pavasario, laisvės, 
mūsų naujojo prisikėlimo 
ženklas!
Iš tolimo krašto gandas atėjo, 
gandas, kaip tekanti saulė.
Du vyrai sukūrė sparnuotą idėją 
—iškelti tėvynę pasauly.
Skamba lėktuvas viršum

| Atlanto,
tai—Lituanica . . .
Plaka dvi širdys tolimam

| krantui, 
o mirčiai—panieka.
Toli paliko siaubus okeanas, 
naktis jau žemę pamynė.
Dvi širdys meldės: “Tėvyne

[mano . . .” 
Grįžo negyvos tėvynėn.
Bet vienas žodis skamba

[pasauly:
tai—Lituanica.
Siekime saulės, siekime laisvės, 
o mirčiai—panieka!

Petras Babickas.

St. Deve
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SOVIETAI STIPRINASI BALKANUOSE
(Mūsų Europos korespondento pranešimas)

Dar carų Rusija visada 
svajojo apie Dardanelius ir 
Balkanus.

Dardaneliai—raktas į Vi
duržemio jūrą, taigi, kelias 
tolesnei ekspansijai, o Balka
nuose gyvena slaviškos kil
mės tautos, kurias Rusija vi
sada laikė savo seserimis.

Dabartinis raudonasis 
Maskvos imperializmas savo 
apetitus į Dardanelius ir Bal
kanus dar labiau sužadino. 
Jau daugiau kaip metai, kai 
Sovietų S-ga daro didžiausį 
spaudimą Turkijai, kad ši 
pabūgtų, nusileistų ir patek
tų Sovietų S-gos malonėn.

Balkanus sovietams pasi
sekė užgrobti karo metu, ve
jant iš ten vokiečius.

Jau antri metai, kai karas 
Europoje baigėsi. Balkanų 
tautos nori atsikvėpti, nori 
pradėti taikos gyvenimą, bet 
Sovietų S-ga iš Balkanų kraš
tų nesitraukia ir savo karinių 
pajėgų dėka Balkanų kraštų 
gyvenimą visiškai savais me
todais tvarko.

Pirmos Paryžiaus konfe
rencijos metu, kai Byrnes su 
Bevinu pasiūlė sutarptautin- 
ti Dunojų, tą pagrindinę Bal
kanų ir visos Pietų-Rytų Eu
ropos upę, kad jis būtų 
vai prieinamas visoms 
stybėms, kurios yra 
Dunojaus, Molotovas
gerkle sušuko, kad Dunojus 
Sovietų S-gai turi gyvybinės 
reikšmės, kad čia Sovietų S- 
ga turi nepaprastų interesų

lais- 
val- 
prie 
visa

ir ji viena yra pasiryžusi gin 
ti visą Dunojaus sritį.

Čia ir aiškėjo visos Soviet 
S-gos užmačios.

Kas valdo Dunojų, tas tu 
savo žinioje Rumuniją, Bul 
gariją, Vengriją, Austrij 
Kadangi sovietai į Dunojau 
sritį nieko nenori įsileisti, t 
Dunojaus gynimo vardu ji 
nori paslėpti savo siekini 
užvaldyti visus Balkanus, vi
są Pietų-Rytų Europą, iš ku 
rios dėkingas kelias tolesn 
ekspansijai į Viduržemio jū 
rą ir Afriką.

Keistai skamba Molotove 
žodžiai, kad Dunojų jie gi 
vieni. Nuo ko gi reikėtų Du
nojų ginti, kas jam grasiu 
ar gali grasinti? Niekas. Ru
munija, Bulgarija, Vengrij 
ir nemaža Austrijos dalis yr 
sovietų vasalai, jų karini 
pajėgų okupuoti kraštai, ką 
rie Dunojui jokio pavoja 
sudaryti negali. Jugoslaviji 
taipgi Maskvos draugas. Be 
lieka viena Graikija, kurie 
Maskva nepasitiki, bet ji sil 
na, toli nuo Dunojaus, niek 
da jo nesieks užvaldyti ir D 
no jaus saugumui suda 
pavojaus negali.

Bolševikai nekaltu Dun 
jaus gynimo vardu nori gal 
tinai užvaldyti Balkanus, įsi 
galėti visoje Pietų-Rytų E 
ropoję, kad iš čia pradėj 
milžinišką veržimąsi į bri 
tams jautrią vietą—Vidur 
mio jūros susisiekimo arteri 
ją. St. Deve

\?rarko lietuvių pa 
įsas įvyks šį sekma 
a 21 i, Lithuania 
vta, 340 Mitchell A v 
(j,Privažiavimas pri 
sĮpatogus. Važiuokit 
jįi ar autobusu nu 
to bažnyčios specia 
£ išeis 2 vai. popiet 
jturių parkas pasi 
ir jaukumu. Tad vi 
sriai pasilinksmini 

,wi
taas ypač svarbu 
a nes jo pelną 

5S bažnyčios pagra

PRISIMENA BALTIJOS VALSTYBES
(Mūsų Europos korespondento pranešimas)

Plačiai skaitomas anglų | teisės nepriklausomybei? R 
konservatorių dienraštis "°4 «
“Daily Mail” vis dažniau ir 
dažniau prisimena ir Baltijos 
valstybes, kurias laiko netei
singai sovietų okupuotomis.

Pirmos užsienių ministerių 
konferencijos Paryžiuje me
tu “Daily Mail” laiškų redak
cijai skyriuje įsidėjo tokį 
laišką: “Laisvės ir teisingu
mo mylėtojai susirūpinę lau
kia užsienių reikalų ministe
rių konferencijos Paryžiuje 
išdavų.

“Baltijos klausimas bus 
svarstomas, ir bus stebimasi, 
jei demokratijos bus linku
sios pripažinti Baltijos val
stybių “savanorišką sąjungą” 
su Rusija. Baltijos valstybės 
1940 m. buvo prievarta oku
puotos. Rusai greičiausiai eis 
kompromisan Italijos klausi
mu, jei Baltijos valstybės bus 
pripažintos sovietams. Ta
čiau ar yra reikalo paauko
ti Baltijos valstybes siekiant 
susitarimo dėl Italijos? Argi 
mažosios valstybės nebeturi

sai šičia nesustos. Kartą g 
vę Baltijos valstybes, ji 
sieks tolesnių “laisvų sąj 
gų,” šiuo metu su Persij 
Kas atsitiko su Atlanto čai 
teriu — argi tėra popiergi 
lis?”

Kadangi beveik nė vien 
klausimu pirmoj konferenc 
joj nebuvo susitarta, tai B 
tijos valstybių klausimas P 
ryžiaus anoj konferencijoj 
nebuvo iškilęs.

Laikoma tikru dalyku, ka 
Baltijos klausimas iškils ka 
tu su Vokietijos ir Lenkij 
klausimais.

KIEK KARO NUSIKAL 
LIŲ NUŽUDYTA

Washingtonas.—Nuo k 
pabaigos nužudyta apie 
karo nusikaltėlių Europoje ‘ 
Azijoje.

Tarp garsesnių buvo Lav 
lis, Quislingas, Antonesc 
Jamašita ir nemaža kitų. į

surengti pi 
įėję dėl dalyva

atao su Jean Bi

n, N. J.
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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. C. E. RAUDONIS
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

8rugpiūčio 
pareigotas Jo 
amerikiečių ii 
ir radijo t 

Esančiam 
•'.’New Yorke

Pyks Moti
dvi mvl
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i viena yra pasiryš, 
isą Dunojaus sritį

Cas valdo Dunojų 
■o žinioje RumJ •Kk- Vengriją,^ 

daugi sovietai į 
tį nieko nenori įįt 
nojaus gynimo į 
n paslėpti savo į 
raidyti visus Baį 
Pietų-Rytų Eurą., 
s dėkingas kelį- 
jpansijai į Vidinį 
ir Afriką, 
keistai skamba y 
ižiai, kad Dunojų 
>ni. Nuo ko gi r* 
jų ginti, kas jam j 
gali grasinti? Niį 
mija, Bulgarija, v 
nemaža Austrijoj 
vietų vasalai, j, į 
jėgų okupuoti kį 
i Dunojui jokio į; 
daryti negali, 
pgi Maskvos drag 
ka viena Graibi 
įskva nepasitiki,į 
, toli nuo Dunojaus.- 
jo nesieks užvaldę 

jaus saugumui § 
vojaus negali.
Bolševikai nekalu: 
us gynimo vardu e 
įai užvaldyti Balk 
lėti visoje PiefyR;

Už Spygliuotų Vielų
ą> .......  ...... —

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
—---------  1,1 1 Rašo A. Gervydas —1

LAIŠKAI Iš ANAPUS BALTIJOS Į BALF SANDELĮ PER BIRŽELIO MEN.

llžinišką veržimas, 
ms jautrią vietą-l 
io jūros susisietei 

St.fr

[OS VALSUI
idento pranešimas) 

isės nepriklausomyte 
i šičia nesustos. Kr.
i Baltijos valstybe 
?ks tolesnių "laisvu 
į,” šiuo metu su lt 
is atsitiko su Ate: 
riu — argi tėra ptį 
j?” 
Kadangi beveik nė 
aušimu pirmoj Me 
j nebuvo susitarta, u 
jos valstybių kiaute 
'žiaus anoj konfers 
įbuvo iškilęs.
Laikoma tikru dalyta 
altijos klausimas iŠ 
i su Vokietijos ir te 
augimais.

Stfr

1EKKAE0NW
LIŲ NUŽUDYTA

Washingtonas.-N® 
įbaigos nužudytas^! 
iro nusikaltėlių M 
zijoje.
Tarp garsesnių 

j, Quislingas, Aite 
imašita ir nemaža ta

Karas utėlėms — didžioji 
dezinfekcija

Balandžio menesio gale ir 
gegužės pradžioje utėlė pra
dėjo kerštingąjį savo darbą. 
Apkrėtusi dėmėtąja šiltine, ji 
guldė ligoninėn iš pradžių 
dešimtis, paskui šimtus žmo
nių. Susidarė rimtas pavojus, 
kad nuo šiltinės gali išmirti 
visas lageris drauge su ap
tarnaujančiu personalu.

Dėmėtoji šiltinė galėjo iš
eiti net už lagerio ribų ir įsi
sukti į apylinkės gyventojus. 
O tai yra liga, kurios labiau
siai bijodavo vokiečiai, nes 
jie šiai ligai yra mažiausiai 
atsparūs, tuo tarpu kai ru
sai ją perneša nesunkiai.

Dėl to buvo imtasi griežtų 
priemonių. Visiškai uždraudė 
bet ką išleisti iš lagerio. Se
nojo lagerio barakų plyšius 
ir langus apklijavo specialiu 
popierių, o gyventojus iškėlė 
į naujus barakus, kurių jau 
buvo įrengta pakankamai, 
nes naują lagerį ruošė dvi
dešimt penkiems tūkstan
čiams žmonių. Visa patalynė 
buvo palikta vietoje, o ten 
buvo išduota nauja.

Kai viskas buvo paruošta, 
ištuštėjusių barakų patalpo
se ant grindų papylė žalsvus 
kristalus ir aklinai uždarė 
duris. Per dvi paras garuo
dami gazai išnaikino bet ko
kią gyvybę. Žuvo utėlė ir visi 
kiti kenksmingi vabzdžiai. 
Lagerio gyvenime tai buvo 
nepaprastas įvykis. Jis atpa
laidavo kalinį nuo didelių 
skausmų ir išgelbėjo gyvybę 
šimtams ir tūkstančiams.

Utėlės graužimo nepatyru
siam, sunku suprasti, koks 
buvo malonumas, kai mus 
laikinai perkėlė į naujus erd
vius ir švarius barakus, ku
riuose nebuvo jokio parazito. 
Rodos, visą amžių žmogus 
nebuvai taip miegojęs ir pa
ilsėjęs, kaip dabar.

Po patalpų dezinfekcijos 
sekė žmogaus dezinfektavi- 
mas. Kiekvienas, grįžtąs į se
nąjį lagerį, buvo maudomas 
entlauzunge ir pakeičiami jo 
rūbai ir baltiniai. Išmaudy
tieji griežtai buvo atskiriami 
nuo nemaudytų: nesusitikda
vo net darbovietėse. Dėl to 
porai savaičių pakriko visa 
tvarka ir normalus įstaigų 
darbas.

Pirmoje eilėje buvo mau
domi įstaigų ir specialių dirb
tuvių darbininkai, o paskui 
ėjo miško kolona (Waldkolo- 
ne) — juodas, paprastas ei
linis vergas, kurio numerio

vertė buvo mažiausia, o ken
tėjo daugiausia.

Pastarieji buvo grupuoja
mi pagal blokus ir maudomi 
iš eilės. Po 30 žmonių grupė
mis, tik apsiaustu prisidengę, 
ateidavo iki senojo lagerio 
šoninių vartų. Paskui, nume
tę savo apsiaustą, nuogi bėg
davo į entlauzungą, iš kurio 
pro kitą galą išleisdavo jau 
išmaudytus ir vienmarški
nius. Viršutinius rūbus gau
davo kitoje vietoje.

Pro mano akis praslinko 
visas, be išimties, lageris: 
sveikieji ir ligoniai, nes tuo 
metu mano darbas buvo da
linti išmaudytiems rank
šluosčius ir juos atgal su
rinkti. Tas penkių tūkstančių 
(lagerio gyventojų skaičius 
šiuo metu jau buvo padidė
jęs) nuogų, išsekusių, dėmė
tų, pamėlynavusių, šašuotų, 
sutinusių, iškrypusių ir žaiz- 
duotų kūnų paradas, nupuvę 
jų kojos, rankos ir įvairūs or
ganai, nuo kaulų atkritusios 
palaidos mėsos ir gilios pra
viros žaizdos ilgai dar, ilgai 
sukosi mano vaizduotėje.

Ilgainiui buvo degazuotas 
visas lageris: senasis ir nau
jasis. Utėlė išnyko ilgam lai
kui. Visiems buvo griežtai į- 
sakyta nuolatos prižiūrėti sa
vo rūbus ir baltinius. Kas ra
dęs pristatys utėlę — gaus 
duonos porciją priedo, bet 
pas ką ji bus rasta kontro
lės metu, tas gaus į užpakalį.

Švarai palaikyti kiekvie
nas kalinys gavo muilo gaba
liuką ir rankšluostį. Tai dide
lė naujiena.

Išplėstoji ir pertvarkytoji 
ligoninė nuolat turėjo apie 12 
iki 13 šimtų ligonių, kurių 
tarpe apie 800 gulėjo su dė
mėtąja šiltine. Greta to, dar 
buvo sudarytas vadinamasis 
kripelių (paliegėlių) blokas, 
į kurį pateko keletas šimtų 
žmonių, kurie dar pajėgė ju
dėti, bet į ligoninę netilpo ir 
jokiam darbui netiko. Tai 
buvo kandidatai į kremato
riumą.

Lietuvių eilės nesiliauja 
retėję

Laikas slinko pamažu, o 
šiltinė dirbo sparčiai. Atve
lykio sekmadienį, gegužės 2 
d., dezinterijos ir šiltinės iš
kamuotas, tėvynės ir savųjų 
ilgėdamasis, mirė Vilniaus 
miesto viceburmistras Bro
nius Grigas.

Didžioji lagerio dezinfekci
ja buvo labai geras dalykas, 
tik truputį pavėlintas, nes 
šiltinė siautė visu smarkumu. 
Kas ligoninėn pateko su ki

tokia liga, dažniausiai prie jo 
prikibdavo ir šiltinė.

Štai, mariampolietis agro
nomas Ignas Budrys. Pilnas 
giedrios nuotaikos, šviesių 
vilčių ir, nepaisant 58 metų 
amžiaus, laikosi nuostabiai 
gerai. Tačiau lazda ir bada
vimas pakerta jo jėgas. Per
šąlą ir pradeda tinti kojos ir 
rankos. Patekęs ligoninėn už
sikrečia dėmėtąja šiltine. 
Sunkios ligos kankinamas, 
gyvena vieninteliu noru—dar 
kartą pamatyti šeimą ir Lie
tuvą. Su tuo troškimu neten
ka sąmonės ir po kelių dienų, 
gegužės 14, iškeliauja amži
nybėn.

Tą pačią dieną po pietų mi
rė Kauno gimnazijos direkto
rius Kazys Bauba. Lagerin 
atvykęs, jis bene pirmasis 
gavo darbą raštinėje, pirma
sis susisiekė laiškais su šei
ma ir visiems atrodė, kad jis 
tikrai išsigelbės. Tačiau la
gerio degazavimo metu paki
lo jo temperatūra, ėmė blogai 
jaustis ir draugams sakėsi, 
kad greitai mirsiąs. “Tu, Ka
zy, tai tikrai iš mūsų mirsi 
paskutinis” — ne vienas jį 
ramino. /

Kol ligoninę baigė pertvar
kyti ir maudyti, naujai susir- 
gusieji turėjo laukti atskira
me barake. Kazys čia labai 
vargo, bet paskui po truputį 
atsigavo, sustiprėjo, ir pasi
taisė jo nuotaika. Prieš ve
dant maudyti, kalinius pa
prastai apkirpdavo ir ap
skusdavo. Buvo ruošiamas 
maudyti ligonių blokas. Kazį 
beskutant, atbėgo vienas iš 
prižiūrėtojų ir liepė visiems 
tučtuojau išeiti iš barako. 
Kirpėjas skubino baigti, bet 
tuo tarpu pribėgęs prižiūrė
tojas lentgaliu sudavė kirpė
jui ir smarkiai lenktos kantu 
kirto į sprandą Kaziui... Ke
letą šimtų metrų paėjęs, ent
lauzunge jis susmuko ir tuo
jau, neatgavęs žado nė sąmo
nės, mirė.

Naktį, gegužės 15 d. anks
tų rytą, užgeso vilnietis do
centas Vytautas Tumėnas, 
kuris sirgo viduriavimu. Be
rods, jis buvo užsikrėtęs vi
durių šiltine ir buvo dvasinio 
skausmo palaužtas dėl bro
lio mirties.

Viena diena ir naktis nusi
nešė tris mūsų likimo brolių 
aukas. Buvo minimos dar ke
lios pavardės, kurių dienos 
jau buvo suskaitytos. Nauja 
skausmo ir nevilties banga 
apėmė mūsų širdis. Artėja ir 
mūsų valanda . . .

“Kad tik neužsikrėsčiau 
šiltine, tai aš išgelbėtas, čia 
darbas nesunkus ir gaunam 
papildomo maisto; kad tik 
neužsikrėsčiau šiltine ...”

GREITAI GYVENSIM KAIP 
ROJUJ...

Iš balandžio 7 d. rašyto 
laiško:

Mums dabar einasi daug 
liūdniau ir skurdžiau, negu 
numatei.

Tavo vyras nuteistas 25 
metams katargos ir išsiųs
tas. Neleido nieko jam nu
nešt ar paduot.

Kur jis išsiųstas, nežinom, 
nes niekas nieko nesako.

Mes visi esam apiplėšti ir 
ubagai. Tavo tėvas buvo iš
rengtas gatvėj, apiplėštas ir 
po to pasodintas kalėjiman. 
Vyro tėvas taip pat apiplėš
tas ir gyvena pusbadžiu. Mai
tinamės juoda duona, nes nie
ko kito nėra ir negalime nusi
pirkti. Du svarai sviesto kai
nuoja tiek, kiek viso mėnesio 
alga, t.y. 200 rublių. Greitai 
mes gyvensim, kaip rojuj— 
be maisto ir be rūbų. Jau ir 
kaimai gerokai išgrobti, ir 
daugelis neturi kuo laukų ap
sėti.

Į namus nevažiuok, nes ta
ve tuoj areštuos.

LAUKIAM MIRTIES ARBA 
IŠVEŽIMO . . .

Balandžio mėnesį rašytas 
laiškas:

Mes turim sutrauškinti 
buržuaziją ir užkariaut visą 
pasaulį, sako komunistai.

beveik po kelis kartus per 
dieną šiuos žodžius kartojo 
Marijampolės gimnazijos di
rektorius Antanas Januševi- 
čius, kuris dirbo entlauzunge.

Dirbo jis drauge su kitais 
tame skyriuje, kur utėlėtus 
rūbus sutvarko ir kiša į di- 
zinfekcijos krosnį. Nors dar
bui turėjo atskirus rūbus ir 
maudydavosi kasdien, bet jis 
vis nepasitikėjo. Raminau jį 
kaip galėdamas. Ir štai po 
kiek laiko energingas ir tvir
tas vyras pasijunta blogai, 
kyla temperatūra. Keletą die
nų dar ligai nepasiduoda, 
glaudosi apie dezinfekcijos 
krosnį, o širdį spaudžia dide
lis skausmas. Tiek vilčių ir 
pasiryžimų! Kai tik prisime
na dukrelę, iš akių rieda 
graudžios ašaros . . .

Susirgo jis pačia sunkiau
sia dėmėtosios šiltinės for
ma. Nors likimo brolis Dr. A. 
Starkus, kuris jau nuo seniau 
dirbo ligoninėje, deda visas 
pastangas jį išgelbėti, bet 
pervargęs organizmas ir nu
silpusi širdis neišlaiko. Bir
želio 7 d. rytą kilni Antano 
siela apleidžia kūną, kuris 
pagal bendrus dėsnius tuo
jau išeis dūmais ir pavirs į 
pelenus.

(Bus daugiau)

ietuvos Istonja 
kai!
’ LITHUANIA
Jhase (Čižausko)

dinama
Prof. Pakšto žemėta 
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įbar šiuo adresu:
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Brooklyn,

LITERATŪRA STOVYKLOJE
Rašo Stasys Montrimas

trinkimą su x):
IE STORY OF L^J 
spausdinti. . . . . . -
jsti “THE STORY (* 
ytojams, diplomate* 
ortams, kad juos suF 
torija. . . . . . . . . . . . . - \

Gyvas skeletas nepajėgia įžiebti šviesesnės minties. 
Duona ir laisvė—vieninteliai dalykai, kurie dar mažina 
vaizduotę. Kančia be galo! Ne, galas—mirtis ... Už ką 
ir kodėl? Nepajėgi net į tai atsakyti. Miršta masės— 
tylios, be skundo ir keršto. Teisingumo tesišaukia tik 
kliedantis, grasina—tik iš proto išėjęs.

Ar tokioj aplinkoj gali gimti literatūra?
Ji gimė. Tada, kai mes grįžom į žmones.
Tauta nepaleido mūsų iš savo akių. Devynių draugų 

(iš 46) mirtis—per penkias pirmąsias savaites—sukė
lė audrą. Protestų bangą, išsiliejusi tėvynėje, buvo ne
maloni tiems, kurie tylomis tarėsi pribaigsią mus.

Iš fizinių darbų perkelia mus į biurus. Mušimai lio
vėsi. Lietus ir šaltis nebepersekiojo mūsų. Tik alkis ir 
ligos čiulpė ir toliau mūsų jėgas. Ant mirties slenksčio 
dar rymojo keletas draugų . . .

Ateina pirmieji laiškai, atskuba pirmieji maisto siun
tinėliai. “Nepalūžkit! Mūsų rankos pasieks jus ii’ pra
gare! Visa Lietuva skuba jums į pagalbą!”

O Tėvynė, kas išsakys tau mūsų dėkingumą! Gies
mės tau dar nepajėgia pinti mūsų lūpos. Pastyrę ke
liai dar nelinksta maldai. Rankos virpa, prisilietusios 
šaukšto. O ką jau apie plunksną . . . Mūsų prisikėlimas, 
kaip sunkiausio ligonio, kurį stebuklingas gydytojas pa
šaukė gyventi,—dar turi ateit. Palauk valandėlę! Sruo
ga pakeis apžadą—neleist plunksnos, kol vielos, supan

čios jį, bus susprogdintos. Puskunigis jau baigia tiesti 
sužalotą koją. Stonys po šiltinės dar nesiskiria su lova, 
bet jau šypsos, pamatęs įspindusį saulės pasiuntinį. Ri- 
mošius—mūsų benjaminas sulinko, kaip senis, bet ir jis 
kelia aukščiau kojas. Linius—su žaizda krūtinėje, ko 
gera laukti iš jo? Ne, ne! Mes prašoksim save, nes tu, 
mūsų vienintele, prašokai priešo jėgas, didesnes už ta
ve.

Praėjo vasara, praėjo žiema—be žodžio, be rašto.
Išaušo antras pavasaris. Ilgesys, kaip vėjas nuo ma

rių pro mūsų langus, įsimeta į širdis. Kančia—fizinė 
praeitam kely, kančia dvasinė—nūnai. Mes? Bet vai
kai, kurie tiesia rankas į šaukšlių dėžes ii’ renka lupy
nas, kuo kalti jie? Ir tie jauni vyrai, kuriuos užvakar 
išvedė ii’ prie kramatoriumo sušaudė ... Ir moterys, 
kurias kasdien veža į dujų kamerą. Kartuvės, plakimai, 
elektros srove apjuostos vielos . . . Kodėl ir už ką?

įsimeta audra dvasioje. Mes pradedam jaust ir jau
dintis. Mes vėl žmonės? Neseniai buvę gyvulėliai, gy
venę tik duonai ir saugojęs! lazdos, nūnai pradedam 
galvot ir išgyvent. Nuostaba, kurios niekas kitas nesu
pras . . . Tokia paniekinto žmogaus tragedija!

Plunksna pati prašosi į rankas. Bet kur ji? Lageris 
nežino tokio dalyko—nevalia net drįsti čia rašyt. “Or
ganizuot,” kaip daug kas organizuojama! Atseit, nu- 
džiaut iš biuro. Juk jau seni vilkai—metus išgyvenę. O 
tokių tik dešimtimis teskaitoma čia.

Popieris! vyniojamasis, į kurį įsukti pakietėliai, gau
nami iš Lietuvos. Geras ir toks. Bet biuruose yra geres
nio. Parsinešt! Nežinia, kas lauktų už tai. Bet gi užan
tis ... o kontrolė ne visuomet užklumpa.

Sąlygos puikiausios! Tik sėsk už stalo, jei gauni vie
tos—jei kitas nespėjo užimti, ir dirbk! Nėra vietos čia,

Pirmame pasauliniame ka
re išsikariavom komuniz
mą, antrame— visą Europą, 
o trečiame—pasaulį. Tam pa
siekti turim visus perauklėti 
komunistais. Mokytojams 
griežtai įsakyta auklėti mo
kinius komunistinėj dvasioj.

Sunkios pareigos varg
šams mokytojams, nes turi 
dirbti dieną ir naktį—reikia 
bandyti save ir mokinius per
auklėti į komunistus.

Reikia įskiepyti meilę Sta
linui ir Sov. Sąjungai.

Keisti įstatymai
Pas mus labai savotiški į- 

statymai. Už vagystę bau
džia nuo vienų iki trejų metų 
kalėjimo, bet už vieną žodį 
prieš komunizmą mirties 
bausmė. Galvoti ir kalbėti 
leista tik viena kryptimi. Vi
si į komunizmą, visi už ko
munizmą. Bet kas kitaip gal
voja, tas saulės daugiau ne
bepamatys. Po kiek laiko, iš

Per 1946 m. birželio mėn. į BALF sandėlį rūbų, maisto, mo
kykloms reikmenų atsiuntė:
Akron, Ohio—J. Ramoška ............................................ ...
Albany, N. Y.—Kun. C. Strimaitis (maisto) ...................
Arlington, N. J.—P. Atkočiūnas (maisto) .......................
Boston, Mass.—BALF 17 skyrius...................................

maisto ..................................................................
knygų ............... ....................................................

BALF (per Raymond, Inc.) .....................................
Brockton, Mass.—Šv. Roko parapija................................
Chicago, Ill.—BALF apskritis..........................................

maisto .................................. ...............................
Cincinnati, Ohio—Mrs. Fred Leslie ................................
Cleveland, Ohio—G. Vanagas (laikraščių) .....................
Detroit, Mich.—BALF 76 skyrius....................................
Great Neck, N. Y.—Wm. Wolf.......................................
Gary, Ind.—Kun. J. Martis ............................................
Hartford, Conn.—šv. Trejybės mokykla ........................
Indiana Harbor, Ind.—BALF 95 skyrius........................

maisto ................ .................................................
Harrison-Kearny, N. J.—E. Yankauskienė (maisto) ......
Harrison, N. J.—BALF skyrius................ ......................
Harrison, N. J.—Sopulingosios Panelės Švč. par..............
Lansing, Mich.—skautės ..................................................
Los Angeles, Cal.—šv. Kazimiero par..............................

maisto ..................................................................
Lyndbrook, N. Y.—J. Stankevičia....... ,...........................

knygų ....................................................................
Minersville, Pa.—Šv. Franciškaus mokykla (mok. reik.) .. 
Minersville, Pa.—J.Mikutavage (knygų) ........................
Morris, UI.—skautės .......................................................
Montreal, Canada—K. žižiūnas (gaidų) .........................

tikrųjų, visi piliečiai turės Newark, N. J.—-BALF 35 skyrius..................................
apšviestus smegenis — tada Tre3ybės parapija ....................... ......................
mes pradėsim negailestingą New Philadelphia, Pa.—šv. širdies parapija ................
kovą_ pries kapitalizmą. Omaha, Nebr.—šv. Kazimiero Seserys (mok. reik) .....

Mūsų penktoji kolona, ko- Ovensboro, Ky.—Stella Cirul (maisto) .........................
munistų partija, stiprinama Opa Locka, Fla.—skautės .............................................

1 Philadelphia, Pa.—šv. Kazimiero parapija ....................
Skautės ................................. .................................
Richmond Grocery Co. (maisto) .................... :........

Racine, Wise.—BALF skyrius ........................................
Salt Lake City, Utah—skautės........................................
Shenandoah, Pa.—šv. Jurgio parapija (maisto) .............

Šv. Jurgio mokykla (mok. reik.) .............................
Sheboygan, Wise.—Nekalto Prasidėjimo parapija .........
So. Boston, Mass.—V. Tautvaiša....................................
St. Louis, Mo.—skautės .................................................
Springfield, Mass.—Amer. InUrn’l. College (knygų) .....
Tacoma, Wash.—Anna Willir /rūbų ir šiaip dovanų) .....
Wanamie, Pa.—šv. Marijos parapija .............................
Waterbury, Conn.—Kun. ' /Valantiejus .......................
Wilkes Barre, Pa.—Wyoming Valley skautės...............
Worcester, Mass.—Šv. Kazimiero parapija (maisto) .....
New York, N. Y.—V. Tysliavienė (Cong. Record komp.) 

rūbų ........................................................
Brooklyn, N. Y.—Nursing Sisters of the Poor Sick.........

T. Stučienė ...............................................'..............
O. Leigienė .............................................................
M. Poderis ...............................................................
Čižauskienė .............................................................
Bakšienė .................................................................

.—^-Šiugžda.......................

visuose kapitalistiniuose 
kraštuose.

Nyksta jaunimas
Kiekvieną dieną nyksta 

mūsų jaunimas: jis miršta 
Sibire nuo šalčio ir bado, 
miršta kalėjimuose nuo kan
kinimų ir alkio, miršta kon
centracijos lageriuose ir ka- 
targoje. Kas dieną areštuo
jami šimtai žmonių ir išveža
mi. Jų vieton atsiunčiami bai
sieji rusų azijatai, į kuriuos 
vien pažiūrint sustingsta 
protas ir svaigsta galva.

Jie užima geriausius bu
tus, ateina ir pasiima mūsų 
baldus, drabužius ir kitą 
mantą. Su mumis nesiskaito

kas daugiau nepriklauso— 
vien tik plika gyvybė, bet ir 
ta kabo, kaip ant plauko ga
lo. Gal neįtikėtina, bet mes 
nedrįstame ir gatvėje pasiro
dyti, nes ten gali ištikti liūd-
nas vaizdas su baisia pabai
ga.

Su kortelėmis gaunam tik
tai duonos, gi mėsa, sviestas, 
žuvys konservuojama ka
riuomenės reikalams.

Baltijos pajūris skubiai 
stiprinamas. Daromi apka
sai, vežama patrankos ir la
bai daug karo medžiagos. 
Mes čia sėdim, kaip ant pa
rako statinės, ir laukiam mir
ties arba išvežimo.

Šv. Trejybės parapija
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Newtonville, Mass—skautės ..................................
Omaha, Nebr.—šv. Kazimiero Seserys (mok. reik)

M. Daugirda ....
Mrs. Motuzas...
Kun. Moran ....
A. Stučius .......
J. Brundza.......
A. Steponavičius
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J. Cergelis ................................................................ 12 sv.
Dr. Aldona Šliupas.................................................... 11 sv. |
Barbora Darlys......................................................... 9 sv.
J. Schmelckis ........................................................... 10 sv.
K. Razauskienė............................   8 sv.
Misevičienė ...............................................   3 sv.
J. Juškaitis .............................................................. 9 sv. '
K. Stelmokas ........................................................... 85 sv. j
Nursing Sisters of Sick and Poor.............................. 151 sv. '
J. Bartkevičius ......................................................... 4 sv. I

„ A. Apanavičius ......................................................... 11 sv.
O. Levinskienė (maisto) .......................................... 6 sv. |

” ........... :.........  6 SV.
Jakaitis .................................................................... 30 sv.

Maspeth, N. Y.—Mrs. Close............................................ 13 sv.
M. Ližūnienė ............................................................ 16 sv.

Iš “Svetur” Woodhaven, N. Y.—A. Daukantas............................. ...... 46 sv.
Dabar vyksta vajus. Prašome ir toliau siųsti aukas į:

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

Jurgis Baltrušaitis

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inc. 
Warehouse

101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203

atsistok prie lovos dviejų aukštų, taburetę pasistatyk, 
ir . . . Pagaliau eik į lauką, palangėj susiriesk ant že
mės ir trauk eiles iš kruvinos širdies. Apsidairyk tiktai, 
kad SS sargyba neužkluptų.

Nuovargis po pusdienio darbo lageryje? Bet ką tai 
reiškia prieš tą slogutį, kuris, neišsakytas, tave slegia 
daugiau. Pagaliau silpnesnieji ir ligonys nedirba—taip 
toli jau buvo nuėjusi “palengvinimo” akcija, nenumal
domų reikalavimų iš Tėvynės dėka.

Tokiomis tatai aplinkybėmis prisidėjo mūsų kūryba. 
Nežinomi lig šiol talentai ima reikštis. Vieni rašo no
veles, kiti eiliuoja, treti užsimoja romaną, ketvirti— 
dramas. Temos iš lagerio? Per arti dar jo—neturim 
perspektyvos, neapimam visumos. Tik lyrikai pina gim
tų namų ilgesį su kančiomis tremtyje. Kiti ieško temų 
iš laisvės dienų, iš artimosios ir tolimosios tėvynės pra
eities.

B. Sruogos “Pavasarinė giesmė”
Balys Sruoga rašo lyrinę dramą “Pavasarinė Gies

mė” ir komedijas—“Penkialapis Dobilėlis” ir “Uoš
vė.” Ilgai slepia savo darbą. Net nerodo savo moki
niams, su kuriais dalinosi literatūriniu savo subrendi
mu. Tik visi mato, kad “didysis aitvaras” sulaužė pa
žadą ir plunksnos nebeišleidžia iš rankų. Pagaliau iš
rinktiesiems atskleidžiama paslaptis.

“Pavasarinė Giesmė”—naujas Sruogos kūrybos žo
dis. Istorinių kietų dramų autorius pereina į lengvą ly
rinį dramizmą. Neapibrėžtame laike vyksta dviejų dva
sinių srovių—neopagonizmo ii’ krikščionybės—ir dvie
jų meilių kova. Joninių dieną, kai jaunimas ruošia lau
žus, pina vainikus ir dainuoja dainas ąžuolui, po ku
riuo palaidota senoji bajorė, Katrė (antroji bajoro

žmona) vilioja Jurgį—gamtos vaiką, podukros Dalios 
mylimąjį. Dalia, po antrųjų tėvo vedybų išklydusi iš 
savo lizdo, klajojusi po svetimus kraštus, grįžta namo. 
Susitaikymo su naująja motina dar nejaust, be ir aud
ra jau aptilusi. Tėvas kietas, brutalus senis, žemėn su
dėjęs visus rūpesčius, nepatenkina jos. Ji klaidžioja po 
girią ir rymo ties motinos kapu. Gražiam namų veran
dos ir sodų scenovaizdyje vyksta Katrės ir Jurgio mei-
lės kova. Katrė—hedonė, jauna ir graži viliotoja, ieško 
uždraustos meilės, bando atplėšti Jurgį nuo Dalios, Jur
gį—namų augintinį.

Katrės dėdė Tėvas Bernardinas, atvykęs svečių, ro
dos, pastebi giminaitės dvilypumą. Bet dėmesį nu
kreipia dainos ties senuoju ąžuolu. Pagoniškasis kul
tas, kurio Katrės vyras nekliudo, sukelia piktus ginčus 
tarp jų. Jau anksčiau jis buvo įsakęs į garbinamąjį 
ąžuolą įkelti šv. Kotrinos paveikslą.

Vakare jaunimas renkasi prie ąžuolo ir puošia bajo
rės kapą ir dainuoja. Tuo tarpu Jurgis turi pasimaty
mą, jam skirtą su Katre po tuo pačiu ąžuolu. Jis iš
prašo, bauginimais nuvilioja jaunimą nuo medžio ir su
sitinka su Katre. Ilga ir keista priesaika. Mildos vardu 
jis kalba žodžius, kuriuos Katrė kartoja, vedžioja ją 
svajų pasaulyje, kol galų gale prisaikdina atsisakyti 
nuo jo meilės. Bet paskutinis pasibučiavimas, kurio iš- S 
maldauja jaunoji bajorė, pražudo jį. Dalia tuo metu 
atklysta prie ąžuolo ir viską pamato. Ant aukšto skar
džio, ties ežeru, tiesėsi girių milžinas, ir Dalia pasi
traukia nuo jo—puolasi į vandens gelmę. Jurgis—pa
seka ją...

Nepaprasti scenovaizdžiai, pilnos įkvėpimo dainos 
įsipina į kietą kovą tarp tradicijos ir naujovės, misti
cizmo ir realizmo, meilės ir neištikimybės.
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K

Liepos 10 dieną įvyko Phi- 
ladelphijos lietuvių Raudono 
Kryžiaus ir BALE komiteto 
susirinkimas. Tai pirmas 
toks susirinkimas po ilgesnio 
laiko. Buvo pakviesti ir nese
niai iš Europos atvažiavę lie
tuviai svečiai.

Susirinkimas buvo gausus 
ir darbingas. Komiteto pir
mininkas M. Bigenis pradėjo 
susirinkimą kviesdamas sek
retorių J. Janulaitį perskai
tyti pereito susirinkimo pro
tokolą.

Pirmiausiai buvo svarsto
ma drabužių rinkimo reika
lai. Paaiškėjo, kad lietuviai 
ir toliau renka drabužius. 
Neseniai tie drabužiai buvo 
pasiųsti į New Yorką. Prie 
daugelio vietų bus padarytos 
iškabos, kur visi galėtų nešti 
drabužius.

Malonu paminėti, kad lie
tuviai gavo pakvietimą daly
vauti visos Philadelphijos 
Moterų Organizacijų varoma
me vajuje, kuris prasidės lie-

pos 15 dieną. Tame vajuje iš 
lietuvių mielai sutiko daly
vauti ir atstovauti J. Bres
lauskienė. Visiems buvo ma
lonu gauti daugiau veikėjų 
pagelbėti mūsų kenčiantiems 
lietuviams.

Neseniai atvykę lietuviai 
paaiškino, kad daugelio lietu
vių viltis yra sudėta jų gimi
nėse ir artimuosiuose Ameri
koj. Komitetas nutarė paaiš
kinti visuomenei, kaip leng
va padaryti visus formalu
mus atsikviečiant ką nors iš 
Europos.

Išrinkti atstovai į BALE 
Seimą, kuris kviečiamas rug
sėjo 1 ir 2 dienomis New Yor
ke. Atstovauti sutiko Bigenis 
ir Beck.

P. M. Bigenis sutiko vesti 
pajieškamų asmenų reikalus, 
perrašyti ir perduoti kam rei
kia. Paieškamų asmenų cen
tras dabar yra 311 Wharton 
St., Tel. HOward 8-7010. 
tais reikalais kreipkitės.

gos ir Anna Klimaite iš Kear
ny.

Šiame posėdyje, padedant 
kun. Railai, sudaryti planai 
jaunųjų vyčių tolimesniai 
veiklai. Ypatingai norima 
gauti kuo didžiausia narių 
skaičių. Būtų puiku, kad jau
nieji susiorganizuotų.

Rugpiūčio 1, 2 ir 3 dieno
mis šv. Kazimiero parapija 
rengia didžiulį bazarą. Iš 
anksto galima sakyti, kad šio 
pasilinksminimo nepraleisite. 
Bus visokių valgių, gėrimų ir 
šiaip įvairenybių.

Bazaro vieta — Earp 
prie mokyklos.

Sunkiai dirbąs ūkininkas, 
Adsayed Ahmed Peykar, lie
pos 13 d. pasidarė garsus ne 
tik savam miestelyje Isfahan, 
bet visoj Persijoj. Būdamas 
70 metų, jis tapo tėvu ketvir
tuko. Jo žmona Hoghra, tu
rinti 50 metų, pagimdė jam 
keturias dukteris.

Gimdymo laikotarpis užsi
tęsė keturiasdešimt minučių. 
Motina ir naujagimės jaučia
si normaliai. Mergaitės pava
dintos Fatemah, Zahra, Rah- 
zeim ir Marzich vardais.

turėjo pasilikti Washingtone. 
Artėjant laikui išvažiuoti, jis 
skubėjo apie tai pranešti sa
vo viršininkui. Prie namų 
durų jis bus sutiktas grupės 
žmonių, nešančių sužeistą 
prezidentą, žudiko Charles J. 
Guiteau auką.

Po to prabėgo dvidešimt 
metų. R. Lincoln vėl gavo pa
kvietimą palydėti prezidentą. 
Mat, prezidentas McKinley 
norėjo turėti jį palydovu į 
Pan American parodą. Lin
coln priėmė šį pakvietimą. 
Bet likimas jam lėmė trečią 
kartą sutikti prie durų grupę 
žmonių, nešant prezidento 
lavoną. Prezidentas McKinley 
buvo ką tik nužudytas pasi
kėsintojo Leon Czolosz.

VIENU KARTU IŠVEŽE 
30,000 LIETUVIŲ ŠYPSENOS

L

lietuvių radio programa 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS 

3619 East Thompson Street 
?11 Philadelphia, Pa.
I Telefonuokite: Regent 2937

TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

TaUįJersey 
- . L_ -• valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

TeL Ste 3208

Čia

JAUNIEJI VYČIAI

Liepos 13 ir 14 dienomis 
Philadelphijoj posėdžiavo 
Jaunųjų Vyčių Komisija, ku
ri rengia Vyčių seimui prane
šimą iš savo veiklos. Dau
giausia tam pasidarbavo ko
misijos pirmininkas L. Švel- 
nis. Jis susisiekė su komisi
jos nariais S. Pieža iš Chica-

Birželio 18 dieną Jonas ir 
Alice De Pena, 411 Green
wich St., susilaukė dukrelės. 
Ji pakrikštyta Barboros var
du.

Liepos 9 d. Albertą 
rijoną (Bigenytę) 
gandras apdovanojo 
dešimties svarų
Motina ir naujagimis jaučia
si puikiai.

ir Ma- 
Toran, 
sveiku 

berniuku.

GELBSTI PABĖGĖLIUS

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
_ 1113 Mt Vernon St,

Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

GARSINA LIETUVOS
VARDĄ

Neseniai buvo išspausdin
tas K. Vidikausko parašytas 
lietuviškas tekstas “Malda už 
Tėvynę,” kuriai muziką pa
rašė kompozitorius Žilevi-

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

Komedija “Penkialapis Dobilėlis”
“Penkialapis Dobilėlis”—komedija, neeiliuota (taip 

pat naujas dalykas Sruogos kūryboje). Tipai imti iš 
koncentracijos stovyklos, konkrečiai—iš mūsų gru
pes žmonių, fabula—sukonstruota. Penki viengungiai 
sudaro nekaltų bernelių broliją amžinai senbernystei 
išlaikyti. Brolijos ženklas—penkialapis dobilas. Tikslas 
—gintis nuo moterų ir kovoti prieš dedamus viengun
giams mokesčius. Pobūviuose pasidalinama pletkais ir 
nugeriama. Ginčuose visuomet penkios nuomonės. Vy
rai, mat, su išbaigtais charakteriais.

Į uždarą penkiukės posėdį inteligentų klube ima verž
tis moterys, vedamos smalsumo.

Penkiukė, nežiūrint “griežto” nusistatymo, duodasi 
įtraukiama į kalbas ir viliones. Pasirodo, prisiekusių 
senbernių nusistatymas nėra taip jau stiprus. Vienas 
suinteresuotas vilos savininke, kitas—gerai uždirbančia 
valdininke ir t.t.

Ties turtingesniąją susikryžiuoja net kelios “mei
lės.” Prisideda rietenos. Maskarade, kurs vaizduoja
mas paskutiniame veiksme, rungtynės pasiekia didžiau
sią įsitempimą. Gėrimėlis, apsukęs vyrams galvas, su
maišo visas meiles. Bet rezultatas vienas—visi viengun
giai pasiryžta vesti.

“Uošvė”
“Uošvė”—Sruogos trijų veiksmų komedija, kuriai 

fabula gimė visai atsitiktinai, bepasakojant apie sceni
nį darbą.

Motina perša dukrai valdininką—bevalį ir neprak
tišką. Ši vaidina prieš motiną ir peršamąjį. Pagaliau jai 
įkyri vaidinti. Vekselis, kurį valdininkas pasirašo lite
ratui—suktam lengvabūdžiui, parodo jai visą jos jau-

L_

Ponia Breslauskienė ir jos 
šeima su sesute Danta pada
rė daug afideivitų pakviesti 
lietuvius pabėgėlius į šią šalį. 
Jau jos kviestieji aštuoni as
menys yra čia, gavo darbus ir 
noriai atsilygins jiems padė- 
jusiems. Breslauskienė kaip 
patyrusi kvietimo reikaluose 
noriai padės norintiems pa
kviesti savo gimines ar pažįs-

Per karą atrastas radar 
ateityje gali būti panaudotas 
perleisti visus matomus daik
tus į galvos smegenis.

Nors toks bandymas yra 
labai fantastiškas, bet laivy
no vyriausias daktaras admi
rolas R. T. McIntyre sako, 
kad prie to einama. Labara- 
torijose bandoma pasiekti 
akių nervus radio bangomis 
tokiu keliu, kad perduotų 
smegenims matomus daiktus 
taip, kaip judamuose pa
veiksluose.

Dr. R. T. McIntyre sako, 
kad jis turįs vilties atrasti tą 
kelią.

Centralinės įstaigos prane
šimu, šių metų sausio 1 d. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių gyventojų skaičius siekė 
140,386,509, kas yra beveik 
7 nuošimčiais daugiau, nei 
1940 m.

GEN. EISENHOWER NORI 
DAUGIAU KARIUOMENĖN

“MR. AMERIKA LIETUVIS

Birželio 2 d. Detroite iš
rinktas Amerikos grožio ka
ralium Allan Stephan, kuris 
pasirodo esąs Albertas Ste
ponaitis. Štai dar vienas čem- 
pijonatas lietuviams. Alber
tas Steponaitis yra 22 metų 

. amžiaus šio karo veteranas 
išbudęs 18 mėnesių Pearl 
Harbor ir Vakarų Pacifike.

Amerikos kariuomenės šta
bo viršininkas gen. Eisen
hower Kongreso karinių rei
kalų komisijai pareiškė, kad 
Amerikos kariuomenė per se
kančius 20 metų turėtų susi
dėti iš 800,000 karių. Pusė šio 
skaičiaus turėtų būti aviaci
jos daliniuose.

800,000 vyrų kariuomenei, 
pareiškė gen. Eisenhower, 
reikėtų 80,000 karininkų.

IŠVEŽĖ 300,000 LATVIŲ

tarnus Amerikon. Jo's adresas L TRYS PREZIDENTAI
2266 W. Allegheny Ave.

Daugelis ir kitų philadel- 
phiečių bando padėti ken
čiantiems pabėgėliams užpil
dydami kvietimo afideivitus, 
siųsdami siuntinėlius.

JĮ KVIETE

Kai Abraham Lincoln buvo 
prezidentu, jo sūnus Rober
tas tarnavo kariuomenėj. 
Prieš pat jo tėvo nužudymą 
Robertas gavo įsakymą grįž-

Stockholmas.—300,000 lat
vių išvežta iki šiol per antrą
ją sovietų okupaciją.

Daugumas jų yra pasiųsti 
kasti kanalų Karelijoj ir prie 
Baltosios jūros, kiti—darbi
ninkais į sovietų karo pra
monę Urale.

Vergų darbams Rusijoj ga
benami vyriškiai, pradedant 
sukakusiais 15 metų ir gai- 
giant — 55 metų.

Maži vaikai, moterys ir se-
MIRIMAI

Ona Kareskevičienė, Juo
zapatas Pocius, Marijona 
Balčaitienė, Ona Martiszus, 
visi palaidoti šv. Kryžiaus 
kapinėse. Laidotuvėms pa
tarnavo graborius J. Kava
liauskas.

ti Washingtonan. Jis atvyko 
vėlai vakare. Jam buvo pasa
kyta, kad jo tėvai yra Fordo 
teatre. Nuvykęs prie teatro 
durų, jis sutiko grupę žmo
nių nešant sunkiai sužeistą 
prezidentą—jo tėvą.

Už kiek laiko Robert Lin
coln buvo karo ministeriu, o 
prezidentu — Garfield. Prezi
dentas paprašė Roberto kar
tu važiuoti į Elberon, N. J. 
Dėl įvairių sąlygų, Robert 
Lincoln paskutinėj valandoj

neliai paliekami savo valiai 
pačioje Latvijoje.

čius. To teksto vertimai pasi
rodė anglų, lenkų ir ukrai
niečių kalbose.

KAUNĄ VALDO KRASTIN 
IR GRUŠČIN

Kauno Miesto Vyk. Komi
teto pirmininku dabar yra, 
kaip praneša, “Tarybų Lie
tuva” nr. 47, F. Krastin. Jo 
pavaduotuoju — Gruščin; gi 
Kauno Miesto Kompartijos 
Komiteto sekretoriumi yra 
Tambovcov. Kai šių metų 
pradžioje Kauno buvo su
šauktas gelžkeliečių susirin
kimas, į susirinkusius kalbė
jo Zomliakov. Vis daugiau 
'rusųI

Stockholmas. — čion gau
tas pranešimas apie vis didė
jantį lietuvių trėmimą iš jų 
tėvynės.

Pranešime sakoma:
“Paskutinių rinkimų igno

ravimas paskatino rusus dar 
uoliau likviduoti lietuviškos 
inteligentijos likučius. Masi
niai areštai ir išvežimai— 
kasdieninis reiškinys. Darbi
ninkų ir ūkininkų išvežimas 
aiškinamas, kaip “savanoriš
kas važiavimas tikslu susipa
žinti su draugiškų respublikų 
darbo sąlygomis.” Tokių va
dinamų “savanorių” neseniai 
vienu kartu buvo išvežta net 
30,000!”

LIET. TRAKTORIAI IR 
ARKLIAI—PIRMIAUSIA 
RAUDONARMIEČIAMS

Pagal Lietuvos Komisarų 
Tarybos ir Komunistų parti
jos nutarimą (“Tarybų Lie
tuvos” nr. 49), Lietuvoje es
ančios traktorių stotys, ark
lių ir mašinų nuomoj imo 
punktai pirmiausiai turi ap
rūpinti Lietuvoje įsikūrusias 
Raudonosios Armijos karių 
šeimas.

Nepasitikėjimas
Du prityrusiu kišenvagiu 

tinginiaudami ėjo laukų ke
liu.

Laikas nuo laiko vienas su
stodavo, išsiimdavo laikrodė
lį iš kišeniaus ir pasižiūrėda
vo gerai į laikrodėlį.

Jo draugas pradėjo užsi
gauti, matydamas tokį keistą 
draugo pasielgimą.

— Klausykis, — tarė jis,— 
kam tokis viešas pasirody
mas? Dėl ko vis taip nervotai 
žiūrinėj! į savo laikrodėlį? 
Gal sugedęs?

— Aš nežinau, ar jis eina 
ar ne — tarė jo draugas. 
— Man svarbu pasižiūrėti, ar 
jis dar tebėra mano kišenėje.

Atvira Išpažintis
Socialinės reformos darbi

ninkė, lankydama kalėjimą, 
klausia vieno nusikaltėlio:

— Ar pats turi ateičiai ko
kius nors planus?

Kalinys (drąsiai) — Taip, 
panele. Dar turiu apvogti vie
ną paštą ir du teatrus.

Pranas Bekampis.
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North Arlington, b 
velionio sielą buvo 
pūlingos Dievo Mot

nikio kvailumą. Ir ji, motinos suruoštų vaišių metu 
nugėrusi, pasako jo nemylinti, o motinai—našlei pa
siūlo pačiai už jo tekėti.

Pašėlimo apimta, ji išbėga iš namų pas literatą, ku
riam rodė slaptos meilės, šis jai skaito savo kūrybą ir 
juokiasi iš jos. Literato tarnaitė, įtarinėdama viešnią, 
vis maišosi kambary ir primena įnamiui savo paslau
gas. Ateina ir valdininkas, stipriai nugėręs, ieškot savo 
vekselio. Triukšmas, kurį jis sukelia, verčia iššaukt po
liciją.

Valdininkas patenka į kalėjimą. Bando pasikart ant 
elektros lempos, bet su visu tinku pasitiesia ant žemės. 
Nuovadas jį ramina ir pastebi, kad atėjus jo aplankyt 
sužadėtinė. Ateina tačiau ne dukra, bet pati motina. 
Raminimas pereina į meilės prisipažinimą, kuriam be
valis valdininkas nepajėgia atsispirti.

Tuo tarpu dukra, nusivylusi literatu, pastebėjusi, be 
to, jam prisirišusios tarnaitės meilę, ateina pas nuova
dą, antrąjį jos simpatiką. Suvaidinama valdininko by
los sprendimas. Nuovadas pakviečia kunigą ir du liu
dininkus—literatą ir jo tarnaitę. Atvedamas valdinin
kas su uošve, štai, girdi, viena pora šaukiasi sutuo
kiama.

Uošvė apsidžiaugia ir, neleisdama valdininkui dve
joti, ištiesia rankas. O dabar mūsų eilė—siūlosi nuova
das su uošvės dukra. Pagaliau tarnaitė puola prie ku
nigo, kad įteisintų ir jos gyvenimą su literatu.

R. Mackonio “Keistuolis”
Rapolas Mackonis, žinomas Vilniaus rašytojas ir žur

nalistas, rašo didžiulį romaną “Keistuolis.”
Jaunuolis išklysta iš namų į miestą eiti mokslų. Tė

vai tikisi iš jo sulaukti kunigo. Jis gi jau šeštoj klasėj 
įsimyli Juliją.

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
BĖS 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.

Bet greit išgyvena nusivylimą, šiai pradėjus ben
drauti su kitu. Jam ima meilintis Brone, vėliau medici
nos studentė—realistė. Draugų jis laikomas keistuoliu 
—vienišas, uždaras,staigus, be to, literatas.

Julija bando jį susigrąžinti. Veltui—jis nesukalba
mas. Baigia gimnaziją, eina tarnaut į kariuomenę, kai 
kiti draugai—pasuka į universitetą. Grįžęs, bando gaut 
stipendiją, bet švietimo vadovybės direktorius sukliu
do. Metasi į žurnalistiką, rašo noveles. Persidirba ir su
serga.

Po ligos leidžia laiką kaime, ir čia įsižiūri į jį švieti
mo direktoriaus dukra Genė, studentė. Taip jis eina 
nuo meilės prie meilės, kol atostogų metu susitinka 
amerikono Raubos augintinę, paprastą mergaitę, be 
didesnio išsilavinimo, bet žavią ir kenčiančią. Veda ją. 
Gražūs pirmųjų metų išgyvenimai, laimė susilaukus 
pirmojo kūdikio—dukrelės. Bet toliau— jų keliai ima 
skirtis, žmona nesupranta jo, nei jo kūrybos. I svečius 
su juo neina, nes, girdi, netinkanti prie inteligentų. Ra
šytojo dvasioje atsiranda tuštuma, ir jis grįžta prie pir
mųjų meilių. Medikė kursto jį—talentui pasireikšt rei
kia naujos meilės.

Prasideda dvilypis gyvenimas. Pagaliau prieinama ri
bos ir atsibundama. Rašytojas grįžta į šeimą, bet . . . 
visą laiką vedęs dienoraštį, įtraukinėjęs meilės laiškus 
į puslapius, staiga patiria, kad žmona visa tai išskai- 
čiusi. Jautusi netikrumą, o iš novelių, kuriom anksčiau 
nesidomėjo, išskaičiusi, kad rašytojui valia daugiau nei 
kitiems, meta vyrą ir išvyksta pas Raubą.

Vyras gi, seniai užmiršęs savo avantiūrą, nesusi
orientuoja. Jis rašo jai laiškus, bet gauna nelauktą at
sakymą—atvažiuosianti pasiimti daiktų ir vaiko. Ir kai 
ji atvyksta, su nuodų bonkele eventualumui, jis įsiti
kina, kaip toli nuėję reikalai. Tik dukra—pradžiokę,

pajutusi, kokia audra kaupiasi namuose, apalpsta, ir 
taip abu tėvai suklumpa ties ja.

Romanas turi 1,000 mažesnių ranka rašytinių pus
lapių, gal truputį ištęstas. Tragedija dėl žurnalistikos, 
suėdančios rašytoją, kurią autorius, be kitko, mena sa
vo veikale, nėra svetima ir šiam kūriniui, žurnalisti
nio stiliaus vietomis autoriui buvo sunku išvengti. Ta
čiau yra nepaprastai stiprių psichologinių vietų. Tar
pais prasiveržia tikras dzūko lyrizmas, ypač kur išgy
venimai susiejami su gamtos tonais.

Pastaruoju laiku Mackonis rašo atsiminimus iš kon
centracijos stovyklos gyvenimo.

L. Puskunigio novelės
Leonas Puskunigis, kanklininko Puskunigio sūnus, 

Marijampolės gimnazijos mokytojas, pasireiškė, kaip 
nauja novelisto žvaigždė.

Tobula kalba, subrendęs stilius, vykusi kompozicija, 
psichologiškumas—jo novelių savybės. Kas ypatingai 
būdinga, tai kalbos ir stiliaus įvairavimas pagal te
matiką. Istorinėje novelėje “Vilkstaugė” jis kalba tokia 
sena kalba, rodos, iš pačios girių Lietuvos išaugusia. 
Vaizdai kaip gyvi tiesiasi prieš akis, ypač gamtos vaiz
dai. Rodos, jauti, kaip sniegu apklotos eglės sulaiko 
kvapą kariui jojant ieškot Varūnės.

“Agnieškoje ir Jonieškoje” jis duoda klasišką kaimo 
moterėlių—davatkėlių psichologiją.

“Viengungio juostose” jis supina tautinių mūsų au
dinių raštų ir žmogaus—nusivylusio meile, gijas.

Temas Puskunigis ima įvairias, mūsų literatūroj daž
nai nemėgintas, ir žmogų susieja su gamta, kurią jis 
pažįsta, kaip retas iš mūsų.

Iš viso buvo parašyta per dešimt novelių.
(Bus daugiau)

vrafinienę ir N. Ji

«šeima dėkoja visi< 
į dalyvavusiems— 
L Voiciekauskui, f 
ĮKemežiui, visiems 
r pažįstamiems, ki 
aojautą sunkioj 
įširdi padėka B. š 
imdotuvių patam;

huvių surengti pie 
slėje dėl dalyvavus

Susižiedavo
Gontas iš Harris 
alavo su Jean Bu 
matas ką tik grį 
k kur tarnavo Mar 

;• yra daug pasižyn

toon, N. J.
'i šalpos darbus 
3į liepos 11 d. i 
šje įvyko BALF 
pražus susirinkim 
-jant p. Treiniui, se 
3 p. Jokubavičiui, ; 
saikių reikalų.
BALF Rūbų Vaja 
s Valaitis, P. Lai 
?tdai iš Europos b 
hmanas.
ae nutarta skeli 

l'hms ir kitoms c 

■Šyviai viską rinl
M rugpiūčio mė 
Wigotas Jokut 
^amerikiečių ir ki 
is ir radijo talką, 
ūksiančiam seim 

dNew Yorke išrin 
i Jokubavičius 
i
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PA
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IKK
•hyks Motiniškam 

dvi mylės nuo
Putliam link, vai

PIKNIKO
I Pamaldos ir M; 
^Pietūs.

Kalbos.
< Programa, kuri 

tės. Bus gražus 
tiniai šokiai, gy

'•etų veiks bazan 
* pikniku baigsis i 

*pli labai prašom 
■'firio Seserų naud 
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Reclame visus ši
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M'

rymusc 
nebuvo s

Laike 
Baltijos 
tu su Vė 
klausine

pabaigos 
karoni^ 
Azijoje.

taipgi 
lieka via 
Maskva 
na, toli® 
da jonesš; 
nojaus
pavojaus

Bolševį 
jausgyc

soviet!) 
pajėgą 
rie Duii;

galėti wį 
ropoję, te 
milžinišh 
tamsins 
mio ji® 
ją-

rios dėį 
ekspansjį 
rą ir Afrį 

Keistai 
žodžiai, te 
vieni N«| 
nojų gintį

sieks 
gų,” ® 
Kas atsitik 
teriu 
lis?”

skaitomas anglui teisės nąt 
saįgjjj-

Newark, N. J

pa-

į Rusija visada 
e Dardanelius ir

laidotuvių surengti pietus 
’.C. salėje dėl dalyvavusių-

atorių dienraštis 
ail” vis dažniau ir 
risimena ir Baltijos 
, kurias laiko netei- 
rietų okupuotomis, 
užsienių ministerių 

rijos Paryžiuje me- 
Mail” laiškų redak- 
Tiuje įsidėjo tokį 
Laisvės ir teisingu- 
ojai susirūpinę lau- 
nių reikalų ministe- 
erencijos Paryžiuje

ebonas kun. Kelmelis nuo- 
ai kviečia visus savo para- 
ius ir apylinkės lietuvius 
auti šiame šauniam pikni-

Koresp.

pa-
86

os klausimas bus 
as, ir bus stebimasi, 
kratijos bus linku- 
iažinti Baltijos val- 
ivanorišką sąjungą” 
i. Baltijos valstybės 
buvo prievarta oku- 
tušai greičiausiai eis 
lisan Italijos klausi- 
laltijos valstybės bus 
:os sovietams. Ta- 
yra reikalo paauko- 
is valstybes siekiant 
cio dėl Italijos? Argi 
s valstybės nebeturi

tai—raktas į Vi- 
ūrą, taigi, kelias 
pansijai, o Balka- 
na slaviškos kil- 
kurias Rusija vi- 

savo seserimis, 
is raudonasis 
nperializmas savo 
lardanelius ir Bal- 
labiau sužadino.

u kaip metai, kai 
?a daro didžiausį1 
Turkijai, kad ši 
usileistų ir patek-
S-gos malonėn. 

s sovietams pasi- 
bti karo metu, ve- 
vokiečius.
i metai, kai karas 
baigėsi. Balkanų 

•i atsikvėpti, nori 
kos gyvenimą, bet 
;a iš Balkanų kraš- 
ikia ir savo karinių 
ta Balkanų kraštų 
visiškai savais me
nko.
Paryžiaus konfe- 
etu, kai Byrnes su 
siūlė sutarptautin- 
tą pagrindinę Bai

sos Pietų-Rytų Eu- 
, kad jis būtų lais- 
amas visoms val- 
kurios yra prie 

Molotovas visa 
suko, kad Dunojus 
•gai turi gyvybinės 
kad čia Sovietų S- 
epaprastų interesų

ganją, 
Kadangi j 
sritį nieko 
Dunojaus 
nori pasį 
užvaldyti

&

■

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Parapijos piknikas 
tinis Newarko lietuvių 
os piknikas įvyks šį sekma- 

į, liepos 21 d., Lithuanian 
Tty Parke, 340 Mitchell Av., 
en, N. J. Privažiavimas prie 
o labai patogus. Važiuokite 
. traukiniu ar autobusu nu- 

62. Nuo bažnyčios specia- 
ąutobusas išeis 2 vai. popiet, 

deno lietuvių parkas pasi- 
I grožiu ir jaukumu. Tad vi

ešite puikiai pasilinksminti 
ivaišinti.

piknikas ypač svarbus 
irkiečiams, nes jo pelnas 
kiriamas bažnyčios pagra-

arrison-Kearny, 
| New Jersey
pos 8 d. staigiai mirė Juo- 
ačiulskis iš Kearny, N. J. 
pašarvotas namuose ir lie- 

1 d. palaidotas šv. Kryžiaus 
ėse North Arlington, N. J. 
s už velionio sielą buvo lai- 
s Sopulingos Dievo Motinos 
čioj.

įliudime paliko žmoną, su- 
oną ir Juozą, dukteris Ju- 

A. Serafinienę ir N. Jaso-

lionio šeima dėkoja visiems 
vėse dalyvavusiems—ku- 

L. Voiciekauskui, Sto- 
ir M. Kemežiui, visiems gi- 

s ir pažįstamiems, kurie 
kė užuojautą sunkioj va
je. Nuoširdi padėka B. šau- 
i už laidotuvių patarnavi-

Susižiedavo
as Doffontas iš Harrison, 
usižiedavo su Jean Bush- 

ĮJ. Doffontas ką tik grįžęs 
ifiko, kur tarnavo Marine 
, Jis yra daug pasižymė- 
vose.

aterson, N. J.
Dirba šalpos darbus 
tadienį, liepos 11 d.

s salėje įvyko BALF 
us gražus susirinkimas.
inkaujant p. Treiniui, sek

au jant p. Jokubavičiui, at- 
ilė svarbių reikalų.

bėjo BALF Rūbų Vajaus 
s Jonas Valaitis, P. Laba- 
as, svečiai iš Europos Mi- 

ir Romanas.
inkime nutarta skelbti 
ajų rūbams ir kitoms do- 
. Intensyviai viską rinkti 

yta per rugpiūčio mėn. 
akslui įpareigotas Jokuba- 
gauti amerikiečių ir kitų 
spaudos ir radijo talką.
F įvyksiančiam seimui 

. |jo 1 ir 2 New Yorke išrink- 
JamasiU |iegatais jokubavičius ir 

avičienė.

Millburn, N. J LIETUVOS TREMTINIŲ TROŠKIMAI

Nutarta rengti kokią nors 
pramogėlę su laimėjimais, su
rinkti seimui dovaną.

Šalpos reikalams čia pat susi
rinkime parinkta aukų. Surinkta 
nupirkti rūbams ar maistui $52.

Koresp.

Paskutiniais metais gana daug 
lietuvių važiuoja praleisti žiemos 
mėnesius į Miami. Išgyvenęs 
penkis mėnesius ten, turėjau lai
mės arčiau pažinti tenykščias są
lygas ir Floridos lietuvių gyveni
mą.

Miami turi apie 50 lietuviškų 
šeimų, kurios labai gerai įsikū
rusios. Būdamas Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubo sekretorium, 
jaučiau pareigą, tuos lietuvius 
aplankyti ir su jais susipažinti. 
Reikia džiaugtis, kad jie labai 
malonūs.

Norėdami sužinoti apie Miami 
ii’ ten gyvenančius lietuvius ra
šykite: J. Marshall, 492 21st Av., 
Paterson, N. J. Bandysiu atsa
kyti į klausimus teisingai ii’ nuo
širdžiai. J. M_. fc

ELEONORA A. ŽEMAITYTE

Waterbury, Conn
Apie tūkstantis žmonių dalyvavo 

Apskričiii Išvažiavime
Birželio mėn. 30 d. Linden 

Park, Union City, įvyko Lietu
vių Katalikų Susivienijimo, Mo
terų Sąjungos ir Darbininkų Są
jungos metinis išvažiavimas— 
gegužinė.

Nors tą dieną dangus buvo ap
siniaukęs ir atrodė, kad bus lie
taus, bet žmonės pradėjo rink
tis į parką iš visų kraštų, va
žiuoti ir pėsti.

Visų pirmiausiai pasirodė 
manchesteriečiai, atvykę dviem 
specialiais autobusais.

Po to atvažiavo iš New Bri- 
taino, New Haveno ir Hartfordo. 
Buvo žmonių ir iš kitų valsty
bių—New Yorko, Massachusetts 
ir Pennsylvanijos.

Muzikalią programą išpildė 
šv. Cicilijos choras iš šv. An
driejaus parapijos New Britain, 
Conn., vadovaujant muzikei E. 
Degutienei.

Esu girdėjęs, kad jų dainavi
mas publikai labai patiko. Gar-' 
bė New Britainiečiams, kad tu
ri taip puikiai išlavintą chorą, 
garbė jaunimui, kad pasišvenčia 
tam tikslui.

Kun. Vincas Ražaitis pasakė 
trumpą prakalbėlę per progra
mos pertrauką. Buvo laimėjimo 
tikietų traukimas.

Vakarui prisiartinus, 
linksmi, gražioj nuotaikoj 
į savo namus.

Baigė mokyklą
Birželio 9 d. tarp baigusių 

aukštesnę mokyklą seserų kazi- 
mieriečių vedamoj Villa Joseph 
Marie, Newtown, Pa., buvo Eleo
nora A. Žemaitytė, duktė ponų 
Žemaičių iš Millburn, N. J.

Eleonora į Villa Joseph Marie 
"tojo junior skyriun ir su rū
pestingomis mokytojomis pasi
ruošė akademinėms bei komer
cinėms studijoms. Šalia studijų, 
ji turėjo progos pasidžiaugti mo
kykloje visokiais parengimais.

Dveji metai, praleisti su sese
rims kazimierietėms Villa Joseph 
Marie mokykloje, Eleonorai su
teikė tvirtus pagrindus su pasi
tikėjimu statytis ateities gyve
nimą.

Greene, Maine

visi 
grįžo 
J. T.

Lietuvių Diena
Rugpiūčio 4 d. Lietuvos pran

ciškonai šv. Antano vienuolyno 
miške rengia Naujosios Anglijos 
Lietuvių Dieną.

Tėvai pranciškonai nuošir
džiai kviečia savo geradarius, 
rėmėjus, prietelius ir visus lietu
vius dalyvauti šiame vasaros pa
rengime.

Susisiekimas labai patogus. 
Autobusai iš New Yorko, Bosto
no ir Portlando praeina pro Šv. 
Antano vienuolyną. Traukiniai 
eina į Lewiston iš kur tik šešios 
mylios. Jei kas norėtų išvakaro 
atvažiuoti, prašome pranešti ar 
skambinkit iš Lewiston: Green— 
128-R24.

Vakarienė
Rugpiūčio 3 d. šv. Baltramie

jaus saloje Lewistone rengiama 
iškilminga vakarienė paremti 
Tėvus pranciškonus ir šv. Anta
no vienuolyną. Prašome visus at
silankyti. Skaniausi valgiai bus 
paruošti. Koresp.

(Pradžia 1 pusi.)
Kol laukiame, dairydamiesi šviesesnių pragiedrulių ir 

tikėdamiesi pasaulio teisingumo, ekonomiškai, rodos, pa
kenčiamai gyvename, bet kultūriškai esame atsidūrę lyg 
nuniokotuose tyrlaukiuose, lyg be nieko išmesti skurdžioje 
negyvenamoje saloje. Dėl to pradedame pavydėti net vo
kiečiams. Sudaužyti jų miestai, kaip ir mūsų, bet jie norė
jo pasaulį pavergti ir pralaimėjo. O mes niekam neperėjome 
kelio, niekam nepaskelbėme jokio imperialistinio karo, bet 
atsidūrėme blogesnėje už juos padėtyje. Jie pamažu, metai 
po metų, atstatys savo sugriautus miestus. O ką atstatysi
me mes? Jiems neleidžiama atsiginkluoti, kad vėl nesuma
nytų griauti pasaulio. O mes nieko negriovėme, prieš nieką 
rankos nepakėlėme, tyliai gyvenome ir ramiai kūrėme, ir 
mes atsidūrėme vis dėlto už tūkstančių kilometrų nuo savo 
krašto, nenorėdami beprasmiškai mirti, kaip tūkstančiai 
brolių ir seserų. Ar tai teisinga? O ar teisinga, kai plėšrus 
vanagas sudrasko mažutę kregždutę ar kai sunkus ratas su
trina smulkų vabalėlį ? Mes ne kregždutė, ne vabalėlis—mes 
žmonės, tauta, todėl mes ir šaukiamės teisingumo, svarsto
me savo padėtį.

Kol ateis teisingumas, mes dvasiškai skurstame, kai 
vokiečiai savo žemėje jau pradeda atsikurti. Mes čia ilgimės 
savo žemės, savųjų, bet ten, už tūkstančio kilometrų, mes 
taip pat palikome ir savo bibliotekas, savo muziejus, visa 
kas mūsų mokslo ir rašto žmonių buvo sukurta nuo neatme
namų laikų iki pat peržengiant svetimos žemės sieną ir ieš-1 
kant persekiojamai galvai nors nesvetingos pastogės. Mūsų 
rašytojai knygas rašė ir leido mums. Ak, gražus turtas tai 
buvo nuo didžiojo Kristijono Donelaičio iki Putino, Braz
džionio, Grušo, ir tas visas, turtas šiandien nebegali turtinti 
mūsų dvasios. Daugybė gražių ir vertingų žurnalų, laikraš
čių, argi tai maža reikšmė? Daugybė mokslo knygų, biblio
tekų . . . Ak, skaudu ir skaičiuoti tai, ko mes nebeturime 
šiandien, kas liko tik gražūs prisiminimai buvusių dienų, 
gražūs ir kartu skaudūs, kad šiandien visa tai tik praeitis 
skurdžioje dabartyje.

O vokiečiams liko, ko jų pačių sukeltas karas nesunai
kino. Jie skaito ir šiandien. Jie pamažu vėl pradeda krauti 
grūdelį prie grūdelio prie to turto, kuris jau yra. Argi jie 
nėra už mus laimingesni?

Tiesa, mes turime šiuo metu keletą lietuviškų laikraš
čių, kurie kasdien stiprėja. Mūsų tremtiniai poetai ir rašy
tojai pradeda išleisti vieną kitą savo naujai parašytųjų dar
bų knygą, bet tai tik lašas jūroje, kai mes nebeturime čia tų 
didžiųjų lobių, kuriuos turėjome savo tėvynėje. Taigi dėl to 
mes skurstame ir skursime, į kurį pasaulio kraštą mus be- 
nugabentų. Tą turtą mums galima grąžinti tik kartu su tė- 
nyne.

Štai ko mums labiausiai trūksta, kai neturime tėvynės. 
Duona beveik visur vienoda, drabužis visur vienodai gina 
nuo šalčio, bet šitie dvasiniai turtai—jie buvo sukurti mūsų 
tautos žmonių savo tautai. Jų mes taukštame labai ir visa- ; 
da truksime, kol mes būsime svetur ir mūsų koja neperžengs ; 
laisvos savo žemės sienos.
Šiaurės Vokietija-1946-VT-lO

PASAULIO ATSIDARO AKYS
(Mūsų Europos korespondento)

Susilaukė dukrelės
Liepos 2 d. š.m. Jurgis ir Ade

lė Bortavičiai susilaukė dukre
lės, kuriai duotas Linda vardas.

Bortavičiai augina sūnų Jur
gį ir dukterį Barborą-Oną. Ši 
bus trečioji jų dukrelė.

Linkėtina išauginti juos visus 
lietuviškoje nuotaikoje. P. J. Y.

Ir per šios žemės gęstančią šviesą 
Bent kiek nuvoksi amžiną tiesą.

Jurgis Baltrušaitis

ienintele Plati Lietui lto prasidėjimo seserų kongregacijai

Angliški! . . PAKEMTI

rHE STORY0Finjlkmadienį, Liepos-July 28 d., 1946
parašyta kun. Tomo Cte RENGIAMAS

AMERIKOS IR KANADOS 
LIETUVIŲ TRETININKŲ 

CENTRAS

i naujos taktikos—asimikuoti 
i per jėgą. NKVD (rusų vy- 
, riausybinė policija) įgyven

dino terorą miestuose ir kai
muose. Bet koks laisvas min- 

i ties išreiškimas griežčiausiai 
užgniaužtas: teleidžiama 
spausdinti tik komunistinė 
literatūra, kultūrinės draugi
jos, seminarijos yra uždary
tos, religinės brolijos panai
kintos. Iš kunigų pareikalau
tas savo parašu patvirtintas 
pasižadėjimas visiškai nemo
kyti katekizmo nei privačiai 
nei net bažnyčioje.

“Per vienus 1945 metus 
daugiau kaip 50,000 žmonių 
buvo išvežta Uralo link. Pra
eitų metų pavasarį 60,000 lie
tuvių jaunuolių nuo 12 iki 18 
metų buvo išdeportuota į Ru
siją pretekstu, esą, ten būsią 
apmokomi sovietų technikos 
mokyklose.

Prie viso to pridėkite bu
vimą dar 80,000 vyrų okupa
cinės kariuomenės, kurią rei
kia išlaikyti ir maitinti,—ir 
jūs turėsite pilną vaizdą to 
žiauraus skurdo, kuris vy
rauja šiuose trijuose mažuo
se nelaiminguose kraštuose.

Tačiau, nežiūrint persekio
jimų, deportavimų ir sušau
dymų, estai, latviai ir lietu
viai neprarado tvirto noro 
atgauti savo tautinę ir poli
tinę laisvę ir atstatyti nepri
klausomas valstybes.

Nauja rezistencija susida
rė, suburdama apie 30,000 
partizanų, kurie dienos metu 
slapstosi miškuose, ir pelkė
se, o naktį užpuldinėja rau
donarmiečius.”

Straipsnis baigiamas šiais 
žodžiais, kreipiantis į didžią
sias valstybes:

“Argi šiandien dar reikia 
sakyti, kad projektas palikti 
Europą jos dabartiniam liki
mui, padalinant ją į dvi zo
nas, kurių viena ir toliau pa
siliks sovietų karinių pajėgų 
okupuota, o kita liks anglų- 
saksų ekonominėje priklau
somybėje,—argi reikia urna" 
kyti, kad šis projektas mums 
atrodo padėtimi be išeities, 
kur taika vieną gražią dieną 
pati nusižudys? Toksai klau
simo išsprendimas—tai iškil
mingas pripažinimas valsty
bės vyrų bejėgiškumo įgy
vendinti tvarką ir teisingumą 
mūsų planetoje. Tai papras
tas ir grynas 
teisingos ir 
padėties.

“Tepajėgia 
suprasti savo atsakomybę 
prieš istoriją.”

go surinkti didžiąją piliečių 
daugumą atiduoti balsams 
už tų kraštų aneksavimą 
prie SSSR. Tuč tuojau po to, 
prasidėjo persekiojimas visų 
naujam režimui opozicijoje 
esančių asmenų: inteligentai, 
valdininkai, kariai ir kunigai 
buvo masiškai deportuojami 
į tolimąjį Sibirą. 1941 m. nuo 
14 iki 17 dienos birželio mėn. 
buvo 40,000 asmenų uždary
ta gyvuliniuose vagonuose, 
be maisto ir be vandens, ir iš
vežta Rytų link. Iš vėliau su
rastų dokumentų matyti, kad 
Maskva buvo įsakiusi išde- 
portuoti apie 700,000 lietu
vių.

“Lengvai suprantama, kad 
1941 m. birželio mėn. 22-25 
dienomis, kai nacių kariuo
menė žygiavo į Rytus, Balti
jos kraštų gyventojai,griebė
si ginklo prieš rusus. Tačiau, 
deja, vieni šių kraštų viešpa
čiai buvo pakeisti kitais, ir 
baltiečių viltys atgauti nepri
klausomybę greitai buvo su
gniuždytos. Ir prasidėjo nau- 

I jas kryžiams kelias su vokie
čių okupacija: 100,000 asme
nų buvo išgabenta į nacių ka
lėjimus bei sunkiuosius pri
verčiamuosius darbus. Išti
sus trejus metus viešpatavo 
teroras, nes vokiečiams, kaip 
ir visoje jų okupuotoje Euro
poje, nepavyko ir čia už- 
gniauti ryžtingos, Baltijos 
kraštų partizanus gaivinin- 
čios valios gyventi ir gyventi 
laisviems.

Nauja kančia
“1944 m. liepos mėn. trage

dija vėl prasidėjo iš naujo. 
Pirmieji sovietų kariuomenės 
veiksmai neteikė jokios abe
jonės dėl jų užsibrėžto tikslo 
sugniuždyti bet kokį valsty
binės nepriklausomybės sie
kimą. Liepos 12 d. ir rugpiū
čio 6 dieną, jie (sovietų ka
riuomenės daliniai) išžudė 
visus Kalsnavos ir Laudonos 
gyventojus Latvijoje. Kloo- 
goje, prie Talino, keli tūks
tančiai asmenų, jų tarpe 700 
inteligentų, kurie buvo vokie
čių suimti ir estų patriotų iš
laisvinti, buvo gyvi sudegin
ti didžiuliuose malkų sandė
liuose. 40% visų gyventojų i 
bandė pabėgti Vakarų link, ] 
bet daugumas jų buvo pavyti 
ir užklupti prie Dancigo, 
Drezdeno ir Berlyno. 250,- i 
000 asmenų pavyko pabėgti į 
prancūzų ir anglų saksų oku- 1 
pacijos zonas. Kiti gi buvo iš- ] 
siųsti į Rusiją.

“Jau dveji metai kaip nesi- i 
baigia šių trijų mažų tautų ] 
kančia. Okupantas griebėsi

-

tyli ir neišdrįsta iškelti vie
šumon tos baisios skriaudos, 
kuri daroma Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai.

Trumpai nušvietęs trijų 
Baltijos kraštų kilmę ir jų 
laimingą ir nepaprastai pa
žangų nepriklausomo gyveni
mo laikotarpį (1919-1939), 
minėto straipsnio autorius 
R. Barrat prieina prie žiau
raus toms trims šalims liki
mo momento, kai po vokie- 
čių-rusų pakto pasirašymo 
1939 metais, šimtas sovietų 
divizijų okupavo tris Baltijos 
respublikas.

Toliau -straipsnyje pažo
džiui taip rašoma:

“Plebiscitas buvo suorga
nizuotas Rytams būdingu ke
liu: vienas vienintelis, suda
rytas vien tik iš komunisti
nių kandidatų, su atėmimu 
pasų nebalsuojantiems ir su 
sovietų kareivių prileidimu 
prie balsavimo. Tokiomis są
lygomis neturėta jokio var-

“Baltijos valstybės turi 
teisę gyventi”—tokia antraš
te buvo įdėtas ilgas straips
nis pirmajame puslapyje Pa
ryžiuje išeinančio savaitraš
čio “Tėmoignage Chrėtien” 
1946 m. birželio 21 d. nr. 108.

Straipsnio pradžioje pabrė
žiama, kad toji padėtis, kuri 
šiuo metu vyrauja didžioje 
Europos dalyje, ne tik pažei- 
džai moralinės sąžinės reika
lavimus, bet dargi palaiko 
naujo konflikto priežastis.

Užtenką kaip pavyzdį pa
imti tris mažas Baltijos val
stybes, kurios nukentėjo vien 
tik dėl to, kad turi savo pa
šonėj perdaug galingus kai
mynus, ir yra laikomos lyg 
nusikaltėlėmis dėl to, kad at
kakliai siekė laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo.

Pasak straipsnio autoriaus 
Robert Barrat, visa civilizuo
toji žmonija turėtų rausti iš 
gėdos, kad pasaulio viešoji 
opinija jau ištisi dveji metai

užtęsimas ne- 
nehumaniškos

keturi didieji

Lietuvis.
Vyriausia Pranciškonų Ordi

no Vadovybė įkūrė Jungtinėse 
Valstybėse Amerikos ir Kana
dos Lietuvių Tretininkų šv. An
tano Provinciją, kuriai pavesta 
rūpintis visais lietuvių tretinin
kų reikalais.

Naujosios lietuvių tretininkų 
šv. Antano provincijos provinci
jolu ir vyriausiu vizitatorium pa
skirtas, Lietuvos Pranciškonų 
Amerikoje provincijolas, Tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M., vizi
tatoriais paskirti: Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M., Tėv. Leonar
das Andriekus, O.F.M. ir Tėv. 
Juvenalis Liauba, O.F.M.

Šiuo metu prie lietuvių treti
ninkų šv. Antano provincijos 
priklauso 56 lietuvių tretininkų 
kongregacijos su 2,100 nariais. 
Visos lietuvių tretininkų kongre
gacijos, kurios iki šiol buvo sve
timtaučių pranciškonų provinci
jų priklausomybėje, pervestos į 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
Tretininkų šv. Antano Provinci
ją. Liko tik keturiolika lietuvių 
tretininkų kongregacijų, kurios 
dar priklauso prie svetimtaučių, 
kurių likimas greitu laiku 
aiškins.

Brooklyn© Lietuviai Oratoriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770Omaha, NebrLos Angeles, Cal

Joseph Garszva

išsi- Graborius—Balsamuotojas

Chicago, Ill

as

ė

vai. 
vai. 
vai. 
vai.

Parapijos parengimas
Šiais metais turėsime parapi

jos parengimą rugpiūčio 11 ir 18 
dieną. Bus gražių dovanų išlai- 
mėjimams prie stalų ir durų.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Birželio 2 d. šv. Kazimiero lie
tuvių parapija minėjo savo pen- 
kerių metų gyvavimo sukaktį.

K.

Dainiau, metęs džiaugsmą pigų, 
Semk iš skausmo, ne iš knygų, 
žodį, Dievo žaibui lygų.

Jurgis Baltrušaitis

ni siunčiu (pažymėkite pasirink®3' 
■.00 ir prašau prisiųsti “THE 8$” | 

ANIA,” kai tik bus baigta spai^ 

............auką ir prašau priausti^". 

THUANIA” Amerikos rašyto^;, 
lygynams, radijo komentatoriai 
ndinus su tikra Lietuvos istorija

Jau SpausMp J TZ M T TZ Ą Q

H- i Ik 11 I Ik /k D
Išleidžia New Yorke Stratfor^' 

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar $ '

REV. C. E.
fork Street

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

Putnam link, važiuojant į Providence.
PIKNIKO PROGRAMA:

Pamaldos ir Marijos stovyklos pašventinimas 
Pietūs.
Kalbos.
Programa, kurią atliks Camp Immaculata mergai
tės. Bus gražus vaidinimas, lietuviškos dainos, tau
tiniai šokiai, gyvieji paveikslai ir kit.

iko metu veiks bazaras, kiekvienas galės savo laimę iš- 
. Šiuo pikniku baigsis ir lietuviškoji mergaičių camp.
o kas gali labai prašomas paremti šį pirmąjį pikniką Ne- 

idėjimo Seserų naudai. Pikniko pelnas skiriamas varg- 
seseliii Vokietijoj kelionei į Ameriką ir kitiems kongre- 

bams paremti.
oniai kviečiame visus šiame piknike dalyvauti.

Jūs laukiančios
NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERYS

:30 
:00 

1:00 
00

Žymus sportininkas lietuvis
Šiame mieste yra nemaža ge

rų sportininkų lietuvių.
Spauda šiomis dienomis ypač 

atkreipė dėmesį į Edvardą Vait
kų, kuris lošia baseball su Cubs 
komanda.

“The Sporting News” birželio 
26 d. apie Ed. Vaitkų įsidėjo il
gą straipsnį, kur jį vadina pir
mos klasės lošėju ir pažymi, kad 
jis yra lietuvis, gimęs Cam
bridge, Mass.

Lietuvių choras tarptautinėj 
programoj

Šv. Kazimiero parapijos lietu
vių choras buvo pakviestas ii' 
dainavo tarptautinės muzikos 
programoje Pasadena, Cal.

Lietuvių dainininkai buvo ap
sirengę tautiniais kostiumais ir 
scenoje sudarė gražų įspūdį.

Buvo brazilų, indų, kinų, Peru 
ir kitų kraštų dainų.

Lietuviai pasirodė su “Pulkim 
ant kelių,” “Sveika Marija,” “Kai 
aš turėjau kaime mergelę,” “Per 
girelę” ir “Jaunimo giesme.”

Vestuvės
Turėjome keletą vestuvių. Iš

tekėjo Akrmų duktė Genovaitė 
ir Zikų duktė Marijona. Buvo ir 
kitų vestuvių.

Pas mus priimtuvės paprastai 
būna parapijos salėje. Mat, čia 
visko yra. Bet ko daugiausiai ne
trūksta, tai lietuviško vaišingu
mo bei nuoširdumo.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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6 AMERIKA

METINISMETINIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

Apreiškimo 
Parapija PRANEŠIMAS

PIKNIKAS1. Šiemet Apreiškimo parapi
jos piknikas liepos 21 d. bus 
naujoje vietoje—didžiuliame 
Dexter parke, Woodhavene, 
kuris labai lengvai galima 
pasiekti iš visur.

“AMERIKOS” administracija vasaros metu bus atdara 
prašoma susitarti iš anksto. Tel. STagg 2-2133.
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3:00 vai. popiet.
Kurie norėtų į įstaigą atvykti vėliau nustatytų valandų, 
nuo 9 vai. ryto iki 6:30 vai. vakare.

9

SEKMADIENĮ

Liepos-July 21
1946

DEXTER PARKE

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,

Mūsų Apylinkėje

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.

ATVYKO IŠ EUROPOS

Liepos 15 d. laivu “Marine 
Flasher” į New Yorko uostą 
atvyko šešiolika lietuvių pa
bėgėlių. Juos uoste sutiko 
Lietuvos konsulato attache 
A. Simutis ir BALF štabo 
narys P. Labanauskas. Gero
kas atvykusiųjų skaičius yra 
Amerikos piliečiai.

Atvykusieji pabėgėliai yra 
šie: Juozas Grigaitis, Grigai
tienė—Lietuvos operos artis
tė, Valerija Novickienė - Gri- 
gaitytė, daktarė Milda Bud
raitienė, Elena Petrokaitė, 
Birutė Jurevičiūtė, Koste 
Štarienė su dukra, Albertas 
Musteikis, Vytautas Jucevi
čius, Jonas Jasinskas, Matas 
Milukas su žmona, sūnumis 
Kazimieru ir Viktoru ir duk
terimi Rūta. M. Milukas prieš 
20 metų yra gyvenęs Ameri
koj ir dirbęs “Garse,” toj pa
čioj vietoj kur šiandien ran
dasi “Amerika.”

Atvykusieji džiaugiasi pa
tekę į šią šalį ir dėkingi New 
Yorko lietuviams už jaukų 
priėmimą bei sutikimą.

Kunigai Sušelpė
Šiomis dienomis Lietuvių 

Caritas komisijos pirminin
kas Šveicarijoj kun. Dr. J. 
Petraitis prisiuntė Kunigų 
Vienybės iždininkui kun. P. 
Lekešiui padėkos laišką už 
K. V. aukas kelių tūkstančių 
dolerių. Kunigai per K. V. 
Centrą siunčia kunigams mi
šių stipendijas. Kun. Dr. J. 
Petraitis rašo, kad Vatikanas 
yra stambiai parėmęs Lietu
vių Caritas draugiją, kuri 
šelpia studijuojantį jaunimą.

polką ir kitus senoviškus lie
tuviškus šokius. Galės ir se
nesnieji lietuviškai smagiai
pasišokti.

Svečiams nereikės rūpintis 
maistu. Bus skanūs užkan

Liepos-July 19, 194

161 No. 6th Street

—

Ž Dr. John Waluk

E]

Enterec
Office i

AMI
LI
K1

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus ;risdaryraabe- 
įaučių, kas lai- 
, pasibaigusį ka-

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

iTAI KAIP
i

■ karą
'pie amerikiečius 
gėriką 

ii?rio pranešimas 
fl.iiikraščiai

HILLMAND ĮPĖDINIS

Amalgamated Clothing 
Workers of America unija 
turi naują pirmininką — 
Jacob S. Potofsky.

Jis labai gerai žinomas ir 
unijai pasitarnavęs darbinin
kas. Nuo 1940 metų Potofsky 
buvo unijos sekretorius - iž
dininkas. Keturioliktais me
tais su Hillmanu suorganiza
vo pirmąjį siuvėjų streiką, 
kuris davė užuomazgą šiai 
unijai, kuri dabar turi 350 
tūkstančių narių. Jis taip pat 
buvo aktyvus ir politikoj.

Potofsky, po išrinkimo į 
unijos pirmininką, savo žo
dyje pasakė, jog jis seksiąs 
unijos įkūrėjo Hillmano pė
domis.

IŠĖJO N. TESTAMENTAS 
LIETUVIŲ KALBA

Bostone, “Darbininko” 
spaustuvėje, ką tik išspaus
dintas Naujasis Testamen
tas, kurį yra išvertęs Kauno 
arkivyskupas metropolitas 
Juozapas Skvireckas.

Leidinys turi 765 puslapius 
ir apima Evangelijas, Apaš
talų Darbus, Laiškus ir šv. 
Jono Apreiškimą. Tai sudaro 
pilną Naująjį Testamentą.

Šv. Raštas yra kiekvie
niems katalikų namams būti
na knyga. Ta mintimi kun. 
P. Juras ir išspausdino šį 
naują leidinį. Jo pastango
mis, pagrindinė tikėjimo kny
ga bus prieinama ne tik šios 
šalies lietuviams, bet ir trem
tiniams.

Lietuviai turėtų kuo dau
giausia šv. Rašto užsakyti 
mūsų broliams ir seserims 
tremtiniams. Dievo žodis, pa
skelbtas šv. Rašto lapuose, 
bus jiems didelė paguoda 
sunkiame ištremties kelyje.

Su užsakymais reikia 
kreiptis į “Darbininką,” 366 
W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

Naujasis Testamentas įriš
tas kaštuoja 3 dolerius, o po
pieriniais aptaisais 2 dol.

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.

Sodalicijos žinios
Šį sekmadienį per 10 vai. 

mišias mergaičių sodalicija 
priims šv. Komuniją. Visos 
kviečiamos kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

• Amerikos redaktorius A. 
Vaičiulaitis liepos 12 d. išvy
ko atostogų į vakarines val
stybes.

• Jurgis Tumasonis išvyko 
į L.R.K.S.A. seimą Clevelan- 
dan, iš kur vyks Chicagon ap
lankyti savo brolio.

• Pranas ir Beatrice Či- 
žauskai iš Chicagos praleido 
atostogas pas gimines ponus 
Bajorinus. Prieš grįždami 
Chicagon aplanke “Ameri
kos” redakciją ir spaustuvę.

• J. Romanas liepos 31 d. 
išplaukia į Venezuelą.

• Izabele Laučkienė su sū
num išvyko atostogoms pas 
savo tėvelius Macejūnus, Ro- 
chesterin.

• Stella Žostautaitė, dirbu
si “Amerikoje,” po smagių 
atostogų Connecticut valsti
joj sugrįžo į New Yorką.

• Juozas B. Laučka išvyko 
į L.R.K.S.A. seimą Clevelan- 
dan.

• Kun. A. Petrauskas atos
togauja Connecticut pas gi
mines.

• Kun. Saulėnas iš Bosto
no, lankėsi New Yorko apy
linkėje. Buvo apsistojęs Mas- 
pethe dvi dienas.

® Albertas Musteikis, Vy
tautas Jucevičius, Koste šta- 
rienė su dukra ir Birute Ju
cevičiūtė, ką tik atvažiavę iš 
Europos lankėsi “Amerikos” 
redakcijoje ir administraci
joje lydimi P. Labanausko.

Maspetlio Žinios

Liepos 21 d. 8 vai. bus šv. 
Onos sodalicijos metinės mi
šios. Po mišių bus pusryčiai 
parapijos salėje.

Visos draugijos ruošiasi 
parapijos bazarui. Rožan
čiaus, Moterų Sąjunga, Treti
ninkės, šv. Onos Sodalicija, 
šv. Vardo ir Altoriaus drau
gijos jau paskyrė laimėji
mams dovanas ir pardavinėja 
laimikius. O. P.

Šv. Jurgio Parapija
Piknikas

Rugpiūčio 4 d. šv. Jurgio 
parapija rengia puikų pikni
ką, kuris įvyks Maspethe 
Klasčiaus Clinton parke.

Programoje bus karališkos 
šeimos rinkimai ir ponios 
Brundzienės vedamas šokė
jos pašoks lietuviškus tautiš
kus šokius. Visus maloniai 
kviečiame dalyvauti šiame 
metiniame parapijos piknike.

Koresp.

DAR IŠ SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMO

BOIKOTUOJA
SUSILAUKĖ SŪNAUS

PADĖKA UŽ RŪBUS

Brooklyno gyventojas Ma
tas Skrodenis gavo iš Dani
joj gyvenančio lietuvio padė
kos laišką už aukotus rūbus.

Laiške rašoma:
“Mielas Tautieti!
Noriu išreikšti jums savo 

nuoširdžiausią padėką už rū
bus, kuriuos, per Jūsų malo
nią širdį, šiadieną dėviu. Vis
kas tinka kuo geriausiai, ir 
aš, kaip daugelis kitų lietu
vių, jaučiuosi laimingas, nes 
pagaliau esu panašus į žmo
gų ir nebijau pasirodyti gat
vėje. Aš žinau, kad negyvais 
žodžiais popieryje negaliu iš
reikšti tikrai nuoširdžios pa
dėkos, bet užtikrinu, kad esu 
patenkintas, kaip tik žmogus 
gali būti patenkintas sunkio
se išeivijos sąlygose.”

Serga Visminas
Sunkiai serga muzikas An

tanas Visminas. Prižiūri jį 
Dr. A. Stalkus. Laikinai pa
vaduoja p. Visminą muz. X. 
Strumskis. Choras ir para
pijiečiai linki greit jam pa
sveikti.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

SU!

I
Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Cinkus495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

bininkų, o uždarbis yra ne
mažas, palyginus su kitomis 
industrijomis. Gintaras.

LAIŠKAI “AMERIKOS” 
REDAKCIJOJ

PAIEŠKO

Kilančios mėsos kainos 
verčia namų šeimininkes boi
kotuoti. Joms į pagalbą atei
na smulkūs mėsininkai. Per 
paskutines dienas didieji mė
sos pardavėjai savo. sandė
liuose turi daug likusios mė
sos. Visas šis pirkėjų judėji
mas yra sumažinti kainas, 
kurios po panaikinimo OPA 
pakilo nuo 10 iki 50 procen
tų.

LAIMĖJIMO DOVANOS
John ir Aldonos Eichler 

šeima liepos 5 d. susilaukė 
sūnaus.

Aldona Eichler yra Brook
lyno lietuvaitė, iš namų—Vy- 
zaitė. Jos vyras yra inžineri
jos profesorius Syracuse uni
versitete, ir abu gyvena De
Witt, N. Y.

Pirmas jų sūnus Allen jau 
yra šešerių metų amžiaus.

Lietu viii Radijo Vakarinės 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
V. UBARAVIČIUS 

Pranešimų Dlr.
Muzikos Dir. CHARLES MARMA 

Programos Dir.

Lietuvių Dienos rėmėjų do
vanų paskirstyme laimingieji 
numeriai buvo šie:

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

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

3 dovanos po 5 dol. — nr. 
15723 (Judith RummelĮ 
Springfield Gardens, L. L); 
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) ir nr. 
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.

Mirė Vladas Zabielskis
Liepos 14 d. naktį mirė ži

nomas Maspetho parapijietis 
biznierius Vladas Zabielskis, 
sulaukęs 56 metų amžiaus. 
Maspethe jis išgyveno apie 
30 metų. Buvo draugijų ir pa
rapijos narys ir geras lietu
vis.

Iškilmingai palaidotas lie
pos 18 d. į šv. Jono kapus. 
Palaidojimu rūpinosi grab. J. 
Ballas. Paliko nuliūdime žmo
ną Marijoną, sūnų Kazimie
rą, dukrą Eleną ir brolį Pet
rą.

Sūnus Kazimieras yra ka
riuomenėje leitenantu. Prieš 
pat tėvo mirtį pasisekė jam 
orlaiviu sugrįžti iš Vokieti
jos. Jis ištarnavo jau ketu
ris metus. Nuliūdusiai šeimai 
reiškiame savo užuojautą. 
Zabielskiai skaito Ameriką 
nuo pat pirmų dienų.

Išvyko atostogų
Kun. Pijus Lekešis išvyko 

atostogų dviem savaitėm į 
Chicagą.

Ona Balkūnienė ir Mag. 
Degulienė atostogauja Lu
zerne, Pa. R. Nedzinskienė ir 
O. Laukaitienė Marianapoly. 
Al. Brusokienė ir M. Zamb- 
lauskienė jau grįžo iš atosto
gų-

Patenkinti delegatu
Pereitame numeryje jau 

buvo rašyta, kad siuvėjai de
legatu savo paskutiniam su
sirinkime vienbalsiai išrinko 
Joną Buivydą, kuris jau yra 
ištarnavęs vienus metus.

Dabartinis delegatas Jonas 
Buivydas yra daug dirbęs 
savo gyvenime pagerinti dar
bo žmonių padėčiai siuvėjų 
tarpe.

Kiek man teko girdėti iš 
skyriaus narių, jis atlieka sa
vo pareigas labai inteligen
tiškai. Tai susipratusiems 
darbininkams patinka.

Jei atstovas atlieka darbą 
paliai žmonių reikalavimus 
ir unijos įstatymus, jis turė
tų būti pagerbtas.

Manau, kad jis turėtų būti 
išrinktas toliau biznio agen
tu. Tie seni įstatymai, kad iš
buvus 2 metus laiko toliau 
negalima būti, jau atgyveno 
savo dienas. Mes turime tuo 
reikalu daryti progresą, eiti 
pirmyn.

Brangūs siuvėjai, pagalvo
kite apie tai ir pasielkite taip, 
kaip pridera.

Siuvėjų piknikas
Tam pat susirinkime pik

niko sekr. C. Kundrotas da
vė pranešimą apie ateinantį 
siuvėjų pikniką, kuris įvyks 
liepos 27 d. Dexter parke.

Įžanga 25c. asmeniui. Vis
kas prirengta kuo geriausiai 
visiems atsilankiusiems pa
tenkinti, o iš praeities jūs ži
note, kad siuvėjų piknikai 
būna gausūs ir malonūs.

Apie naujus darbininkus
Kai ateina naujas žmogus 

mokytis siuvėjų darbo, tai 
jiems nesiseka, taip kaip 
kiekvienam nemokančiam ne
siseka. Bet senesnieji užuot 
jiems davę drąsos, pradeda 
sakyti: “Iš tavęs nieko ne
bus, tu neišmoksi.”

Ir naujas žmogus nustoja 
vilties. Manydamas, kad jis 
negeras darbininkas, pameta 
ir eina kitur ieškot uždarbio. 
Tai labai negeras paprotys. 
Naujuosius reikia padrąsinti, 
nes mums daug trūksta dar-

Reivytis - Reivydas, Liudas, 
ieško dėdės Kazimiero Reivyčio- 
Reivydo, gyvenusio ilgą laiką 
Brooklyne.

Valauskas, Kazys, ieško brolio 
ir sesers: Valausko, Stasio, gim. 
Gedikėnų km., Telšių apsk., Va- 
lauskaitės-Andraičikienės Adeli- 
jos, gyvenusių Brooklyne.

Grincevičiūtė - Ivanauskienė, 
Valerija ieško sesers Grincevi- 
čiūtės, Ievutės, išvykusios su 
Vladu Rindinu į Ameriką ir ku
riuos turėtų žinoti p. Tūbelienė.

Adolfas Žilinskas, gim. Bra- 
zavo km., Kalvarijos valse., ieš
ko brolio ir pusbr.: Žilinsko, Jo
no, gim. Brazavo km., Kalvari
jos valse, (brolis), Adomo ir 
Vinco Birgelio, gim. Miklausių 
km., Šeinių apsk. (pusbroliai).

Chmielauskaitė - Pundzevičie- 
nė, Teofilė, ieško brolio žmonos: 
Elzbieta Chimes - Chmielauskas 
(Albino Chimes žmona) ir Pun
dzevičiaus, Jono, dirbusio avia
cijos firmose New Yorke.

Česnauskytė, Sofija, gyv. Pla
telių valse., ieško sesutės: Čes- 
nauskytės - Skirmontienės, Mor
tos, gyv. New Yorke.

Motuzaitienė, ieško sesers gy
venusios: Mrs. Em. Bugailiškis, 
414 Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

Beižys, Jonas, gyv. Milašaičių 
km., Betygalos valse., ieško pus- 
sesers: Rūsytės-Jakštienės, Mar
celės, gim. šilininkų km., Girkal
nio valse, ir Beižos, Jurgio, gim. 
Milašaičių km., Betygalos valse., 
gyveno prie Chicagos ir Beižos, 
Stasio.

Surastus adresus perduoti:
V. Beleckas,

107-33 117th Street, 
Richmond Hill 19, N. Y.

Yra atėję laiškų iš Liet 
vos Kostui Vaičiui. Laišk 
rašyti Onos Niūniavienės. j

SIUNTINIAI AUSTRIJOJ

Amerikos paštas praneš; 
kad nuo liepos 5 d. į Austrij 
galima siųsti paprastus pi 
kietus.

Siuntinių svoris — ligi į 
svarų, dydis 72 coliai aplii 
kui.

Ant pakieto reikia užrašy 
pilną adresą — vardą, pava 
dę, gatvę, namo numerį, mie 
tą, provinciją (jei žinoma

.;3nanėliams at
idėtų Rusijos 
jishingtone. Ji 
yskų atsakymą 

įjjig savo iš- 
2 leidinyje.
j raidas: “Didy- 
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pirmuose šios 
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^sakoma, kad 
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je į skutus 
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hatariama apie 
Muro vado- 
b rytų žemyne 
Ivimitz galingąjį

M—juk tokių 
penhower, Mac 
jitzjuk ir nebu- 

Judtalistų propa- 
Už vieno svaro pakiei— apgaudinė- 

siuntimą reikia mokėti 40|.®anaus vado 
2 sv.—54c., 3 sv.—71c. ir t|^° dr neturi, 

liėra galingasis, 
nedrąsusis, sau- 

1 j leidžiąs, švie- 
L-isis, neklystan
ti maršalas Sta-

ATIDARĖ RŪBŲVAL
Juozas Bagočiūnas, tik I 

atvykęs iš Europos, atida 
įmonę rūbų valymo, taisyt 
ir prosymo, 20 Ten Eyck SL
Brooklyn, N. Y. 1

v̂ieno žodelio 
bs paskalą irkal- 
i-Tika davė Rusi- 
■ąlbos už devy- 
■ blerių...

Lygutė nieko ne- 
L kokius karo pa
ntus reikmenis 

pė Rusijai. Mat, 
įigauda, kuri ne- 
Įiajos žmonėms

PARDUODAM^
Geri, pigūs, patogūs narį 

Gerose vietose. Patamaviri 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance |
496 Grand St., Brooklyn, NJ

Tel. EVergreen 7-1670 j

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

TeL MArket 2-5360

PARDAVIMAI
Forest Parkw ay—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.

Z I N I S
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Ii 
lyginimą, plasteriavLmą, šaligat 
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

sos “menknie- 
p davė Rusijai 
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Clement A. Vokėje karą?

i1 *
| -kiečiai rusus 
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losi labai šal- 
l-^adarbiavo su

(VOKETATHS)

.Advokatas
41-40 — 74th Sfree
Jackson Heights, N.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

NEwtown 9-5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Ola Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

pweris neseniai
R pranešimą

pako, kad ligi 
Mos jis nie- 

: sueiti į kontak-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Patogi Vieta Užejimnl 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ i

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C 

FOTOGRAFAI 
65 - 23 GRAND AVENl 

Maspeth, N. Y.
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