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AŠTRI JON

Amerikoje vis dar yra abe
jojančių, nežinančių, kas lai
mėjo tik ką pasibaigusį ka
rą ...

Tokiems neišmanėliams at
eina talkon Sovietų Rusijos 
atstovybė Washingtone. Ji 
duoda labai aiškų atsakymą 
šiomis dienomis savo iš
spausdintame leidinyje.

To leidinio vardas: “Didy
sis Stalino Penkmečio Pla
nas.” Knygutės viršelyje, aiš
ku, įdėtas didžiulis raudono
jo maršalo paveikslas.

Pačiuose pirmuose šios 
knygutės puslapiuose aiškių 
aiškiausiai pasakoma, kad 
tik raudonoji armija laimėjo 
pergalę prieš hitlerinę vokie
čių armiją, kad tik raudono
ji armija supliekė į skutus 
japonų imperijos galybę . . .

SUKLASTOTI RINKIMAI LENKIJOJE
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Toj knygutėj nė žodžio 
apie generolo Eisenhowerio 
vadovautų 90 divizijų armiją 
Europoje.

Ten neprasitariama apie 
generolo MacArthuro vado
vautas armijas rytų žemyne 
ir admirolo Nimitz galingąjį 
laivyną Pacifike.

Na, ir aišku — juk tokių 
vyrų, kaip Eisenhower, Mac 
Arthur ir Nimitz juk ir nebu
vo. Tai tik kapitalistų propa
ganda mulkiams apgaudinė
ti. Jokio kito sumanaus vado 
niekas neturėjo ir neturi. 
Toks asmuo tėra galingasis, 
išmintingasis, drąsusis, sau
lės spindulius leidžiąs, švie
susis, teisingasis, neklystan
tis raudonasis maršalas Sta
linas ...

Minėtoj bolševikų knygu
tėj nerasi nė vieno žodelio 
apie Amerikoj paskalą ir kal
bas, kad Amerika davė Rusi
jai įvairios pagalbos už devy
nis bilijonus dolerių . . .

f Be to, tą knygutė nieko ne
mini apie tai, kokius karo pa
būklus ir kitus reikmenis 
Amerika siuntė Rusijai. Mat, 
visa tai propaganda, kuri ne
turi dumti Rusijos žmonėms 
akių ...

O štai kokius “menknie
kius” Amerika davė Rusijai 
karo metu: 14,450 lėktuvų, 
35,000 motociklų, 135,600 
kulkosvaidžių, 363,000 sunk
vežimių, 343,000 tonų sprog
stamos medžiagos, 52,000 
jeepsų, 7,000 tankų, 3,2000 
šarvotų automobilių, 195 
torpedinius laivus, 105 sub- 
marinų gaudytojus, 8,200 
priešlėktuvines patrankas ir 
t.t.

Taigi, ar ne tiesa, kad Ru
sija viena laimėjo karą?

New Yorkas. — Nors “DL 
džiųjų Trejukė” buvo pažadė
jusi Lenkijai po karo sudary
ti tokias sąlygas, kad gyven
tojai galėtų laisvai pareikšti 
savo nuomonę, tačiau įvykę 
rinkimai buvę pravesti taip, 
kaip pageidavo Maskva. Dau
geliui opozicijos šalininkų 
buvo’atimta balsavimo teisė 
ir jų žmonės neprileisti prie 
balsų skaičiavimo. Nors rin
kimai turėję būti slapti, bet 
jie buvę taip sutvarkyti, kad 
kiekvienas galėtų matyti, už 
ką balsuotojas atiduoda savo 
balsą, kad vėliau galėtų į tai 
reaguoti. To negana, dauge
lyje pastebėta balsų klastoji
mas.

Dėlei to, kaip rašo laikraš
čiai, valstiečių partijos va
das Mikola jczyk pareiškė 
protestą ir prašo rinkimus 
anuliuoti. Jis daro žygių, kad 
nauji rinkimai būtų pravesti 
po anglų ir amerikiečių kon
trole. Tačiau vargu kas iš to 
išeis, nes jų balso čia nenori
ma klausyti.

Dar prieš rinkimus Wash
ingtonas ir Londonas buvo į-

spėjęs Lenkų vyriausybę, kad 
rinkimai būtų pravesti demo
kratiškai. Tačiau per rinki
mų kompaniją komunistų 
partijos naudojosi įvairiau
siomis privilegijomis, o opo
zicijos partijos buvo varžo
mos, jų susirinkimai išvaiko
mi, o vadai suimami ir kiša
mi į kalėjimus.

Daug vadų yra išžudyta. 
Net pats Bevinas tai patvirti
no viename savo pranešime.

Kaip toli tie persekiojimai 
yra nuėję, galima spręsti iš 
to, kad einą valsčių viršaičių 
pareigas komunistų agentai 
valstiečiams siūlo dykai ūkio 
mašinų, javų ir kitokių gėry
bių, jei jie įsirašys į partiją. 
Priešingu gi atveju grasina 
Sibiru ir žiauresnėmis baus
mėmis. Wawolicos kaimo gy
ventojus atvykę milicininkai 
apipylė žibalu ir gyvus sude
gino už tai, kad toje apylin
kėje partizanai nukovė vieną 
milicininką.

Štai, kokių “laisvių” susi
laukė “demokratiškoji” Len
kija .. .

LietuviŲ Tremtiniu 
Kapai

Flensburgas. — Po pasaulį 
išblaškytų lietuvių gretas 
kartkartėmis mirtis ima 
skinti.

Vokietijoj, Flensburgo ka
pinėse, jau yra palaidoti šie 
lietuviai: Gadliauskienė - Ra- 
čytė, Saliomėja, 22 m. amž., 
kilusi nuo Suvalkų, Kalvari
jos ; Liutkevičius, Jonas-Dra- 
sutis, poros mėnesių vaiku
tis; Bieža, Adolfas, buhalte
ris, 33 m., kilęs nuo Sintautų; 
Danauskaitė, Rita-Rėda, vie
no mėnesio mergaitė; Nes- 
čiokaitis, Juozas, stalius, 80 
m. amžiaus.

Neramumai Palestinoj Tęsias
Kiek Amerikoje 

Katalikų

<ž>

Roma. — Sulig Vatikano 
paskelbta statistika. Suv. 
Valstijose šiuo metu gyvena 
24,402,124 katalikai. Perei
tais metais katalikų skaičius 
padidėjo 438,459.

Didžiausios arkidiecezijos 
yra New Yorko, Chicagos ir 
Bostono. Jos turi daugiau 
kaip milijoną tikinčiųjų.
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Kai amerikiečiai rusus 
verste užvertė visokia pagal
ba, Maskva laikėsi labai šal
tai ir nebendradarbiavo su 
amerikiečių štabais.

Gen. Eisenhoweris neseniai 
paskelbė platų pranešimą 
apie karo eigą.

Jis aiškiai pasako, kad ligi 
1945 metų pradžios jis nie
kaip negalėjo sueiti į kontak
tą su rusų štabu.

Taip beveik ligi karo galo 
Maskva nepranešė apie savo 
karinius žygius, mušant ben
drą priešą, ir tai turėjo labai 
sunkinti vakariniams sąjun
gininkams naujų karinių 
veiksmų planavimą.

★ • ★
Kai kurie Amerikos laik

raščiai yra išsiplatinę milži
niškais skaičiais.

Mėnesinis laikraštis “Read
er’s Digest” dabar spausdi
namas 11 milijonų egzemplio
rių, “Ladies’ Home Journal” 
puspenkto milijono, “Satur
day Evening Post” apie ke
turis milijonus, “Life” dar 
daugiau, “Time” per du mili
jonus.

Katalikų laikraščiai nepa
siekia stebinančių skaičių.
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JUGOSLAVIJOJE ŽUDOMI KUNIGAI
 —---------------------------------------

Bari. — čia atvykusieji iš 
Jugoslavijos žmonės pasako
ja apie pasibaisėtinus daly
kus. Nusistačiusi prieš kata
likus Tito vyriausybė ne tik 
neduoda jiems lygių su kitais 
teisių, bet juos persekioja ir 
žudo.

Jų teigimu dviejų metų lai
kotarpyje ten nužudyta 230 
kunigų, iš kurių 198 sušaudy
ta be teismo. Du kunigai bu
vę nukankinti, o kiti trys gy
vi įmesti į jūrą.

Be to nukankinta ar nužu
dyta 11 vienuolių ir 10 klieri
kų, o apie kitus suimtuosius 
nėra jokių žinių.

Katalikų spauda uždaryta, 
o mokyklose uždrausta tiky
bos mokymas. Daugelio baž
nyčių turtai konfiskuoti ir 
atimta iš kunigų nuosavybė, 
nepaliekant jiems pragyveni
mui lėšų. Zagrebe konfiskuo-

ta seminarijos pastatai ir 
gatvėn išmesta 400 klierikų.

Paskutiniuoju laiku, sako
ma, vėl nuteista mirtin 31 
kunigas ir dauguma jų jau 
nužudyta. Tame pranešime 
nurodoma daugelio pasmerk
tųjų pavardės ir jų nužudy- 
mo datos. 

~ ——-
* Buvęs Lietuvos preziden

tas, K. Grinius rengiasi at
vykti į Ameriką. Jis dabar 
gyvena Vokietijoje ir dar ge
rai jaučiasi, nors yra sulau
kęs 80 metų amžiaus.

* Washingtonas. — Tiki
masi jog OPA kainų kontro
lės įstatymas bus pratęstas 
dar vieniems metams.

* Turkijoje įvyko pirmieji 
laisvi rinkimai.

SERBAI PRAŠOSI UŽTARIMO - - - - - - - - - - - - - - - ♦ 
Nepasotinamas 

Apetitas
Viena. — Rusų okupacinė 

valdžia nusavino 40,000 akrų 
derlingos žemės rytinėje Aus
trijoje ir konfiskavo 72,000 
tonų maisto iš šių metų der
liaus.

Negana to, pranešime sa
koma nusavintai žemei ap
dirbti ir derliui suimti sek
vestruojami gyvuliai ir ūkio 
mašinos iš kitų ūkių. Minėtas 
grobimas padarytas gen. Ku- 
rosovo įsakymu.

Belgradas. — Jugoslavijos 
serbai kreipėsi į p. El. Roose
velt, prašydami užtarti prieš 
Tito vyriausybę, kurią jie va
dina “tamsiausią diktatūrą.”

Vienas įžymus diplomatas, 
kuris Tito gerai pažįsta, taip 
prasitarė apie jį: “Jis yra ma
lonus vidraugiškas žmogus, 
labai duosnus savo pataikū
nams. Tačiau jis paplautų jus 
kiekvienu momentu, jei tas 
patarnautų jo tikslams.”

Atomines Bombos
Bandymai Jūroje

Siaučia Cholera 
Mandžiūrijoj

Mukdenas. — Kiniečių šel
pimo komitetas gavo žinių, 
jog 10 Mandžiūrijos miestų 
siaučia choleros epidemija. 
Ligi šiol užregistruota 270 
mirimų.

Labiausiai paplitęs ar tik 
nebus “Catholic Digest.”

Sumaniai redaguojamas 
katalikų “The Sign” skelbia
si turįs pusantro šimto tūks
tančių tiražą.

Išskyrus New York “Daily 
News,” kiti Amerikos dien
raščiai milijoniniais skaičiais 
nesigiria.

Bikini. — Pasiruošimai iš
bandyti atominės bombos 
veikimą jūroje jau baigti, tik 
laukiama palankių oro sąly
gų. Apskaičiuojama, kad 
sprogusios bombos veikimas 
pasieks net jūros dugną ir 
vandens srovę išmes 8,000 pė
dų aukštyn į orą.

* Į Montrealį (Kanadoje) 
iš U.S. atvyko 1,000 pilgrimų 
dalyvauti šv. Onos bažnyčios 
naujų varpų pašventinimo iš
kilmėse.

* Paragvajuje irgi gręsė 
revoliucija. Bet prezidentas 
Moringo atsistatydino ir lei
do susiorganizuoti naujai vy
riausybei.

Clevelandas. — Liepos 22 
d. čia prasidėjo L.R. Katalikų 
Susiyienymo Amerikoje 55 
seimas. Jis pradėtas iškil
mingomis šv. mišiomis šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje. 
Mišias laikė dvasios vadas 
kun. J. F. Baltusevičius, asis
tuojamas kun. J. Angelaičio 
ir kun. J. Savulio. Pamoks
lą sakė kun. V: Vilkutaitis.

Mišiose dalyvavo ir sveiki
nimo žodį pasakė J. E. vysk. 
Hagan, Clevelando vyskupas 
pagelbininkas. Savo žodyje 
vyskupas giliai atjautė lietu
vių tautos dabartinę kančią 
ir linkėjo Seimui neužmiršti 
gyvybinių Lietuvos reikalų.

salę pietų, kuriuos suruošė 
seimui rengti komisija. Pie
tuose dalyvavo vyskupas, ku
ris labai džiaugėsi galįs para
gauti lietuviškai paruoštų 
valgių.

Seimo pirmoji sesija atida
ryta 1:30 vai. po pietų Hollen- 
den viešbutyje. Sveikinimo 
žodį pasakė Seimui rengti ko
misijos pirm. P. Muliolis. Su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, muz. P. Karašauskui 
akompanuojant.

Pirmame posėdyje dalyva
vo visa valdyba: dvasios va
das kun. J. Baltusevičius, 
pirm. L. Šimutis, vicepirm. J. 
Vaičaitis, sekr. V. Kvetkas, 
ižd. J. Joneika, iždo globėjai 
P. Karašauskas ir V. Abro
maitis, daktaras - kvotėjas 
kun. Dr. Antanas Rakauskas. 
Seimo dalyviai labai nuošir
džiai sutiko kun. Dr. A. Ra
kauską, ėjusį Susivienymo 
vyr. gydytojo pareigas iš ei
lės per aštuoneris metus.

Seimo atidarymo žodį pa
sakė pirm. L. Šimutis, pa
brėždamas šio seimo reikšmę 
ir atsakomybę, kviesdamas 
atstovus taip elgtis, kad or
ganizacija ir toliau būtų ver
ta tų idealų, kuriems ji buvo 
prieš 60 metų įsteigta.

Clevelando miesto mayoro 
Burke vardu sveikino p. Con
way, miesto prokuroras.

L.R.K. Federacijos vardu 
sveikino centro ižd. kun. Pra
nas M. Juras, kviesdamas at> 
stovus sukaupti visas jėgas 
didžiajam darbui—pagelbėti 
Lietuvai ir teikti paramą 
tūkstančiams išvietintųjų lie
tuvių. Be to, jis sveikino ir 
L.D.S. ir “Darbininko” var
du. Šalia tų sveikinimų, kun. 
Pr. Juras supažindino atsto
vus su Centralinio Lietuvių 
Knygyno ir Archyvo darbu ir 
uždaviniams, prašydamas at
siųsti įvairiausių daiktų ar
chyvui, kurio įstaiga yra 
“Darbininko” namuose, So. 
Bostone.

A. L. Kunigų Vienybės 
vardu sveikino C. V. pirm, 
kun. J. F. Baltusevičius.

Sveikintojų tarpe buvo bu
vęs pirm. A. Sutkus, buvęs 
vicepirm. S. Galinis, buvęs 
centro sekr. J. Tumasonis, 
Dr. Valibus, kun. J. Savulis, 
M. Zujus (kun. J. Kasakaičio 
ir kun. J. Miliausko vardu), 
J. B. Laučka (BALF vardu).

Seimo pirmininku išrink
tas Pranas Jusevičius, vice
pirm. Jurgis Venslovas ir 
Juozas Mickeliūnas, sekr. Pr. 
Katilius ir L. Žemaitytė.

Rezoliucijų komisijoj adv. 
J. Grigalius, kun. A. Žukaus
kas, M. Zujus, J. Tumasonis 
ir E. Samienė. Sveikinimų— 
kun. J. F. Baltusevičius, P. 
Muliolis, kun. J. Savulis, V.

Jeruzalė. — Garsiame Ka
raliaus Dovydo viešbutyje šią 
savaitę sprogusi bomba pa
reikalavo daug aukų. Jau da
bar nustatyta, kad ten žuvo 
48 žmonės, 58 sužeisti ir dar 
76 nesurandama.

Žydų pogrindžio organiza
cija, Irgun Zvai Leumi, prisi
pažįsta, jog viešbučio su
sprogdinimas — jų darbas. 
Tačiau visą kaltę už žmonių 
aukas jie primeta anglų pa
reigūnams. Esą pusvalandžiu 
prieš sprogimą telefonu buvę 
pranešta anglams, kad jie vi
sus žmones iš viešbučio iš
kraustytų, tačiau jie to įspė
jimo nepaklausė.

Šiandien Jeruzalės miestas 
apsigaubęs gedulo šydu. Trys 
grupės laidotuvių (krikščio
nių, žydų ir mahometonų) 
laidoja savo žuvusiuosius. 
Daugelis dirbtuvių nutraukė 
darbą.

Anglijos primjėras, Atlee, 
pareiškė, jog tvarkos palai

kymui Palestinoje bus pa
siųsta daugiau kariuomenės 
ir jokie pogrindžio vadų išsi
šokimai nenukreips valdžios 
nuo jos užsibrėžto tikslo Pa
lestinos problemą išspręsti 
teisingai.

Už Vedybas Šalina Iš 
Kariuomenes

Frankfurtas. — Du U. S. 
kareiviai, Charles Quatt iš 
Paterson, N. J. ir Philip Ha- 
enze iš Pittsburgh, Pa. paša- 
linti iš kariuomenės ir pa- 
siųstLnamo už tai, kad, ne
paisydami uždraudimo, vedė 
vokietaites. Jų žmonos turės 
pasilikti Vokietijoje.

Maskva. — Stalinas šia sa
vaitę priėmė U.N. generalinį 
sekretorių, Trygve Lie, kuris 
neoficialiai nuvyko aplanky
ti Rusiją.

NUŽUDĖ BOLIVIJOS PREZIDENTU
Piratai Siaučia

Nankingas. — Čia gauta 
žinių, jog gauja piratų (jūros 
plėšikų), pagrobė laivą, va
žiavusį po prancūzų vėliava 
ir nužudė jos įgulą. Laivas 
vežė medvilnės krovinį, o plė-

P. Slugodienė, V. Mikušaus- 
kienė ir Dr. Valibus.

Pirmoj sesijoj įsiregistra
vo 74 atstovai.

Pirmos dienos sesijoje su
skubta išklausyti dvasios va
do kun. J. F. Baltusevičiaus 
pranešimo, kurs priimtas 
vienbalsiai.

Po posėdžio visi seimo da
lyviai vyko į Lietuvių Kul
tūrinį darželį. Clevelando lie
tuviai parūpino apie 30 auto
mobilių, o Clevelando mayo- 
ras davė policiją, kuri lydė
jo seimo dalyvius visą kelią 
iki darželio.

Darželyje prie Dr. Jono Ba
sanavičiaus paminklo Susi
vienymo pirm. L. Šimutis už
dėjo seimo vardu didžiulį vai
niką ir pasakė jautrią kalbą. 
Kun. Pr. Juras vadovavo mal
dai už žuvusius kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Iš darželio visi dalyviai, 
policijos lydimi, vyko palei 
ežerą, kur vyko miesto su
rengtos iškilmės. Ypatingai į- 
vairiausias įdomybes “išdavi
nėjo” lėktuvai.

Liepos 23 d. 8 vai. ryte Ne
gęstančios Pagąlbos lietuvių 
bažnyčioje įvyko gedulo mi
šios už mirusius narius. Mi
šias laikė kun. J. Baltusevi
čius, asistuojamas kun. Pr. 
Juro ir kun. A. Žukausko.

Šios dienos posėdžiuose iš
klausyti ir priimti visų val
dybos narių pranešimai. Dau
giausia laiko užėmė sekreto
riaus V. Kvetkaus praneši
mas. Atstovai labai rimtai 
gilinosi į pranešimus ir gyvai 
dalyvavo visuose svarsty
muose.

Vakare Hollenden viešbu
tyje įvyko iškilmingas ban- 
kietas, kurio programos ve
dėju buvo Jurgis Venslovas. 
Pianu solo skambino Birutė 
Smetonienė, solo dainavo p. 
Kvasney - Malonytė. Buvo 
sveikinimo kalbų.

Seimo atstovų yra iš New 
Yorko, Massachusetts, Con
necticut. Pennsylvanijos, Mi
chigan, Maryland, Ohio, Ill
inois ir kitų valstybių.

Senovės piratų žygiai, apie 
kuriuos mes žinome tik iš 
raštų, Tolimųjų Rytų van
denyse pasikartoja dar ir 
mūsų laikais.

* Lietuvos grobikai mini 6 
metų Lietuvos okupacijos su
kaktį. Su didele pompa ruo
šiamos demonstracijos ir mi
tingai, į kuriuos prievarta su
varyti žmonės turi džiaugtis 
komunistų rojumi ir garbin
ti juos spirginančią Stalino 
saulę.

La Paz. — Po keturių die
nų kruvinų kautynių kuriose 
žuvo daugiau kaip du tūks
tančiai žmonių, sukilėliai nu
žudė prezidentą Villaroel ir 
jo bendradarbius ir paėmė į 
savo rankas krašto valdymą.

Sukilimo pradžioje Villa
roel dar bandė išsilaikyti val- 
džioje, žiauriai nubavd&s pa
čiuptus sukilėlius ir. pasiža
dėdamas reformuoti valdžios 
aparatą. Tas dar labiau įpy
kino žmones. Sugavę prezi
dentą, jie išmetė jį iš 3 aukš
to, jo lavoną pririšo prie tan
ko ir parodavo gatvėmis, pa
skiau pakorė priešais palo- 
cių.

Laikinai prezidento parei
gas eiti pasiėmė teismo de
kanas Guillen. Sukilimo va
das pasižadėjo vėl atstatyti 
suvaržytas žmonių teises ir 
palaikyti gerus santikius su 
kitomis valstybėmis.

PROTESTUOJA PRIEŠ GROBIMU
 $-------------------------------- -

Viena. — Austrijos minis- 
terių kabinetas turėjo nepa
prastą posėdį, kuriame griež
tai užprotestavo prieš rusų 
grobimus, kurie norėjo pasi
imti 72 didelius dvarus. Posė
dis truko 5 valandas. Protes
to nota pasiųsta rusų koman- 
dyrui, gen. Kurosovui.

Iš patikimų šaltinių prane
šama, jog be šių grobimų ru
sai nori paimti iš austrų šešis 
svarbiausius gelžkelius, ku
riuos buvo nusavinę vokie
čiai.

Komunistų Valymas 
Bulgarijoje

Sofija. — Bulgarijoje pra
sidėjo masinis atleidimas iš 
vietų tarnautojų, “užsikrėtu
sių anti-demokratinėmis idė
jomis.” Armijoje valymas 
taipgi eina plačiu mastu. Pa
skutinėmis dienomis iš ka
riuomenės prašalinta 273 
aukoti karininkai. Maskvos 
pataikūnai džiūgauja, nusi
kratę liaudies (tikrumoje So
vietų) priešų.

Suėmimai Italijoje

Florencija. — Policijos pa
reigūnai ligi šiol suėmė 20 
asmenų, jų tarpe 6 moteris 
ryšium su Mussolini lavono 
pagrobimu. Suimtieji prisi
pažinę, jog jie norėję Musso
lini lavoną “tinkamai” palai
doti, tačiau atsisako nurodyti 
laidojimo vietą.

Brazilijon Priims 
Daug Tremtiniu

Rio de Janeiro. — Brazili
jos Emigracijos Taryba pro
jektuoja įsileisti apie 100,000 
tremtinių iš Europos. Kadan
gi krašte stokuoja darbinin
kų, ypač ūkio darbams, tai 
tuos emigrantus manoma įsi
vežti valdžios lėšomis.

PRANEŠIMAS
“AMERIKOS” administracija vasaros metu bus atdara 
nuo 9 vai. ryto iki 6:30 vai. vakare.
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3:00 vai. popiet.
Kurie norėtų į įstaigą atvykti vėliau nustatytų valandų, 
prašoma susitarti iš anksto. Tel. STagg 2-2133.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ŽYDAI IR PALESTINA

KAI AMERIKA PRIPAŽINO
1922 metų liepos 28 d. Jungtinės Amerikos Valstybės 

pripažino Lietuvą su pilnomis laisvo ir nepriklausomo kraš
to žymėmis.

Amerika buvo vienas iš paskutiniųjų kraštų, pripaži
nusių Lietuvą de jure. Ji tai padarė po atidaus tyrinėjimo, 
ar nauja valstybė sugebės savarankiškai tvarkytis, ar ji tu
rės ekonominio pajėgumo, valstybinio apdairumo ir demo
kratinio užsidegimo.

Jungtinių Valstybių vadovaujantys asmenys įsitikino, 
kad Lietuva diena iš dienos auga, stiprėja, eina pažangos ir 
laisvės keliu, nugali sunkiausias kliūtis, kurių tiek daug bu
vo susitelkę aplink lietuvių žemę.

Tai pastebėjusi, Amerika davė savo tvirtą pripažinimą, 
kuris ligi šiolei galioja. Jungtinės Valstybės laiko beverčiais 
visokius rusų durtuvais Lietuvoje paremtus rinkimus, ne
pripažįsta maskvinės okupacijos ir į Lietuvą žiūri, kaip į 
suvereninį kraštą.

Kai Stalinas pirmą kartą pasiuntė savo gaujas Lietu
vos okupuoti, Valstybės Departamentas 1940 m. liepos 23 
d. išleido pareiškimą, kuriame pasmerkė Lietuvos užgrobi
mą ir pabrėžė:

“Jungtinių Valstybių tauta yra priešinga grobuoniš
kiems veiksmams, vis tiek ar jie būttų įvykdyti pavartojant 
jėgą ar grasinant jėga. Ji lygiai priešinga bet kuriai vienos 
valstybės, nors ir kaip galingos, kišimosi formai į vidaus 
reikalus bet kurios kitos suvereninės valstybės, nors ir ka
žin kaip silpnos ...

“Jungtinės Valstybės ir toliau laikysis šių principų ...” 
Šis Amerikos nusistatymas tebegalioja ir šiandien.
Bet sykiu reikia pabrėžti, jog tai tėra vien pasyvus nu

sistatymas. Be žodinių pareiškimų, Jungtinės Valstybės ne
siima jokių konkrečių žygių, kad Lietuvos pavergimas būtų 
baigtas, kad ten liautųsi liejęsis nekaltų žmonių kraujas, 
persekiojimai ir trėmimai į Sibirą.

Lietuvoje siaučia rusas, kurs naikina geriausius šalies 
sūnus, net mažus vaikus vagonais gabena į Sibirą, o Ame
rika laukia ir tyli, nepadedama tiems, kurie dėl laisvės ir 
demokratijos Lietuvoje kovoja ir žūva.

Tokia laikysena yra nusižengimas laisvei ir demokrati
jai, riėe’laisvė yra viena ir nedaloma: ’jeiMeflur užpučiamas 
jos žiburys, šviesa sumažėja visame pasaulyje.

Yra dar ir kita skaudi šio pasyvumo pasėka: toks ne
gynimas ir negrąžinimas laisvės mažoms tautoms veda prie 
savotiško įsisenėjimo, dulkėmis užnešimo.

Šiuo atveju Amerika tylomis leidžia dulkėmis užnešti 
brangiausią žmonių turtą — jų šalies laisvę. Dabar ji žodžio 
nepakelia, kada kruvina Maskvos tironija Lietuvoje, Latvi
joje, Estijoje ir kitose šalyse žudo žmones ir jų žemės lais
vę.

Atėjo valanda, kada Amerikos sąžinė negali daugiau 
tylėti: šioji šalis turi stoti priešakyje žygio pavergtoms 
tautoms grąžinti laisvę. R.

Vėl apsiniaukus Palestinos 
padangė. Vėl laikraščių ant
raštės rėkia apie tylą prieš 
audrą Palestinoje.

Būsimas žydų tautos met
raštininkas, piešdamas dvi
dešimtąjį amžių, galės tiks
liai panaudoti šiai gadynei 
žodžius iš šv. Jono apreiški
mo: “Ir pasidarė kraujas.” 

• Žydų tautos istorija slen
ka žiaurių persekiojimų 
ženkle. Dvidešimtasis amžius 
bus kruviniausią jų istorijos 
gadynė.
Kruviniausias amžius žydam

Po baisiųjų'pogromų prieš
karinėje Rusijoje, atėjo į Eu
ropą nacizmo doktrina, pa
reikalavusi su vokišku pe
dantiškumu apgalvoto žydų 
tautos naikinimo ir palikusi 
po savo griuvimo didžiulius 
masinius kapus, dujų kame
ras ir krematorijus.

Dabar vėl žydai reiškia 
baimę, kad Lenkijoje atgyjęs 
antisemitizmas ir pogromai. 
Žydai tūkstančiais bėga iš 
Lenkijos teritorijos į sąjun
gininkų zonas, smelkiasi kuo 
toliausiai į vakarus, ieškoda
mi žemės, kur virš jų galvos 
nekabotų, kaip Damoklio 
kardas, nuolatinė persekioji
mo baimė..

Vieni svajoja apie šalį po 
žvaigždėta U.S. A. vėliava, ki
ti trokšta patekti į pažadėtą
ją žemę.

Nepabaigiami žemėje am
žino žydo ainių keliai.

Neginčijamas faktas, kad
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žydai nenori ir neliks gyven
ti nei Lenkijoje, nei Vokie
tijoje. Tos šalys yra jų ma
siniai kapai, kur kiekvienas 
žemės grumste jie užuodžia 
savo nelaimingų tautiečių 
kraujo kvapą.

Tautos idealas
Kiekviena tauta turi turėti 

savo idealą, kuriame susikon
centruotų tos tautos gyvy
bingumo instinkto reiškima
sis. Seniau žydų tautos sie
kiai plaukiojo metafizikos ir 
kabalos erdvėse. Tai buvo tik 
tos tautos išrinktųjų protų 
penas, mistinis ir kupinas 
mesijanizmo požiūris į savo 
istoriją.

Desperacijos metais, civili
zacijai palietus plačią žydų 
masę, pakito ir mesijanizmo 
potroškiai. Žydų tauta ėmė 
gyventi ne statiška mistika, 
bet dinamišku realizmu.

Idealas staiga pasidarė 
toks paprastas ir visiems su
prantamas—mes turime visu 
pirma ieškoti mūsų tėvynės.

Atsakymu į tai 1897 me
tais gimė sionistų judėjimas, 
kuriam Dr. Herze pridavė 
konkrečias, įgyvendinamas 
formas. Toji idėja padidėjus 
persekiojimams, tapo stipri 
ir naši. Juo labiau, kad po 
1917 metų iš turkų valdžios 
Palestina perėjo į anglų val
dymą. -

Žydai Palestinojo
Iki 1880 metų Palestinoje 

tebuvo tik 24,000 žydų. 1945

PENKTOJI
IŠ “VIZIJŲ”
Laukuose degė saulė. Buvo vasara. Ir augo didelė, švelni 

[žolė miškų pavėsiuose, 
Nuo upių pūtė šiltas vėjas atgalios.
Balti keliai, tarsi svajonės vienišos, per lygumas beribėn

[tiesėsi 
Kai aš ėjau per žemę žydinčią apsvaigęs saulės spinduliuos. 
Praeidamas mačiau artojų dideles šeimas padrikusias laukų 

[platybėse: 
Regėjau jų nenykstančių darbų dienas ir neramias jų poilsio 

[naktis.— 
Pribrendę buvo jau laukai ir viršum jų tartum rami dvasia, 
Pleveno didelės pjūties rimtis.
Paskui regėjau sunkų triūsą. Iš reto plakė šiurkščios 

[darbininkų širdys, 
Bronziniai jų veidai ir šaltos akys spinduliavo laisvės ir 

[jėgos grožiu. 
Jų rankos buvo kietos, grubios, pajuodavę ir suskirdę. 
Jų sielos aiškios, šviesios, lyg mažų vaikų.
Galvojau apie juos, parimęs pakelės žolėj, akis į mėlynas 

[erdves įsmeigęs.
Galvojau apie jų gyvenimą ir būsimas kartas,
Kurios atėję žemėn augs, subręs, ir, kai jau bus diena 

[šviesioji pasibaigus, 
Mirtin nulenks be baimės galvas išdidžias.
Aš supratau tada žydėjimo ir subrendimo prasmę gilią, 
Ir buvo sieloj taip ramu, kai ūžė vėjas kalnuose, 
Kai žemė, upių vandenys ir tamsūs mėlyni miškai giedojo 

[tyliai:
Gyvenk per mus, kad mes galėtum amžinai gyventi per tave. 

Vytautas Mačernis.

metais ten buvo jau apie 600,- 
000 žydų. Sis gyventojų žydų 
šuolis aiškiai rodo, kokią vie
tą ima užimti Palestina ir 
ideologiniame ir materiali
niame žydų tautos gyvenime. 
Kaip sūnūs palaidūnai, jie 
grįžta prie tėvo np.mų durų 
sunkiausiomis savo gyvena
mo meto dienomis.

Žydų imigraciją į Palestiną 
galima suskirstyti penkiomis 
bangomis.

Imigracija pirmųjų pionie
rių iki 1905 metų, kada vyko 
Rumunijos ir Rusijos perse
kiojami žydai. Per tą laiką 
apie 30,000 jų atvyko Pales
tinon.

Nuo 1905 metų iki pirmojo 
pasaulinio karo čion traukė 
daugumas Rusijos žydų, nes 
atgijusi po 1906 metų rusų 
revoliucijos rusų reakcija 
siautė žiauriais pogromais po 
Ukrainą ir Novorusiją. Per 
40,000 žydų ieškojo tada prie
globsčio Palestinoje.

Nuo 1919 metų iki 1923 
metų ėjo trečioji imigracijos 
banga. Tai paseka 1917 m. 
lapkričio mėn. 2 d. paskelb
tos britų užsienio reikalų mi- 
nisterio Balfouro deklaraci
jos apie įsteigimą Palestino
je žydų tautinės tėvynės. Imi
grantai, šios deklaracijos su
vilioti, buvo daugiausia idea
listai, apleidę savo įgyven
tas rytų ir centrinėje Euro
poje vietas, sukrutę kurti sa
vo naują tėvynę. Jų buvo per 
40,000 asmenų.

Nuo 1924 metų vėl didėja 
veržimasis iš Lenkijos, kur 
žydams ima taikyti daugiau 
anuomet garsųjį rusuose nu- 
merus clausus. Atbėgėliai bu
vo daugumoje pasiturį žmo
nės ir jų atneštieji kapitalai 
padėjo pagrindą šalies pra
moniniam kilimui. Apie 85,- 
000 žydų atvyko per tą laiko
tarpį.

Masinis bėgimas
Ir nuo 1933 metų, nuo na

cizmo įsiviešpatavimo Vokie
tijoje, o vėliau ir po visą Eu
ropą, prasideda masinis žydų 
bėgimas iš Europos kraštų. 
Šis bėgimas nemažėja ir da
bar. Legaliai ir nelegaliai žy
dai atvyksta į Palestiną. Apie 
300,000 atvyko jų per šį lai
kotarpį.

Daugybė žydų emigracijos 
imigracijos reikalais besirū
pinančių organizacijų pilnu 
tempu dirbą visuose pasaulio 
kontinentuose. Turint finan
sinius resursus, jų darbas yra 
našus ir pasekmingas. Žydai 
pabėgėliai visur jaučia globo
jančią savo tautiečių ranką. 
Tai ne skurdžiai ir vargšai 
pabėgėliai baltiečiai, kuriems 
jų senos, pasiturinčios išeivi
jos nesiteikia organizuoti to
kio masto pagelbos.

1919 metais sionistų vadas 
Weizmaiin taip formulavo 

jie laiko nepageidaujamais į- 
siveržėliais į jų žemes.

1929 metais įvyko arabų 
sukilimas prieš atvykėlius 
žydus, pareikalavęs daug gy
vybių ir daug nuostolių. 1935 
metais vėl pasikartojo kruvi
nos riaušės.

Anglų padėtis
Anglai, kurie tebevaldo 

Palestiną iš Tautų Sąjungos 
gautu mandatu, įkliuvo į ga
na keblią padėtį.

Jie palankūs žydų imigra
cijai, bet tai graso nustoti 
geros akies visam islamiška
jam pasauly. Todėl anglai 
pamėgino išsisukti kompro
misu, jie ėmė nustatinėti žy
dų imigracijai ribas—būtent 
po 15,000 imigrantų per me
tus.

Bet tai buvo kaip tik kru
vinų žydų persekiojimų lai
ku ir visiškai neatitiko žydų 
tautos interesus. Žydai pa
skelbė griežtą kovą pana
šiai kvotai. Imigracija virto 
nelegali ir masinė. Pilni žy
dų atbėgėlių laivai priplauk
davo prie seklių smėlėtų 
krantų, ir žmonės brido į 
krantą iki krūtinės vandenyj.

Pasiekę krantą, jie bučiuo
davo sūrius, bangų plauna
mus akmenis. Jie tiki, kad 
šioje žemėje jie rasią ir ra
mumą, ir darbą, ir duoną.

Kova prieš atvykėlius
Tačiau tai buvo tik iliuzi

jos. Kiek atkakli buvo imi
gracija, tiek atkakli tapo ir 
arabų kova prieš atvykėlius, 
žydų naujakurių sodybos 
Palestinoje amžiname “karo 
stovyje.” Sodybas reikia ap
supti spygliuotomis vielomis 
ir naktį budėti su šautuvu 
rankose. Vien tik mažas ne
apdairumas—ir kelių mėne
sių ar kelių metų darbas nu
eis niekais. Arabai padegs so
dybą, sunaikins pasėlius, iš
kirs vaismedžių sodus.

Bet veržimasis į iliuzijų 
apsuptą šalį toks nesulaiko
mas, kad įvairiopa proporcija 
tarp dviejų frontų kinta ne 
dienomis, bet valandomis žy
dų naudai. Visur žydai ima 
užimti dominuojančias pozi
cijas. Iš 1,200 pramonės į- 
monių, 72% priklauso žy
dams. Žydų pramonės gami
nių vertė yra 6 kartus dides
nė už arabų pramonės gami
nius. Eksportui žydai patie
kia vertybių tris kartus dau
giau už arabus.

Pažangos nešėjai
Viena ir antra pusė iškelia 

svarius ir vertingus argu
mentus savo tezėms ginti, 
bet, žiūrint objektyviai, rei
kia pripažinti, kad be žydų 
Palestina tebuvo tik archaiš- 
kai-primityvaus ūkio šalis. 
Žydų kapitalas ir žydų ran
kos įnešė jon kūrybingą dva
sią. Niekeno anksčiau nenau
dojama žemė pradeda maitin
ti žmones, kas tas teigiamas, 
kūrybingas veiksnys žmoni
jos kultūros istorijoje. Tai 
gero prado laimėjimas, kūry
ba. Benamio žydo veržimasis 
į praamžiną jo tėvynę tampa 
visiškai pateisinamas.

Juk toks didelis ir platus 
yra pasaulis, bet nėra kur dė
tis benamiui žmogui. Milži
niškose valstybėse didžiuliai 
derlingiausių žemių plotai 
bergždžiai laukia arklo. Tas 
žemes aprėpusios tautos nei 
pačios tų žemių neišnaudoja, 
nei leidžia kitam, ateiviui, 
ateiti ir tą žemę dirbti.

Tai yra toks pat mūsų eros 
paradoksas, kaip buvo para
doksu maisto naikinimas dėl 
kainų palaikymo, kai tuo lai
ku kituose kontinentuose 
siautė badas.

Suprantama tad, kodėl be
namis žydas bučiuoja Pales
tinos žemę ir, aptvėręs sody
bą spygliuotom vielom at- 
.kakliai kuria ten savo židinį.

Bręsta naujas konfliktas
Kaip kruvinųjų 1929 ir 

1935 metų atošvaistė, vėl 
bręsta Palestinoje ginkluo
tas konfliktas. Arabus visiš
kai išveda iš pusiausvyros 
numatomas leidimas dar 

sionistų komentarus dėl Bal
fouro deklaracijos: “po žy
dų tėvynės įsteigimo sąvoka 
mes suprantame kūrimą to
kių paruošiamųjų sąlygų, ku
rios leistų kasmet po 50,000- 
60,000 žydų imigruoti į Pa
lestiną ir čia įsikurti. Ir, galų 
gale, pasiekti, kad Palestina 
taptų tokia pat žydiška, kaip 
Amerika amerikoniška arba 
Anglija angliška.”

Suprantama, beveik visas 
pasaulis linki sėkmės žydų 
tautai, atminusiai savo pra
amžiną tėvynę ir suskatu
siai nešti į ją savo meilę, savo 
turtus ir savo darbą.

Imigracijos įvairumas
Žydų imigracija Palestinon 

labai šakota, įvairi ir kūry
binga. Negalima primesti žy
dams, kad jų kapitalas dirba 
jiems, kaip ištikimas vergas. 
Greta žydų smegenų, dirba ir 
pūslėtos žydų rankos. Atsi- 
kariančiai dykumai reikia 
daugiau fizinio darbo, nekaip 
kabinetinio darbo arba pre
kybininko gabumų.

Jeigu pažvelgti į Palestinos 
žydų naujakurių rajono že
mėlapį, matyti, kaip tirštai 
imama apgyventi tušti, negy
venami plotai nuo jūros kran
to. Žalioji naujų oazių siena 
sunkiomis pastangomis stu
miama vis tolyn, į rytus.

Menko kaimelio vietoje per 
keliolika metų užauga mo
demus 140,000 gyventojų 
uostamiestis Tel-Aviv. Haifa 
virsta milžinišku sandėliu 
pietų vaisiams, kurie gauna
mi iš netolimų plantacijų, už
vestų anksčiau buvusioje dy
kumoje. Rajone tarp Isdudo, 
Lyddos, Tulkarmo ir Haifos 
išdygsta tūkstančiai ūkių, 
naujakurių sodybų, pramo
nės įmonių.

Smiltingos kuopos drėki
namos arteziniais šuliniais, 
ten tarpsta vešlios apelsin
medžių plantacijos. Vynuo
gynai ima dengti užvakar ne
gyvas, įkaitusias uolas. Atsi
randa javų laukai, gyvulinin
kystė, paukštininkystė ir pa
jėgi, judri pramonė, kurioje 
randa darbą 40,000 žydų dar
bininkų.

Palestinos arabai
Reikia pasakyti/ kad tai 

viskas koncentruojasi tiktai 
neseniai apgyventoje žydų 
zonoje, kuri tesiekia 30-40 
kilometrų šalies gilumon ar 
apie 150 kilometrų išilgai jū
ros kranto. Toliau prasideda 
arabų gyvenamos vietovės.

Palestinoje gyvena virš 
vieno milijono arabų. Masinė 
žydų imigracija vis labiau 
ėmė gąsdinti arabus. Jie taip 
pat laiko Palestiną savo tė
vyne, nes ir juos riša su ta 
žeme ilga amžių eilė. Atvyk
stančius, nesunku numanyti,

100,000 žydų imigruoti į Pa
lestiną.

Palestinos problemos tam
pa plataus masto problemo
mis, nes ties Palestina susi
kryžiuoja galiūnų interesai. 
Kiekvienas norėtų suvaidinti 
čia arbitro arba gynėjo rolę, 
kartu laimėdamas naudingas 
sau strategines pozicijas

Padėtis visiškai susikom
plikavo, Jeruzalės Muffčiui 
pabėgus iš Paryžiaus ir apsi
gyvenus poros šimtų kilomet
rų nuo Jeruzalės. Nudžiugę 
arabai iškabino Jeruzalės 
gatvėse Muffčio atvaizdus. 
Susidariusi padėtis pilna el
ektros. Tai tyla prieš audrą.

Arabai pažįsta Jeruzalės 
Mufftį kaip griežtą žydų imi
gracijos priešą. Jis yra va
das, kurio jie sulaukė jiems 
lemiamu momentu.

Tuo tarpu žydų spauda jau 
svarsto, kur priglausti ir ap
gyvendinti tuos 100,000 at
vykstančių, nes Tel-Avive ir 
kitose žydų vietovėse siau
čia aštri butų krizė.

Bevinas jau prisipažino, 
kad Palestinos problemų 
sprendimas išslydo iš anglų 
rankų ir kad tos problemos 
virsta tarptautinėmis. Jis tik 
pageidauja, kad arabai ir žy
dai parodytų geros valios no
rus ir rastų modus vivendi. 
Tai, suprantama, tik gražus 
pageidavimas, netinkamas 
žiauriai gyvenimo praktikai.

Didžiuliai sunkumai stovi 
prieš žydus, savo tėvynės at
kūrėjus. Kiekviena tauta turi 
gyventi tėvynėj ir laisvėj. 
Gal ir pasaulis būtų kitoks, 
jei žydai turėtų savo tėvynę.

O rusai? Kaip jie laikosi? 
Ar nesitaiko atrišti šį maz
gą? Jie, spekuliodami įkaitu
siomis nuotaikomis, atsargiai 
vaidina arabų globėjo vaid
menį. Juk už arabų stovi vi
sas islamiškasis pasaulis.

Šia proga žinotina, kad Ru
sijoje, netoli Amūro upės, jau 
seniai yra įsteigta autonomi
nė žydiškoji Birobidžano res
publika. Pasak sovietų spau
dos ir filmų propagandos, tai 
yra laimės šalis žydams. Ten 
apsigyvenę žydai įsitraukę į 
tikrą kūrybinį darbą, randą 
gyvenimo prasmę.

Birobidžanas nepaprastai 
turtingas gamtos ištekliais 
kraštas. Ten yra ir pramonės. 
Dabar kaip tik laikas Sovie
tams kviesti benamius žydus 
vykti apsigyventi į Birobi- 
džaną. Tai būtų taip laiku ir 
taip humaniška!

Bet ir šiuo sunkiu žydams 
laikotarpiu pasaulinės žydų 
emigracijos organizacijos 
niekur nemini Birobidžano, 
kaip apsigyvenimo krašto ir 
jo buvimą mūsų planetoje ap
eina tylomis.

Ar tai jau nėra reikšminga 
atestacija tam režimui, kuris 
Birobidžane viešpatauja?

J. Kelmiensis.

Išnyks su dulkėmis visoki 
pardavikai,

Bet sielos kraitis liks, kaip 
amžius grynas liko.

Faustas Kirša.

Nauja Lietuvos Istorija
Jau Išleido Stratford House, Inc.

THE STORY OF LITHUANIA
parašė kun. Tomas Chase (čižauskas); 

žemėlapiai, kronologija, 390 pp.
Kaina: $3.50

Užsakymus priima:
AMERIKA Rev. C. PAULONIS STRATFORD HOUSE 

222 South 9th Street 207 York Street 52 Vanderbilt Avenue 
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y. New York, N. Y.

Please send me postpaid.......... copies of THE STORY OF

LITHUANIA. Enclosed find $...............

Name ......................................................................................

Address ..................................................................................

City......................................... Zone....... State..............

Nei Duonos, Nei 
Druskos Lietuvoje

New Yorkas. — Lietuvos 
komunistų partijos Kaune 
“Tarybų Lietuva” nr. 55 pra
neša, kad Lietuvoje veikią 
kooperatyvai nesugeba, kaip 
jie sako, “apiprekinti” gy
ventojų.

Pav., Veliuonos, Sered
žiaus, Vilkijos ir Kruonio ko
operatyvai ilgą laiką neturė
jo druskos, degtukų ir kitų 
būtiniausių reikmenų, netgi 
duonos pristatymas buvo 
menkas.

Seredžiuje kepykla buvo be 
malkų, o gyventojai—be duo
nos.

Taip pat ir kituose vals
čiuose, kaip toliau rašo ko
munistų laikraštis, gyvento
jams tenka laukti duonos ir 
miltų po kelias savaites. Ko
operatyvuose nemažai pasi
taiko vagysčių ir išeikvoji
mų. Pakuonio, Vandžiogalos, 
Seredžiaus ir Rumšiškės ko
operatyvuose išeikvojimas 
siekia 1,134,000 rublių.

New Yorkas. — Lietuvos 
geležinkelių viršininkas, kaip 
praneša “Tarybų Lietuva” 
nr. 43, yra Kožuchovski.

Be kitų uždavinių, jisai tu
ri pristatyti reikiamus vago
nus suimtiems iš Lietuvos 
valstiečių produktams Rusi
jon išvežti. LAIC

Reikalinga Lietuvos 
Istorija

Šiuo laiku ruošiama nauja 
Britannica Enciklopedijos 
laida. Vienas universiteto 
profesorius, Dr. Walter C. 
Barnes, iš Bostono apylinkės, 
buvo pakviestas parašyti 
straipsnį apie Lietuvą. Šiam 
tikslui jis pašventė savo 
atostogų laiką. Ieškojo reika
lingos medžiagos įvairiuose 
knygynuose, bet mažai rado. 
Tuomet jis užsuko į Strat
ford House leidyklą. Skundė
si, kad niekur šioje šalyje ne
rado tinkamos knygos apie 
Lietuvos istoriją. Sakė, gir
dėjęs apie The Story of Lith
uania, kuri jau šią savaitę 
bus išleista ir ją užsisakė. 
Įsigijo “page proofs,” kurios 
sunaudos savo straipsniui dėl 
Encyclopaedia Britannica!

Aišku, kaip svarbu ir rei
kalinga mums lietuviams ge
ra Lietuvos istorija anglų 
kalboje. Tokia knyga supa
žindins Amerikos žmones su 
garbinga Lietuvos praeitimi 
ir su dabartine sunkia Lietu
vos padėtimi.

The Story of Lithuania pa
sirodys jau šį penktadienį. 
Visi “pre-publication” užsa
kymai bus skubiai išpildyti. 
Šimtai egzempliorių bus iš
siuntinėti laikraščiams, radi
jo komentatoriams, knygy
nams, diplomatams su geros 
valios lietuvių pagalba. Užsa
kymus priima “Amerika,” 
kun. Paulonis ir Stratford 
House.

Genys.
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Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

————........  — Rašo A. Gervydas — '

Garbės kaliniai
Pirmadienis, gegužės mėn. 

31 diena. Po pietų dirbam 
kaip paprastai. Tik staiga į- 
sakymas surankioti iš darbų 
visus “litauerius” (taip mus 
vadino) ir pergabenti į bloką. 
Susirikiavę laukiame ir 
svarstome, kas čia bus: pa
leis, sušaudys, pakars, pa
girs ar įkrės į užpakalį.

Paskutinė galimybės buvo 
realiausia, nes mūsų bloka- 
vas vokietis (dabar buvome 
8-a bloke) jau seniai griežė 
ant mūsų dantį, kad neiš- 
mokstam jo bloke kasdien 
dainuojamų vokiškų dainų.

Ateina hauptsturmfuehre- 
ris Meyer, lagerio adminis
tracinės dalies vedėjas, fak
tiškasis vyriausias lagerio 
tvarkytojas. Su kaliniais tie
siogiai jis beveik nesusidur- 
davo, tik retkarčiais po ape- 
lio priimdavo raportą. Ran
koje laiko kažkokį popierį... 
Momentas labai rimtas. Gy
vybė ar mirtis — visa jo ran
kose.

Jis prakalba į mus labai 
neaiškia bavariška tarme:

— Nuo šiandien jūs būsite 
garbės kaliniais (Ehren- 
haeftlinge). Galėsite auginti 
plaukus, nereikės nešioti nu
merio, galėsite rašyti kas sa
vaitė laiškus ir esate atlei
džiami nuo privalomo darbo. 
Jei kuris norės, galės pasi
likti tame pačiame darbe ir 
toliau. Gyvensite atskirame 
bloke, kuris vadinsis 8-E. Ga
lėsite gauti iš SS bibliotekos 
knygų. Su kitais kaliniais 
bendrauti jums griežtai drau
džiama.

Baigęs aiškinti mūsų busi
mojo gyvenimo nuostatus, 
patikrino pagal sąrašą visus, 
kas atsisako nuo darbo, ir 
kas toliau pasilieka dirbti. 
Tie, kurie turėjo geresnį dar
bą, pasiliko savo vietose, o 
kiti pasitraukė.

Ar tai sapnas, ar tikrovė? 
— nesusigaudome. Bet 
džiaugsmas buvo didelis, nes 
atrodė, kad šiuo įsakymu 
mums visiems automatiškai 
buvo nubrauktas mirties 
sprendimas. Kodėl? Ar kas 
pasikeitė tėvynėje? Ar tai 
yra paruošimas mus paleis
ti? Spėliojimų buvo daug, 
bet kuris buvo teisingas, nie
kas negalėjo užtikrinti. Ta
čiau vieno dalyko niekas ne
įspėjo, kad lagery mums rei
kės išbūti dar dvejus mete
lius . . .

Tuoj visus nuvarė maudy
tis, išdavė naujus baltinius ir 
visiškai naujus dryžuotus rū

f.............   —
gėrio. Ir adrese buvo drau
džiama minėti koncentraci
jos lagerio vardas.

Tas staigus ir nelauktas 
mūsų padėties * pakeitimas 
daug kam buvo mįslė. Mūsų 
lagery tokios kalinių rūšies, 
kaip garbės kaliniai, iki šiol 
dar nebuvo. Kai kas mus ėmė 
įtarinėti, ar nepasidarėme vo
kiečių bičiuliais. Patys gi 
manėme, kad tėvynėje įvyko 
koks nors pakitimas lietuvių 
vokiečių santykiuose. Tačiau 
netrukus atvežė naujų lietu
vių 16 žmonių grupę. Tai bu
vo spaudos ir spaustuvių 
darbininkai, kaltinami už ne
legalios spaudos platinimą, 
Tai parodė, kad tėvynėje jo
kių pakitimų nėra.

Tikrumoje mūsų sąlygas 
pakeitė ne kas kitas, kaip 
mūsų mirusieji bendro liki
mo broliai. Jų mirtis sukrė
tė visą kraštą, mūsų tautie
čiai visur viešai ir slaptai 
šaukė, kad Stutthofe žudomi 
lietuviai inteligentai. To 
šauksmo pabūgęs, geštapas 
ir pakeitė mūsų gyvenimo są
lygas. Nuo tada buvome 
traktuojami kaip įkaitai, bet 
buvome vadinami “garbės 
kaliniais.”

Jei dar būtų nors mėnesį 
tekę gyventi senose aplinky
bėse, vargu ar būtų mūs bent 
trečdalis išlikęs.
Aukštoji politika ir moterys

Jau iš seno yra sakoma, 
pasaulį valdo vyrai, o vyrus 
valdo moterys. Kai kas ma
no, kad iš to dėsnio niekad 
neiškrypstama. Kaip ten be
būtų su pasaulio valdovais, 
didžiais diktatoriais ir mažo
mis jų moterimis, bet vis tik 
tenka pripažinti, kad politika 
ir moterys turi kažką bendro.

Štai kad ir lagery. Kiek
vieną savaitę vis būna po ke
letą “cugangų”—naujai atve
žamų suimtųjų. Beveik kiek
viename transporte pasitaiko 
po keletą moterų. Naujai at
vežtieji paprastai sustatomi 
prie raštinės, kur išstovi ma
žiausia pusdienį. Moterys gi 
pastatomos prie moterų ba
rakų veidu į sieną. Ar šalta, 
ar lyja—jos lygiai ramiai tu
ri žiūrėti į tą neįdomią, ap
šepusią, pliką barako sieną, 
nes atsigręžti ir dairytis 
draudžiama. Tad praeinan
tieji kaliniai gali pasigėrėti 
tikromis moterimis tik iš už
pakalio. Sakau — pasigėrėti 
tikromis moterimis, nes jos 
dar dėvi moteriškais iš lais
vės atsineštais rūbais. Netru
kus jos pereis per entlauzun- 
gą ir gaus dryžas sukneles, 
siūtas ne pagal madą ir ne 
pagal liemenį.

Taigi, vos vargšės moterys 

bus. Vėl grįžome į dryžius, 
nes po dezinfekcijos buvo te
kę gana įvairūs rūbai su rau
donais kryžiais. Vadinasi, iš 
kryžuočių vėl į zebrus .. .

Atėjome į naują mums 
skirtą patalpą, kuri dar ne
buvo pilnai baigta: viename 
kambaryje dar tepliojo sie
nas, o kitame taisė mūsų lo
vas. Čia nuolat sukinėjosi 
pats hauptsturmfuhreris ir 
griebėsi tvarkyti tai vieną, 
tai kitą daiktą, o mes, kaip 
ponai, stovime ir žiūrime, ir 
stebimės, iš kur tas stropu
mas. šitam dalykui suprasti, 
reikia pažinti vokietį, — vo
kietį, kuriam įsakymas yra 
viskas. -

Dar didesniam mūsų nu
stebimui, lovoms buvo duotos 
baltos paklodės, o šiaudinės 
pagalvėlės buvo apvilktos 
baltais užvalkalais. Antras 
kambarys buvo mūsų valgo
masis ir darbo kambarys. Su
nešė baltus molinius bliūde- 
lius ir puodukus, tokius, iš 
kurių valgo ir geria patys SS 
vyrai, žodžiu, visa kaip toje 
pasakoje apie dvylika brolių 
juodvarniais lakstančių, tik 
mūsų buvo ne dvylika, o 37.

Tačiau tą dieną daugiau 
negu tuzinas mūsiškių dar 
gulėjo ligoninėje. Juos tik 
palaipsniui grąžino į mūsų 
bloką, kur jie galėjo pamažu 
sveikti.

Buvo kalbama, kad ir 
maistą mums duos iš SS vir
tuvės. Rytojaus dieną gavo
me dar iš kalinių virtuvės 
sriubos, kurioje buvo nema
ža smulkių mėsos gabaliukų 
ir aiškiai buvo galima kon
statuoti riebalų pėdsakus. 
Pavalgėme, kaip po ilgos ga
vėnios per Velykas, tačiau 
naudos iš to buvo tiek, kad 
dažnai reikėjo bėgioti į būde
lę .. . Vėliau valgis pasiliko 
toks pat, koks buvo prieš tai, 
koks buvo duodamas visiems 
kaliniams.

— Na, Joni, dabar galime 
auginti plaukus, būsime fran
tai, o kai ataugs plaukai, tai, 
pagal tavo sapną, važiuosi
me namo.

— Vieton plaukų geriau 
duotų daugiau duonos, nes 
pilve vistiek vilkai staugia.

Kad iš tolo galėtų paste
bėti tos akys, kurioms pa
vesta mus sekti, ar nesimai- 
šome su kitais kaliniais, ant 
kairiosios rankos turėjome 
nešioti geltoną raikštį. Be to, 
laiškus mums liepė rašyti ant 
paprasto popierio ir paprastų 
vokų, kur nebūtų žymės, kad 
jie eina iš koncentracijos la-

ilgai turėdavo laukti, kol bus 
“priimtos,” ir negalėdavo pa
tenkinti savo smalsumo, nė 
plačiau apsipažinti su vieta, 
kur jų laukia kitas gyveni
mas. Gyvenimas skurdus, 
pilkas, nuobodus, verčiąs “už- 
marinuoti” širdis, ir, gal būt, 
ilgam užmiršti, kad kažkur 
kažką yra žavėjusi ar smar
kiai plakančią širdį žadėjusi.

Vieną kartą vasaros dieną 
lagery pasklido gandas:Mus
solini suimtas, Italija kapi
tuliuoja . . . Tai buvo liepos 
25 d. Kalinių tarpe džiaugs
mas. Ašis palūžo, politika pa
kryps kitaip. Ne vienam ro
dės, kad su Mussoliniu drau
ge išvirto vienas spygliuotos 
ir elektrizuotos vielos stul
pas.

Kitos dienos priešpietį at
bėga į kambarį vienas mūsiš
kių ir šaukia:

— Vyrai, sensacija, eikit 
pažiūrėti. Ana, prie entlau- 
zungo pastatė suolus ir gra
žiai susodino visas šios die
nos “cugango” moteris, ku
rios gali dairytis ir žiūrėti, 
kur nori...

(Bus daugiau)

Lietuviams Reinalinga 
Jūsų Pagalba

Ugnies karas pasibaigė, bet nuo karo nukentėjusiems lietuviams vis dar rei
kia kovoti už savo gyvybės išlaikymą, šiandien didžiausi jų priešai yra: ba
das, stoka pastogių, sveikatos reikmenų ir kitų kasdieniniame gyvenime rei
kalingų daiktų. Jų ginklas prieš tuos nelygius priešus kovoje už būvį yra 
Jūsų aukos BENDRAM AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO VAJUI, 
kurios skiriamos suvergusiems lietuviams. Kiekviena minutė brangi, kiek
viena auka neįkainuojama.

AUKOKITE
Karo nuvargintiems lietuviams šelpti per

BENDRĄJĮ AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDĄ
Štai tik dalis to kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems lietuviams gelbėti:

KONSERVUOTAS MAISTAS:
Kūdikių maistas, pienas, mėsos ekstraktai, daržovės, vaisiai, sriuba, žuvis ir kiti 

_ produktai. , .; . į
DRABUŽIAI:

Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto iki pančiakų) vyrams, moterims, 
vaikams, kūdikiams; avalynė ir patalynė.

MOKYKLŲ REIKMENYS:
Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprasti ir spalvoti), trintukai, kreida, da
žai, popiera paišybai, rašalo milteliai ir t.t.

ĮVAIRIOS KNYGOS:
Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mokykloms), apysakos, eilės, moksliškos 
knygos, paveiksluotos knygos, žodynai, lietuviškos maldaknygės ir kitos.

VAISTAI:
Įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminų, bandažų, chirurgijos instrumentų, muilo, dan
tims pastos, šepetukų.

SPORTO ĮRANKIŲ:
Žaislų, įvairių sporto įrankių, žūklavimo priemonių, basketbolo reikmenų vyrams 
ir moterims, sporto drabužių (uniformų), sviedinių ir sviedinukų, sporto reikme
nų plaukiojimui, bėgimui ir t.t.

ĮVAIRIŲ KITŲ REIKMENŲ:
Šukų, adatų, siūlų, skustuvams peilukų, skustuvų, guzikų, šepečių ir kitų daiktų, 
reikalingų kasdieniniame gyvenime.

VISAS DOVANAS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS 
LIETUVIAMS ŠELPTI SIŲSKITE:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

PALŪŽUSI GIESME
(Poeto Vytauto Mačernio atminimui)

Po baltu nuometu žaliam gegužy 
Ties mano langu dvijen vyšnios 

[lūžo ...
B. Brazdžionis

Mus pasiekė sunki ir liūd
na žinia. Liūdna lyg tolimo 
varpo giesmė, kuri liejasi 
virš mūsų tėviškės laukų ir 
priespaudoje skęstančių so
dybų. Tolimi varpai praneša, 
kad pačiam savo gyvenimo 
gegužy, pačiam vyšnių žydė
jime palūžo mūsų brolis . . .

Mes nieko nežinome kokio
mis aplinkybėmis sutiko sa
vo likimą poetas Vytautas 
Mačernis. Manome, kad jį iš
tiko panašus likimas, koks 
ištikęs daugelį mūsų brolių, 
neapleidusių, sunkią valandą, 
savo gimtųjų sodybų, p išdrį
susių dalintis juodu likimu 
su savo numylėtu kraštu . . .

Ši žinia yra ypač skaudi, 
nes ji praneša užgesimą, vos 
pradėjusios reikštis, šviesios 
poetinės asmenybės,-kuri jau 

buvo spėjusi atverti dideles 
poetines gelmes.

Vytautas Mačernis — vie
nas stipriausiųjų ir ryškiau
siųjų mūsų jauniausios poe
tų kartos atstovas. Gimė 1919 
m. Tėviškė — sena žemaičių 
sodyba, netoli Žemaičių Kal
varijos. Gimnaziją baigė Tel
šiuose. Vytauto Didžiojo 
Universitete studijavo ang
listiką, bet persikėlęs į Vil
niaus Universitetą specialybę 
pakeitė — pasirinko filosofi
jos studijas.

Filosofijos studijomis jis 
grindė savo pasirinktąjį poe- 
to-menininko kelią. Poetui 
tai buvo priemonė, kuri galė
jo padėti atskleisti psichinį 
žmogaus veidą ir įžvelgti 
chaotingus žmogaus prigim
ties poreiškius, išreiškiant 

juos grynuoju poezijos žo
džiu.

Labai domėjosi naujaisiais 
anglų filosofais (pav. Wil
liam Jammes ir k.). Didelį į- 
spūdį jam darė Fr. Nietzsche, 
bet būdamas religingu ir 
nuolat degdamas giliu religi
nio jausmo išgyvenimu, nors 
dažnai ir sunkiai save talpin
damas į dogmatinius rėmus, 
negalėjo kritiškai nežvelgti į 
Nietzsches skelbiamas idė
jas. Savo diplominiame dar
be nagrinėjo Fr. Nietzsches 
religinę koncepciją.

Pirmaisiais savo poetiniais 
bandymais pradėjo rodytis 
katalikiškojo jaunimo spau
doje (Ateities Spinduliai, 
Ateitis) dar iš gimnazijos 
suolo. Dalyvavo Ateities iš
leistoje jaunųjų antologijoje 
Pirmieji Žingsniai. Vėliau 
bendradarbiavo Naujoje Ro
muvoje ir studentų spaudo
je.

Paskutiniais savo studijų 
metais (1943) baigė savo 
vientisinį poezijos kūrinį, Vi
zijos, kuris giliu idėjingumu 
bei subtiliai nauja formine 
išraiška, grynosios poezijos 
sferoj, teikė naujų, etery 
skambančių, muzikalinių 
vaizdų.

Sekančiais metais spaudai 
paruošė antrąją savo poezi
jos knygą, kurioje visi eilė
raščiai buvo parašyti klasiki
ne sonetų forma. Turtinga te
matika, platūs idėjų horizon
tai, aštrus filosofo žvilgsnis 
pro poeto prizmę į tamsias 
žmogaus dvasios gelmes su 
meistriškai valdoma soneto 
forma teikė garantijų už di
delio poeto vardą.

Šie Vytauto darbai atkrei
pė visų, turėjusių progos su 
jais susipažinti, dėmesį ir vi
suotinį pripažinimą.

Abi šios knygos iš spau
dos turėjo pasirodyti 1944 
metų rudenį, bet prasidėjusi 
antroji bolševikų invazija į 
Baltijos kraštus, neleido jau 
darbo baigti. ** ■

Šiandien gi girdime toli
mus varpus iš vaitojančios 
tėvynės laukų, kurie skelbia, 
kad dar vienas taurus lietu
vis palūžo sunkiame vergijos 
kely, nesulaukęs išauštant 
šviesaus ryto virš mūsų pie
vų ir miškų, — nebeišgirdęs 
Baltijos paukščių laisvojo 
juoko ...

Tegu Tau, mielas Vytau
tai, būva ir toliau girdima 
liūdnoji mūsų miškų paukš
čių giesmė ir gintarinis Bal
tijos bangų šlamesys . . .

Lengvo poilsio, mielas Vy
tautai ! Mes dar lenksime gal
vas ties Tavo kapu.

Vyt. Saulenis. 
Roma, 1946-III-25.

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

Jurgis Baltrušaitis

LITERATŪRA STOVYKLOJE
Rašo Stasys Montrimas

_____ •______
(Tęsinys)

Poetas V. Stonys,
Vytautas Stonys, rašinėjęs eiles ir anksčiau, nūn, 

perėjęs per Sruogos mokyklą, ima reikštis kaip vienas 
stipresnių poetų.

Tematika paprasta, rodos, kasdieniška, bet daug la
kumo, tragizmo, ilgesio, tėvynės meilės.

Jo poezija primena jaunesniųjų dienų Putiną. Ypa
tingai lengvi ir nauji rimai. Stonys bus ypač mėgia
mas besimokančio jaunimo ir moterų, mokyklinės an
tologijos ir vadovėliai turės iš jo nemažą pasirinkimą.

Viena, be kitko, jo specialybė—tai dedikacijų eilė
raščiai. Jis meisteriškai moka pagauti žmogaus dva
sios specifiškus bruožus. Tai poeto—portretisto do
vana. Jei Stonio kūrybą būtų galima šiandien išleisti, 
tai susidarytų stambus rinkinys.

Jonas Rimošius
Jis žinomas iš vaikų laikraštėlių, lageryje bando no

veles, rašo eilėraščius, literatūrinius reportažus—dieno
raštį.

Poezijoje jis stipriausias. įdomūs rimošiški rimai, 
daug muzikinio bangavimo.

Pastaruoju laiku Rimošius turi paruošęs visą rin
kinį, vaikams rinkinėlį ir pusiau beletristinius reporta
žus iš koncentracijos lagerio gyvenimo.

Stasys Linius
Jis pradėjo nuo poezijos, Sruogos skatinamas, perėjo 

prie novelės. “Keliaujančiame ežere” jis vaizduoja mo
ters ilgesį gelmių, kurios vienos pasotina dvasią.

“Pamišusioj meilėj,” prašokstančioj novelės rėmus, 
praskleidžiamas kaimo gyvenimas iš 19-jo šimtmečio 
pabaigos, o “Dūlyje—meisteryje”—iš 1905-jų metų.

Linidus ypatybė—filminis vaizdavimo būdas. Jis pie
šia, rodos, atskirus gabalus ir nesistengia suvesti jų į 
glaudžią visumą. Tik viską perskaitęs matai, kad ta 
vaizdų mozaika yra apjungta daugiau nuotaikos, nei 
ištisinės akcijos, šis bruožas ypač ryškus paskutinėse jo 
novelėse. “Ant Stutthofo laktų”—šaržinio pobūdžio 
vaizdeliai iš lietuvių grupės ryškesnių tipų.

Poezijoje Linius taip pat mėgo satyrą, bet įdomesnis 
religinėj tautinėj tematikoj.

Jonas Noreika
Jis žinomas iš karinės spaudos, buvo pradėjęs rašyt 

noveles, bet paliko pusiaukelėje.
“Tamošiūne” jis sprendė problemą pasirinkimo tarp 

mokslo ir žemės. Formalinė pusė įdomi—daug jėgos sti
liuje, vykęs psichologinių padėčių kontrastavimas.

Deja, Noreika sustojo rašęsz pirmon eilėn pasiryžęs 
apvaldyti svetimas kalbas.

Aitvarų Septynetas
Kuriantieji ieško vienas kito—taip būna normaliame 

gyvenime. O čia? Ieškoti nereikia. Pabėgti kartais no
rėtųsi nusislėpti su savo širdgėla, vienumoj pabūti, bet 
negali. ■ >

Ir vis dėlto tiek daug klausimų kyla, tiek abejonių 
pasišeria, pradėjus kurti. Išsišnekėti, pasidalinti patir
timi, palyginti save su kitais,—štai kam imi ieškoti to
kių pat.

Prasideda savos kūrybos kritika Sruogos “salone,” 
ties jo lova.

Atkeliauja į lagerį Brazdžionio “Keliaujantis žmo
gus,” Barušaičio “Vainikai”—vertinam juos. Ateina re
tesnės šventės, žmonės prašo ko nors širdžiai pasotinan
čio—kas duos, ką ir kaip? Savaime susidarė kolekty
vas, o Aitvarų vardą davė Sruoginis, kaip mes jį vadi
nom.

Aitvarai ėmė skraidyti padangėmis—svajojo sukur
ti žurnalą, pradėt grįžus į Lietuvą naują literatūrinę- 
kultūrinę vagą. Neoromantinė kryptis, kultūrinio gyve
nimo suintensyvinimas, dvasios primatas visose srity
se—štai kuriuo keliu turėjo pasukti “Aitvaro” spar
nai.

Bet kam visa tai?—pradėta atsipeikėti. Kas skai
tys, ką parašėm, ir kas vykdys tai, ką piemuo jam? Iš
eit iš to pragaro nėra mažiausios vilties. Lageris vis 
auga. Po mūsų akių ir iš dalies mūsų pačių rankomis 
išaugo 24 nauji barakai, be to—Germannenlager ir 
Sonderlager. Jei jie laimės karą, nieks neišeis iš čia. 
Mūsų vietą, pakeis kiti—tauriausi tautos vaikai. Visa 
“naujoji Europa” atsidurs už vielų. O jei nelaimės— 
ženklų jau yra,—kas lauks mūsų finalinėj scenoj?

Slepiam rankraščius lovose. Laukiam. Frontai ima 
judėt—iš abiejų pusių. Lėktuvai praūžia ir pro mus. 
Pašvaistės—be tų, kurios kyla lavonus deginant ties 
mūsų langais—matyti Dancigo pusėj. Karo mašina ri
tasi vis artyn.

Evakuacija
Evakuacija! Tūkstantinėmis kolonomis išeiname pro 

vielas. Kur? Į mirtį! Dvylika dienų velka kojos išalku
sius kūnus Červenės—naujosios—keliu.

Kas krito, tam šūvis. Tik du kartu varovai teikėsi 
leist pavilgyt lūpas šiltu viralu—per 12 dienų! Ir kri
to žmonės—du trečdaliai jų išsirikiavo amžinai sargy
bai praeitame mūsų kalvarijos kelyje. “Didžiojo aitva
ro” sparnai palūžo, ir jis atsisveikino . ... stoti į rikiuo
tę. Palauk dar, nesiskubink! — nutveria jį už rankos 
kitas aitvaras. Ir du svyruokliai tempia vienas antrą. O 
pūga švilpia lyg missa de requiem.

Pasiekiam galą. Sustojam pagaliau. Likučiui ima vai
dentis badas ir šiltinė. Sruoga ir Stonys patysta naruo
se. Laikykitės! Mūsų kova dar nebaigta. Žiūrėkit, ten 
ties bulvių kapčiais už lagerio kolbom daužo įšaukusius, 
bet ir jie nesiduoda—neina nuo jų neprisižėrę į kiše- 
nius. O tie, kurie veda kovą ties išmestais kaulais, rai
tosi žemėj, plėšosi ir kramto vienas kitą dėl vieno kau- 
lagalio—juk ir jie dar nori gyventi. Laikykitės!

Ir vėl evakuacija! Atgal—į tą patį lagerį? Kas žino! 
Frontas priartėjo iš kitos pusės. Sviediniai krinta ties 
mumis. Kas tokiu metu klausinės. Eiti—skubiai!

Stonys lieka naruose—ligonis, o mes išskubam. Pus
kunigis atsipeiki už keletos kilometrų—visos novelės 
liko po šieniku. Sruogai užteko tik dienos žygio. An
trą dieną lieka vienam kieme tysoti, kaip pašautas aras. 
Kulka gal nepalies jo—paliko juk ne ant kelio. Pagaliau 
ne vienas—su juo pavasarinės giesmės Dalia, ir Uošvė 
ir Penkialapis Dobilėlis. Bet kas iš to!

Dar pora dienų, ir kaž kurioj daržinėj liks tysoti 
Mackonis, Rimošius ir Linius. Dar pusdienis—iškris iš 
žygio eilių ir Puskunigis.

Mirties paunksmėje rašyti puslapiai, mirties vieške
liais išnešioti—kur jūs nūnai? Kas surinks jus išsklai
dytus rusų, lenkų, švedų, vokiečių, prancūzų žemėse, 
kaip ir mūsų tautos brolius—kas?
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Philadelphijos Žinios
IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS

Vasaros metu nepaprastai 
apmiršta aktyvumas. Taip 
esti su visai, kaip ir su lietu
viška veikla. Tačiau nežiū
rint vasarinių nepatogumų, 
Philadelphijoj ir vasaros me
tu bręsta lietuviško veikimo 
planai ir eina kai kurie pra
dėti darbai. Dabartiniu metu 
čia nenustoja būti va:.omai; 
rūbų rinkimo vajus. Ir vasa
rą reikia rūbų, bet visi gerai 
žino, kad per vasarą reikia 
prisirengti žiemai, žiema pa
reikalaus iš mūsų lietuvių 
tremtinių daugiau jėgų, o be 
rūbų jiems bus sunku viską 
pernešti. Todėl labai gerai, 
kad jau dabar lietuviai ren
giasi žiemos reikalams. Rū
bai priimami visuose lietuvių 
veikėjų namuose ir prie visų 
parapijų. Prasidėjęs vajus, 
kurį varo moterų organizaci
jos, tikima atneš lietuviams 
nemaža naudos. Jei kas auko
jate per tų organizacijų san
dėlį, tai visuomet užrašykite 
Lithuanian. Su tokiu užrašu 
visi rūbai atiduodami mūsų 
Bendro Fondo žinion. Iš kitų 
surinktų rūbų mes gausime 
savo dalį.

Jau dabar rengiamasi BA- 
LF seimui, kurs šaukiamas 
New Yorke. Philadelphijie- 
čiai supranta jo svarbumą ir 
visi gerai ir apgalvotai ren
giasi tam. Ar svarbiausias 
dalykų būtų čia sustiprinti 
BALF skyrius, kurių yra ke
li. Bet ir daugiau jų būtų ga
lėję būti įsteigta Philadelphi
joj. Bet iš esančių bus nu
siųsta atstovai, kurie ir daly
vaus tuose darbuose.

Katalikai rengiasi savo 
Katalikų Seimui, kurs šau
kiamas taip pat New Yorke. 
Jie žino, kad to Seimo užduo
tis labai didelė. Juk katalikai 
gali dar pakelti balsą ir tai 
aiškų, griežtą ir reikalaujan
tį, kad mūsų katalikiška tau
ta nebūtų pasmaugta. Mums 
nebeužtenka tik gražų vilčių, 
o reikia didelio aktyvumo ir 
smarkaus reikalavimo savo 
teisėms apginti. Mums reikia 
daugiau parodyti pasauliui, 
ko mes norime ir kas mums 
teisingai priklauso. Katalikų 
Seimas ir turėtų tai iškelti. 
Po Seimo mes turime užpilti 
savo šūkiais, kad katalikiška

Lietuva turi būti laisva ir 
kad niekas jos neturi teisės 
pražudyti ar užstatyti dėl ko
kių nors tikslų.

Mūsų lietuviškas jaunimas 
rengiasi savo Vyčių Seimui. 
Nelengva jaunimui veikti su 
centrinėmis organizacijomis, 
nes plati Amerika negali pil
nai ir apčiuopiamai parodyti 
tą didelį naudingumą iš cen
trinių draugijų.

tai labai daug apgailestavo ir 
kai kurie verkė, kaip maži 
vaikai, atsisveikindami su 
savo mielu lietuviu kariu. Jis 
tikrai paliko neišdildomą at
siminimą. Savo atminčiai jis 
parsivežė labai daug nuo
traukų—paveikslų. Būtų ma
lonu daugiau ko išgirsti iš to 
mielo kario. Sveikiname su
grįžusį.

SUSITUOKĖ
T. KULIGAUSKIS GAVO 

STIPENDIJĄ

MIŠKAS IR LIETUVIS

Liepos 20 dieną, šv. James 
bažnyčioje susituokė lietuvis 
Jonas Vaškelevičius su Rože 
Dewn.

SERGA

sergaIlgai ir pavojingai
Julia Talačkienė, 1334 South 
Front St., ligonė gydoma Mt. 
Sinai ligoninėje. Paskutiniu 
laiku jos sveikata buvo žy
miai pablogėjusi. Ji priklau
so prie daugelio katalikiškų 
draugijų, kurių nariai ir lan
ko savo draugę, ir meldžiasi 
už jos sveikatą.

P. Lukošiūnienė staiga iš
vežta į ligoninę ir serga Doc
tor’s ligoninėje. P. Žemaitis, 
2811 Cantrel St., serga na
muose. Visus ligonis atsime
na parapija savo maldose.

Jaunasis smuikininkas ga
vo stipendiją iš La Salle už 
gražų pasirodymą muzikos 
srityje. Mokyklos vyresnysis 
susidomėjęs Tadu pasiūlė 
jam toliau pastudijuoti muzi
ką. Prie to Tadas ims ir ben
drąjį kursą.

Tadas Kuligauskas gerai 
žinomas lietuvių kolonijose, 
nes daugelyje vietų yra savo 
gabumais palinksminęs lietu
vius.

KAUNO IR VILNIAUS 
TEATRAI

KAREIVIŲ METINES

Liepos 4 dieną paminėta 
a.a. Juozo Nausėdos metinės 
jo tragiško žuvimo 1943 m.

Liepos 20 dieną iškilmin
gai metinės paminėtos a.a. 
Edvardo Kundroto, 1707 S. 
2nd St. Jis mirė nuo žaizdų, 
tarnaudamas kariuomenėje, 
liepos 20 dieną 1943. Metinė
se pamaldose dalyvavo šeima 
ir artimieji. Ypač jo motinė
lė, žymi parapijos veikėja ne
pamiršta savo sūnaus.

Liepos 11 dieną paminėtos 
metinės sukaktuvės nuo žu
vimo Petro Kalvaičio. Moti
na ir artimieji atminė jį mi
šių auka ir savo maldomis.

New Yorkas. — Iš Lietu
voje leidžiamų laikraščių ma
tyti, kad šių metų pradžioje 
Vilniaus valst. dramos teatre 
buvo statomi: “Uždavinys,” 
“Tartiufas,” “Marti.” Vil
niaus kino teatruose: “Zig
mantas Kolosovskis,” “Kalti 
be Kaltės,” “Lady Hamil
ton,” “Pavasario Valsas,” 
“Petras Pirmasis” ir t.t.

Kauno valstybės teatre: 
operos “Faustas,” “Carmen,” 
“Traviata,” baletas “Copel- 
la,” Gorkio “Miesčionys.”

Kauno jaunimo ir muziki
nės komedijos teatre: “Mari
ca,” “Vilkas ir ožiukai,” 
“Linksmoji Našlė.”

LIET. GELEŽINKELIŲ 
ŠEIMININKAI

SUGRĮŽO

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pjn. Beit. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia. Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Karys Kazys Baltrukonis, 
213 Fernon St., ką tik sugrį
žo iš kariuomenės. Jis ilgai 
buvo Vokietijoj. Ten bebūda
mas labai daug gero padarė 
lietuviams pabėgėliams, ku
rie gyvena DP stovyklose. 
Jis juos nuolat lankė, persiųs
davo jų laiškus artimiems, 
pažįstamiems ir kiek galėda
vo jiems padėdavo jų įvai
riuose reikaluose. Jis taip 
buvo su jais susigyvenęs, kad 
jie skaitė kaip savo tikriausį 
brolį ir kaip reikėjo skirtis,

New Yorkas. — “Tarybų 
Lietuva” nr. 55 praneša apie 
Paželos rajono geležinkelie
čių partinį (kompartijos) 
susirinkimą. Jame kalbėjo 
rajoninio komiteto sekreto
rius Kardasevič, geležinkelių 
milicijos atstovas Sibajev, 
darbininkų aprūpinimo atsto
vas Isajve ir ryšių bei signa
lizacijos atstovas Volkov.

MAKAROV IR ZOVDORO- 
DIN ŠEIMININKAUJA 

GARLIAVOJE

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotaa Penn* ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Modernlika laidojimo ištaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

New Yorkas. — Garliavos 
mašinų-traktorių stoties di
rektoriumi yra Makarov, o jo 
pavaduotoju — Zovdorodin, 
bet jiems, kaip praneša Kau
ne leidžiama “Tarybų Lietu
va” nr. 55, “sėjos klausimai 
visiškai nerūpi.”

Traktorių ir žemės ūkio 
mašinų remontas nevedamas. 
Turimus specialistus trakto
rininkus ir mechaniką labai 
dažnai naudoja malkų kapo
jimui ir kitiems “ūkiniams” 
darbams.

Vyr. agronomas, užuot dir
bęs tiesioginį darbą, siuntinė
jamas išnešioti smulkius raš
telius. Garliavos MTS netik 
kad nesuteikė niekam reika
lingos paramos, bet ir savo 
turimas tvarkingas sodybas 
su geriausia žeme nualino, in
ventorių aplaužė, žymią dalį 
arklių nugaišino. LAIC

KOZLOV-KAUNO GELE
ŽINKELININKŲ MOKYK

LOS VIRŠININKAS

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

J; Savininkai Lietuviai Staponavičlai;
v PERKAME CIA — REMIAME SAVUS, 

8804 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Kauno geležinkelininkų 
technikos , mokykla vasario 
mėnesyje išleido antrą laidą 
garvežio mašinisto padėjėjų. 
Mokyklą baigė 60 asmenų. 
Pažymėtina, kad ir šios mo
kyklos viršininku yra rusas 
Kozlov.

Miškas ūžia, verkia, gaudžia . . .
Maironis.

Nors nuostabu, bet tikra, 
kad lietuvio likimas glau
džiai susijęs su miško liki
mu. Pažvelgę atgal į praeities 
laikus, matome, jog senovė
je, kai mūsų Tėvynės ištisi 
plotai buvo apaugę neperei
namais miškais, Lietuvos val
stybė pasiekė aukščiausio di
dybės ir garbės laipsnio.

Miškas mūsų senoliams 
teikė beveik viską, kas buvo 
jų gyvenimui reikalinga: 
maistą, rūbą, miško medžia
gą trobesių statybai, ūkio į- 
rankių ir kuro.

Panorėjęs mėsos, mūsų 
protėvis visuomet traukdavo 
miškan. Čia jis medžiojo kiš
kį, tykojo šerną, selindavo 
prie stirnos, o kai kada, įsi
drąsinęs, net stumbrą puolė.

Gausiai išbarstytuose miš
kų ežeruose ir srauniose upė
se jis visuomet pasigaudavo 
skanios žuvies, o pelkėse ras
davo, kiek norėjo, paukščių 
ir jų kiaušinių.

Net ir mūsų kunigaikščiai, 
ruošdamiesi į garsiuosius ka
ro žygius, reikalingų maisto 
atsargų rasdavo miške, sūdė 
ir džiovino nukauto žvėries 
mėsą, iš jo kailio siūdinosi 
šiltus rūbus, o iš laukinių bi
čių medaus virė plačiai išgar
sėjusį midų, kurį pylė į bač
kas ir slėpė miško olose karo 
pergalei švęsti.

Be to, miškas Lietuvos ka
riams buvo atramos punktas, 
kuriame jie galėjo priešo ne
pastebėti koncentruoti savo 
jėgas ir nelauktai jį pulti. 
Mūšį gi pralaimėjus, tas pats 
miškas juos slėpė nuo priešo 
persekiojimų.

Klastingas kryžiuotis ir 
plėšrus rusas tai pastebėjo ir 
suprato, jog lietuvio jis neis- 
tengs pavergti tol, kol išnai
kins mūsų miškus.

Taigi, ir prasidėjo masinis 
girių kirtimas: traškėjo ga
lingi šimtamečiai ąžuolai, 
virto dailios, į padanges iš- 
tįsusios pušys ir šakotos eg
lės, retėjo tamsūs alksnynai, 
nyko balti beržynai ir nesu
skaitomais sieliais visomis 
upėmis slinko Baltijos jūros 
link.

Lietuvis ne be susirūpini
mo į visa tai žiūrėjo. Jo šir
dies skausmą dėl žalių gire
lių ir kvapių pušynėlių žlu
gimo vaizdžiai apdainavo 
Maironis ir kiti Lietuvos poe
tai, o vyskupo Baranausko 
apgailestavimas iškirsto 
Anykščių šilelio poezijos gro
žio žvilgsniu neranda sau ly
gaus literatūroje ...

Tačiau, anuomet, mūsų 
miškų naikintojai kartais dar 
pasigailėdavo vieno-kito me
delio ir jį palikdavo. Taigi ir 
Anykščių šilelyje, kai nuo ne
gailestingo priešo kirvio.
“. . . Viskas išnyko, 
Tik ant kalno pliko 
Viena pušelė apykreivė liko . . .”

Bet ir ji savo rolę suvaidi
no: liūdnai žiūrėdama į nu
niokota apylinkę ir vėtrų 
lamdoma, ji blaškėsi ir gai
liai dejavo dėl skaudžios da
barties. Gi audrai nutilus ir 
lengvam vėjeliui siaučiant 
jos spygliuose, paslaptingai 
ošė-bylojo apie Lietuvos gar
sią praeitį, apie

“. . . Tuos didžius laikus, 
Kai lietuvis netikėjo, 
Jog pavergtas bus ...”

Vienas kitas praeivis, su
pratęs tos pušelės raudą, su
sidomėjo jos ošimu. Jie rin
kosi pušelės paunksnis pasi
klausyti jos bylojimų ir iš jų 
semti įkvėpimą ateities dar
bams, savo dainai.
“. . . Ir jie prikėlė brolį ne vieną 
Iš gilaus miego dainomis savo...”

Ta daina greit paplito šiau
dinėse pastogėse, prasiskver
bė į bajorų namus galop pa
siekė net “už Uralo—žemės 
galo” ištrėmime vargstantį 
lietuvį.

Mašinos Nepavaduos 
Vyrų

bylo- 
seno- 
lietu-

Išgirdo ją ir kituose kraš
tuose išblaškyti mūsų broliai.

Dainos žodžių sužavėti, jie 
pradėjo buriuotis ir tartis, 
kaip žalią girelę apsaugoti 
nuo išnykimo, — kaip savo 
Tėvynę atstatyti. Ir kai pa
galiau ant Gedimino kalno 
suplevėsavo Lietuvos trispal
vė, jie visi susirinko-sugužė- 
jo prie Naujųjų Lietuvos rū
mų statybos.

Ir tie rūmai augo ir kilo, 
kaip pasakoje, nes kiekvienas 
stengėsi prie jų savo plytelę 
padėti.

Lietuvos vardas vėl pradė
jo garsėtų kaip senovėje. 
Daug kas ją antrąja Amerika 
vadino. Vieni, ją gyrė už gy
ventojų sumanumą, darbštu
mą, kiti—kad čia galima so
čiai pavalgyti, gerai pasivai
šinti, bet buvo ir tokių, kurie 
į Lietuvos klestėjimą žiūrėjo 
pavydo akimis ir panoro ją 
praryti.

Šis karas jiems buvo kaip 
tik geriausia proga savo alkį 
pasotinti.

Lietuvon įžengę ir amžinai 
norėdami čia pasilikti, dabar
tiniai okupantai tuojau puo
lėsi naikinti tą vienintelį lie
tuvio atramos punktą—miš
ką.

Prasidėjo masinis Lietuvos 
girių kirtimas. Tuštėjo did
žiuliai mišku apaugę plotai, 
nupliko pušimis apsikaišę 
kalneliai, kelmais numirgėjo 
pakeles puošusieji eglynai. 
Visai išnyko garsieji ąžuoly
nai.

Ir kad senos klaidos nepa
kartojus, naujieji miškų nai
kintojai nepalieka nė apy
kreivių pušelių, kurios atei
nančioms kartoms vėl 
tų apie gražiąją mūsų 
vę ir žadintų pavergtą 
vį prie naujų darbų.

Jų kirvio nepaliesti palieka 
tik lankstūs karklai ir žilvi
čių krūmai, kurie, siūbuoda
mi nuo menkiausio vėjelio, 
primintų lietuviui, kaip jis 
turi linkčioti ir pataikauti 
naujam atėjūnui...

Su liūdesiu širdyje mes 
stebėjome ir stebime tuos 
mūsų brolius, kurie pildo 
okupanto piktus norus ir, 
kaip tie karklai, linkčioja 
prieš jį iki žemės. Bet ir guo
džiamės tais mūsų narsuo
liais, kurie bevelija mirti, ne
gu vergauti.

Tokiems, suprantama, ank
šta buvo savo namuose pa
likti. Jie turėjo apleisti gim
tines bakūžes ir, it medžioto
jų ganiojami kiškiai, slaps
tytis miškų likučiuose.

Dar pereitą žiemą, ilgomis 
tamsiomis naktimis, kai lau
ke siautė pūgos ir nuo šalčio 
pyškėjo tvoros, kai dangų su 
žeme jungė sniego sūkuriai 
ir daugumas jūs, gal bijoda
mi galvą iškišti oran, jaukiai 
įsitaisę sėdėjote šiltuose 
kambariuose, ar prie radijo 
imtuvo bandėte nusikratyti į- 
kyraus nuodobulio ir išlepin
ta savo klausą maitinote 
rinktinėmis Beethovano sim
fonijomis, gėrėjotės Šuberto 
serenadomis ar svaigote 
Štrauso valsų sūkuriuose, ne 
vienas jūsų kraujo brolis, al
kanas ir sušalęs, lindėjo pus
nyne pakrūmėje ir atgrubu
siomis rankomis savo paties 
sukonstruktuotu radijo siųs
tuvu pranešinėjo pasauliui 
apie Lietuvos nelaimes ir 
žmonių kančias.

Jei tada jūs būtumėte susi
gundę savo radijo strėle nuo 
Chicagos ar New Yorko, Pa
ryžiaus ar Vienos pasukti į 
niūrią, krauju pasruvusią 
Lietuvos padangę, ne kartą 
būtumėte išgirdę širdį ve
riantį šauksmą:

“Broliai, mes žūstame. 
Priešas mus puola baisiais 
pabūklais ir baigia naikinti. 
Mes mirštame. Bet jūs, kurie 
turite laimės gyvi išlikti, pa
skelbkite pasauliui, kad mes

Daug žmonių šioje šalyje 
mano, kad su išradimu ato
minės bombos ir kitų naujų 
vėliausių ginklų jau neberei
kės didelių ir gerai išlavintų 
armijų. Tai ne tiesa. Moder
ninė apsauga nėra kaip kokis 
Ford plentas, kur visokį nau
jausios rūšies pagerinimai 
užima rankų vietą ir suma
žina darbininkų skaičių. Su 
moderniu karu yra kitaip. 
Maj. Gen. Ray E. Porter tei
singai pasakė, kai gegužės 
31 d. Reserve Officers Assoc, 
seime Chicagoje jis kalbėjo: 
“Visoj karo istorijoj mokslas 
parodo, jog gaminant dau
giau komplikuotas karo ma
šinas jų aptarnavimui reika
linga daugiau vyrų ir jų iš
lavinimas karo moksle tampa 
svarbesnis, keblesnis ir viską 
apimantis.” Ar mes turime 

i tų reikalingų vyrų modernei 
apsaugai?

Trūkumas išlavintų vyrų 
dabartiniu metu yra vienas 
iš rimčiausių problemų mūsų 
militarinių vadų. Jie labai 
būkštauja, kad šis nesirūpi
nimas tautinės apsaugos pla
navimu gali netik mums kai
nuoti pergalę, bet palikti 
Ameriką visiškai neapsaugo
tą, jei priešas staiga mus pul
tų. Gen. Dwight D. Eisen
hower tame pat seime Re
serve Officers Assoc. Chica
goje kalbėjo: “Jie (karo me
to ginkluotos jėgos) mums į- 
gijo pasaulio vadovybę. At
sakomybė užlaikyti ir saugo
ti, ką jie laimėjo, yra mūsų 
svarbiausia užduotis. Čia pa
brėžiu žodį mūsų, nes atsa
komybė liečia ne tik valdžios 
galvas arba ginkluotų jėgų 
vadus, bet kiekvieną Suv. 
Valstijų pilietį. Kad Suv. Val
stijos piliečiai kaip vienas 
“team” laimėjo, ir tik Suv. 
Valstijų piliečiai kaip vienas 
“team” gali užlaikyti!

Kaip 
tikslą? 
sistemą 
svarbūs

Armija ir Tautinė Apsauga 
(Home Guard). Mūsų vienin
telis ginkluotas stiprumas, 
kuris jau taikoje yra pasi
ruošęs kovai ir gali stoti prie 
modeminių karo mašinų. Jei
gu būtų reikalinga, mes tuoj 
turėsime išvystyti šią mažu
tėlę jėgą į milžinišką armiją. 
Būkime tikri, kad karui išti
kus, kai priešas jau atakuos 
Suv. Valstijas, neturėsime 
laiko ilgai lavinti savo vyrus. 
Todėl mes visi privalome su
prasti, kaip svarbu yra tai
kos metu turėti rezervą kva
lifikuotų ir gerai išlavintų 
vyrų, kuris rezervas vis aug
tų.

Šiuo metu vis daugiau mi- 
litarinių vadų ir ekspertų ti
ki, kad sėkminga Universal 
Military Training programa 
taikos metu yra vienintelis 
praktiškas ir demokratiškas 
išrišimas šios problemos. 
Sekretorius Patterson apie 
tai sakė: “Universal Military 
Training yra būtinai reika
lingas dalykas mūsų kraštui 
šioje atominės bombos gady
nėje. Dabar reikia daugiau 
išlavintų vyrų. Atominė bom
ba, “radar” ir rocketai reika
lauja prityrusių operatorių 
ir išlavintų priežiūros pulkų. 
Prie kiekvienos mašinos pri
valo stovėti specialistai, ku
rie gali tas mašinas vartoti.

Jei mes norime išsaugoti 
Suv. Valstijų vadovybę pa
saulyje, jeigu mes norime iš
laikyti savo saugumą, turime 
vartoti visas pastangas remti 
U.S. Kongreso Bylą “Peace
time Universal Military 
Training for Young Men.”

“BITUKO” PLYTŲ FABRI
KAS MERDĖJA

KO

Put

galime atsiekti šį 
Amerikos apsaugos 
šiandien sudaro du 
elementai: Regularč

žuvome vien dėl to, jog my
lėjome Lietuvą! ...”

“. . . Miškas gaili žalių girių: 
Aštrūs kirviai juos išskynė.
Verk, Lietuvi, didžiavyrių, 
Nes jų neprikels Tėvynė! . . .”

M. Milukas.

Stuttgart, Vokietija

New Yorkas. — Tasai fab
rikas nepriklausomybės lai
kotarpiu veikė Petrašiūnuo
se. Per karą, laimingai, išli
ko sveikas.

Buvo užgrobstytos kai ku
rios mašinos, bet jos jau vėl 
sugrąžintos, taigi — fabrikas 
pilnoje tvarkoje.

Jo gamybos pajėgumas ga
lėtų išnešti iki 10 milijonų 
plytų per metus. Prie upokš
nio Jesios, pačioje Pakaunė
je, yra dideli tokiai gamybai 
tinkančių kalkių klodai, ža
liavos yra tiek, kad fabrikui, 
pilnu tempu dirbant, užtektų 
mažiausiai, 10 metų.

Tačiau okupuotoje Lietu
voje šio klausimo iki šiol nie
kas nejudina.

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.
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Piknikas z
Nekalto Prasidėjimo vienuoly

ne, Putname, liepos 28 d. įvyks 
piknikas. Iš visų aplinkinių mies
tų organizuojamos ekskursijos 
autobusais, net iš New Jersey 
žada atvažiuoti. Taip pat daug 
kas ruošiasi važiuoti savo auto
mobiliais, kiti traukiniais. At
vykstančius traukiniais iš Put
nam stoties paims Camp Imma- 
culata autobusas.

Stovyklauja
Camp Immaculata šiais me

tais susilaukė daug mergaičių iš 
įvairių Amerikos vietų: Boston, 
Dorchester, Worcester, Mass., 
Brooklyn, N. Y., Waterbury, 
Conn., Mahanoy City, ir Shenan
doah, Pa. ir iš kitur.

Liepos 14 d. pirmoji mergaičių 
grupė baigė savo stovyklavimą 
įvairia programa. Mergaitės su
vaidino iš Evangelijos — Sūnus 
palaidūnas ir Marijos Aukštaitės 
poemą — Kalėdos Sibiro pūgose, 
deklamavo, pašoko tautinių šo
kių ir žaidimų, sudainavo kele
tą lietuviškų dainų. Programos 
pažiūrėti buvo atvažiavę svečių 
iš Marianapolio, Bostono ir kitų 
miestų.

Aklas smuikininkas aplankė -
Liepos 12 d. mergaitėms buvo 

suruoštas koncertėlis. Iš Boston, 
Mass, buvo atvykęs žymus aklas 
smuikininkas Mr. Little, kuris 
labai gražiai pagriežė keletą da
lykų. Taip pat p-lė E. Ecker pa
dainavo keletą dairių. Muzika ir 
dainos kultūrina žmogų, tai ir 
stengiamasi tai duoti mergai
tėms.

Mūsų žymūs dainininkai—Su
zanna Griškaitė ir Adomas Ba
rauskas liepos 20 dieną dainavo 
stovyklos mergaitėms. Norima 
mergaites supažindinti su žy
miais lietuviais dainininkais ir 
išugdyti jose lietuviškų dainų 
ir tautos meilę.

Mergaitės ekskursuoja, norė
damos susipažinti su apylinkės 
istorinėms ir šiaip įdomesnėm 
vietom.

Rekolekcijos
Mergaitėms rekolekcijos įvyks 

rugpiūčio mėn. 2, 3 ir 4 d.d., Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne, 
Putnam, Conn. Jau daug Soda- 
liečių yra užsiregistravusių. Re
kolekcijas ves kun. J. Dambraus
kas, M.I.C.

Rekolekcijos prasidės rugpiū
čio 2 d., penktadienį, 8 vai. va
karo ir baigsis sekmadienį po šv. 
Mišių.

Traukinius, atvykstančius iš 
Bostono ir Hartfordo, Putnam 
stotyje 7:45 vai. vakaro pasitiks 
autobusas, kuris nuveš mergai
tes į Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyną.

Kas norėtų dar užsirašyti gali 
kreiptis laišku: Sister Superior,

R.F.D. 2, Putnam, Conn, 
arba telefonu: Putnam 1451. 
Vietų skaičius ribotas.

si Kaune, priklausiusi šv. Anta
no par., Juzė Adomonytė iš Kau
no, švč. Trejybės par. ir Valen
tina Naujokaitė Griškabūdžio 
par., šunkarių kaimo, šakių ap
skrities. Visos trys buvo vokie
čių išvežtos iš II-os gimnazijos 
klasės, 14 metų amžiaus priver
stiniems darbams Vokietijoj. Jas 
kaip našlaites UNRRA atgabeno 
į Ameriką. Liepos 28 d. per pik
niką visi galės jas pamatyti, su 
jomis pasikalbėti.

Našlaitė Valentina Naujokaitė 
ieško savo pusbrolio Antano Pa
plausko, kuris apie 1937 metus 
išvyko į Chicago, UI. Taip pat 
jos giminės yra Juozas Preikšą. 
Valentina Naujokaitė kilusi iš 
Griškabūdžio, šunkarių kaimo, 
šakių apskr. Giminės prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Valentina 
Naujokaitė, Immaculate Con
ception Convent, R. D. 2, Put
nam, Conn.

Tėvas J. Vaitkevičius, Tėvų 
Marijonų generalinis sekreto
rius, kuris neseniai yra atvykęs 
iš Romos, vieši Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne. Jis dalyvaus 
liepos 28 d. rengiamam piknike 
seselių naudai, pasakys kalbą.

Padėkime tremtinėms seselėms
Dar viena N. Pr. švč. Marijos 

Seserų Kongregacijos sesuo, ku
ri buvo išvežta vokiečių į Austri
ją atsiliepė. Dabar iš viso Vokie
tijoj netoli Nuremberg Vysku
po Vincento Brizgio globoje yra 
9 N. Pr. Švč. Marijos Kongrega
cijos seserys—vienuolės. Jos vi
sos gyvena UNRRA skirtose pa
talpose—lagery. Dvi iš* tų seserų 
dar visai jaunos, 15 d. rugpiūčio 
darys amžinus įžadus. Jos labai 
nori juos padaryti, kadjdlus ko
kiems sumišimams ar naujam 
karui nenutrūktų jų įžadai, kad 
jos amžinai galėtų pasilikti vie
nuolėmis. Džiugu, kad mūsų vie
nuolynai duoda tokių tvirtų pa
šaukimų.

Vokietijoj yra šios N. Pr. Švč. 
Marijos Kongregacijos Seserys: 
Sės. Albina Brizgytė, Sės. Salo
mėja Adomaitytė, Sės. Kune- 
gunda Plečkaitytė, Sės. Stanis
lava Guzevičiūtė, Sės. Stefanija 
Beinaravičiūtė, Sės. Ona Zulo- 
naitė, Sės. Agota Tirlikaitė, Sės. 
Petronėlė Martinaitytė, Sės. 
Eleonora Maminskaitė. Joms vi
soms yra išsiųsti afidavitai ir ar
timiausiu laiku reikia išsiųsti ke
lionei pinigus. Labai prašomi 
kiek kas išgali paremti šias 
vargstančias svetimam krašte, 
toli nuo savo Vienuolijos seseles.

Aukas siųsti: Sister Superio, 
Immaculate Conception Convent

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

Newark, N. J.
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Europos atvyko į Camp Imma
culata: Birutė Kungytė, gyvenu

Mirė Kazys Vaškas
Pirmadienį, liepos 22 d., 10 

vai. ryto mirė Kazys Vaškas, 
veiklus L. Vyčių organizacijos 
ilgametis narys. Mirė nuo šir
dies smūgio.

Palaidotas liepos 25 d. iš šv. 
Trejybės par. bažnyčios.
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NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ KONGREGACIJAI 
PAREMTI

Sekmadienį, Liepos - July 28 d., 1946
RENGIAMASPIKNIKAS

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

Putnam link, važiuojant į Providence.
PIKNIKO PROGRAMA:

10:80 vai. Pamaldos ir Marijos stovyklos pašventinimas
12:00 vai. Pietūs.
1:00 vaL Kalbos.
3:00 vai. Programa, kurią atliks Camp Immaculata mergai

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

f

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

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

Maloniai kviečiame visus šiame piknike dalyvauti.
Jūs laukiančios

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERYS

Bayonne, N. J. — Rugpiūčio 11 d., Katalikų Veteranų Drau
gija (St. Michaels Post 580) rengia šiame gražiame parapi
jos sode savo smagų pasilinksminimą—pikniką. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Liepos 14 d. mirė Antoinette 
Benkienė iš Kearny, N. J. Palai
dota liepos 18 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse, No. Arlington, N. J. 
po mišių Dievo Motinos Sopulin
gos bažnyčioje, kurias laikė kun. 
L. Voicekauskas, kun. M. Kemė- 
žis ir kun. J. šamas.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą, sūnų, ir tris dukteris. Ji bu
vo narė pranciškiečių draugijos,.

Laidotuvėmis rūpinosi B. šau- 
konio graborystės įstaiga.

Liepos 14 d. Sąjungos draugi
ja surengė autobusu išvažiavimą 
į Belmar, N. J. savo nariams ir 
jų šeimoms.

Diena buvo graži ir visi links
mai praleido dieną. A. E. S.

Bridgeport, Conn.
Pereitą savaitę čia buvo palai

dota Fr. Čeplauskienė. Kadangi 
jinai priklausė kelioms lietuvių 
draugijoms, tad draugės suteikė 
jai paskutinį patarnavimą daly
vaudamos pamaldose bažnyčioje 
ir kapuose.

- Bridgeporte yra keletas ser
gančių parapijiečių: S. Tatariū- 
nas, V. Skarnulis ir Ieva Dulbie- 
nė. Linkime jiems greito pasvei
kimo ir sugrįžimo į savo parei
gas.

Ateinantį mėnesį bus sušauk
tas Bendrojo šalpos Fondo na
rių susirinkimas, kur bus aptar
ta daug svarbių reikalų, ir ren
kami atstovai į seimą. Nariai, 
kurie dar neužsimokėjo savo 
Šalpos Fondui duoklių,, prašomi 
pinigus priduoti šalpos Fondo 
pirm. A. Klimaičiui, vicepirm. A. 
Sapiegai, ižd. J. Stanislauskui ar 
rašt. A. Stanišauskui. Juo dau
giau narių turėsime šalpos Fon
do skyriuje, tuo daugiau sušelp
sime Lietuvos vargstančius ir iš
blaškytus lietuvius, šelpimas rei
kalingas, kol jie galės grįžti į 
Nepriklausomą Lietuvą.

ARGENTINOS LIETUVIAI 
RENGIASI STATYTI 

MOKYKLĄ

Visoje Argentinoje yra tiktai 
viena lietuviška mokykla. Jinai 
kelintas metas kaip sėkmingai 
veikia Aušros Vartų parapijos 
pastate. (Vadovauja šv. Kazi
miero Seserys iš šiaurės Ameri
kos). Tačiau mokykla yra labai 
ankštose patalpose. Kas metai 
mokinių skaičius auga, o tinka
mų patalpų nėra. Kunigai Mari
jonai yra priversti imtis statyti 
atskirą, gražią ir tinkamą mo
kyklą.

Mokykla bus statoma ant tuš
čios žemės sklypo, kuris randasi 
prie bažnyčios.

Daromi mokyklos planai. Nu
matyta, kad nauja mokykla bus 
iš dviejų aukštų. Pirmame bus 8 
dideli mokyklai kambariai. An
trame aukšte kukli salė, kuri tal
pins apie 300 žmonių.

Kiek jėgos leis, Argentinos lie
tuviai pradės mokyklos statybą. 
Tačiau jie tikisi, kad sulauks pa- 
gelbos ir iš šiaurės Amerikos. 
Lietuviai yra prašomi savo auka 
prisidėti prie Argentinos Pirmos 
Lietuvių Mokyklos pastatymo.

Už kiekvieną, kad ir mažiau
sią auką, Argentinos lietuviai 
nuoširdžiai dėkoja.

Aukas galima įteikti bet ku
riai Kunigų Marijonų įstaigai 
šiaurės Amerikoje arba tiesiog 
siųsti:

Padres Marianos 
Mendoza 2280 

Avellaneda, F.C.S. 
Argentina

Newark, N. J.
New Jersey Lietuvių Suvažiavi

mas buvo sėkmingas
Liepos 7 d., Robert Treat vieš

bučio salėje, Newarke, įvyko 
New Jersey lietuvių suvažiavi
mas, Lietuvos laisvinimui, lietu
vių tremtinių ir našlaičių gelbė
jimui, o taipgi Amerikos politi
niais klausimais pasitarti. Daly
vavo apie 500 asmenų.

Suvažiavimą atidarė Jokūbas 
Stukas, Newarko radijo vedėjas 
ir, perskaitęs atatinkamą raštą 
perstatė N. J. L. T. pirm. adv. 
Paulauską suvažiavimo pirmi
ninku. Kun. Mykolas Kemėžis 
sukalbėjo invokaciją. Lietuvių 
Politikos klubo vyrų choras iš 
Kearny, N. J. sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus, vėliaus 
keletą dainų. Kalbas pasakė: J. 
V. kongresmanas Fred A. Hart
ley, J. V. senatorius Albert W. 
Hawken ir kun. Jonas Balkūnas. 
Pusė valandos programos buvo 
perduota per radiją. Pradedant 
programą per radijo pirminin
kaujantis adv. Paulauskas su 
atatinkamu paaiškinimu persta
tė operos dainininkę Barborą 
Darlys ir J. V. senat. Albert W. 
Hawkes. Sen. Hawkes kalbą 
daugelis girdėjo per radiją ir įsi
dėmėjo, kad Lietuva turi būti 
išlaisvinta iš rusų vergijos ir kad 
Lietuvos klausimas privalo būti 
iškeltas Tautų Taikos Konferen
cijoje (U.N.S.C.).

Po kalbų pirm. adv. Paulaus
kas paprašė Stuko L.R.T. Šokių 
grupę parinkti aukų. Stambes- 
nias aukas davė: kun. L. Voice- 
kas $60.

Po $50 Liet. Pol. klubas; šv. 
Jurgio dr-ja; šv. Vardo dr-ja.

Po $25 šv. Onos dr-ja; Jonas 
Bouba; Sūnų ir Dukterų dr-ja.

Julius Paknys $15. Po $10— 
Alf. Stankevičius; kun. Mykolas 
Kemėžis; Valintas Valickas; p. 
Bilza; Mrs. Nevuliėnė; M. Kaz
lauskienė ir p.Zizas.

Po $5—šv. Rožančiaus dr-ja; 
Liet. Našlių dr-ja; Ant. Belavi- 
čius; Liudvikas Areliūnas; Pra
nas Petrulis; Juozas Škėma; Jo
nas Juselis; Simonas Gudas; Ka
zys Jasaitis; Jonas Rackus; p. 
Gerulis; p. Paulauskas; p. Videi- 
kis; p. Alešiūnas; Teklė Grybai
tė ir Sąjungietės, Newarke.

Sykiu $445.00. Neužrašytomis 
ir smulkesnėmis gauta $218.70. 
Viso gauta $663.70. Viso išmo
kėta $287.09. Likęs pelnas — 
$376.61.

Tautinius šokius šoko Stuko 
Lietuvių Radijo Tautiškų šokių 
Grupė, vedama L. Stilsonaitės. 
Panelė šlekaitytė pianinu akom
panavo visiems dainininkams.

Už aukas ir dalyvavusiems 
programoje nuoširdžiai dėkoja 
rengėjai—N. J. L. Taryba: *

Adv. C. F. Paulauskas, pirm;
J. V. Baltrukonis, ižd. ir A. S.

Trečiokas, sekr.

PAIEŠKOJIMAS

Petronėlė Sližytė, kilusi iš 
Anykščių par., ieško savo sesers 
Marijonos Sližytės, kuri paskuti
niu laiku gyveno New Yorke. 
Taip pat, ieškomas Jonas Šiau
čiūnas, kilęs iš Juodžių kaimo, 
Kavalskų par. Kas žinotų ką 
nors apie tų asmenų likimą, pra
šoma pranešti sekančiu adresu:

Petronila Slizyte 
Campos 2583 

Vai. Alsina, 4 de Junio 
Argentina

5,000 LIETUVIŲ PARTIZA
NŲ PERSIKĖLE

5,000 Lietuvių partizanų 
persikėlė į Lenkiją.

Ši lietuvių partizanų gru
pė veikianti dabar kartu su 
lenkais šiaurinės Lenkijos 
miškuose.

MOTERIS IŠ RUSUOS
(Iš kelionių po Ameriką)

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
PADĖKA AMERIKOS 

LIETUVIAMS

St. Louis mieste susitikau 
rusę, kuri Vokietijoj ištekė
jo už buvusio lietuvio kario 
ir atvyko šion šalin, net pir
miau už savo vyrą.

Kai man apie ją buvo už
siminę, įsivaizdavau vieną iš 
tų kresnų dručkių, kurių Tol
stojaus šalis turi į valias, — 
man rodės, kad ateis moteris 
plačiaburnė, kiek kreivo vei
do, stambiai sudėta.

Pasirodė mergaitė, jau 
grynai naujosios Rusijos au
gintinė. Neblogai sudėta, vi
dutinio ūgio, ji buvo šviesia
plaukė, mėlynakė, ir tik tru
putį jos akys įkypiai įstaty
tos.

Ji buvo devyniolikos metų 
ir stengėsi priprasti prie 
naujos šalies gyvenimo.

Su savo vyru ji atėjo pas 
kleboną katekizmo pamokų,
— ruošiasi priimti kataliky
bę.

Iš pradžių ji buvo nedrąsi, 
bet paskui su tam tikru už
sidegimu, išvidiniu įsitikini
mu papasakojo keletą daly
kų iš savo gyvenimo ir iš Ru
sijos.
Ji yra kaukazietė, — ten jos 
tėvai gyveno.

Karui prasidėjus, rusai 
moteris ėmė arba į kariuo
menę, arba į slauges.

Šiandien jinai nebūtų gy
va, jei būtų patekus į ka
riuomenę. Jinai sako, kad na
ciai rusų kareives moteris 
šaudė, visai neimdami į ne
laisvę.

— Aš, kaip slaugė, fronte 
patekau į vokiečių rankas,— 
pasakojo jinai. — Taip, rusų 
kareivių labai daug buvo su
žeistų. Teko dirbti stovyklo
je kaip slaugei. Buvau laimin
ga, kad mokėjau kalbų, ir už
ėjus amerikiečiams, galėjau 
padėti kaip vertėja.

Tada ji ir susipažino su 
Amerikos lietuviu, savo busi
muoju.

— Iš pradžių mes ameri
kiečiams ėmėm kalbėti, ko 
buvom išmokytos, — tęsė ji
nai, — kad Jungtinėse Val
stybėse visi dirba tik vienam 
kapitalistui, kad jei nori, 
darbininką be niekur nieko 
gali išmesti, sumušti . . . 
Amerikiečiai kariai ėmė iš 
mūsų juoktis dėl tokių pasa
kojimų.

— Na, o kaip ten Rusijoj 
gyvenimas po NKVD globa?

— Tiesiog baisu, — ir šiur
pas perėjo per ją. — žmonės 
neturi jokios laisvės, visai 
negali judėti. Tave bet kada 
gali suimti, ir niekas, neži
nos, kur dingai. Jei suėmė tė
vą, tai jo sūnus ar duktė mo
kykloje turi pasirašyti atsi
žadą savo tėvo.

— Kodėl?
— Jei to pat paklausia vai

kas, jam paaiškina, kad jo tė
vas yra Rusijos priešas, ne
reikalingas komunizmui. Ir 
vaikas niekad jau daugiau jo 
nematys.

— O jeigu neatsižadėtų tė
vo?

— Tokių nepriima į mo
kyklą.

— O kaip tos mokyklos?
— Ten ir savaip dėsto. 

Stengiasi įkalti, kad žmonės 
eina iš beždžionių, kad vis
kas iš savę atsirado. Kai mo
kiniai ima klausinėti šių da
lykų giliau, mokytojai nepa
jėgia išaiškinti, sako, kad 
taip yra, ir viskas. Tada ma
žieji kartais ima ir pasako, 
kad Dievas sutvėrė.

— Ir kas būna tada?
— Mokytojas klausia, iš 

kur jis tai sužinojo. Vaikas 
atsako, kad iš mamos. Grįžęs 
namo, jis mamos jau neranda
— ji buvo paimta į kalėjimą.

— Argi ten religija nega
lima?

— Kur aš gyvenau, Kau
kaze, aplinkiniuose miestuo
se nebuvo palikta nė vienos 
bažnyčios — jos buvo pa
verstos salėmis, muziejais, 
teatrais, skaityklomis. Ir 
jaunąją kartą komunistai

augina be religijos. Be to, 
jauniesiems įkala, kad visas 
pasaulis stovi ant bedugnės 
krašto, visai suiręs, ir tik vie
noj Rusijoj gyvenimas geras.

Šyptelėjus jinai priduria:
— O dabar čionai matau 

visai kitaip, negu mums bu
vo įmokyta.

Atsisveikinus išėjo.
Rytojaus dieną dar ma

čiau ją lietuvių katalikų baž
nyčioje, prie Mississippi 
krantų.

ŽYDAS IŠ LIETUVOS

St. Louis laikraščiuose ne
seniai buvo aprašytas žmo
gus iš Lietuvos.

Tai žydas Isaak as Rabo- 
levskis.

Viename laikrašty pasaky
ta, kad naciai nužudė vienuo
lika giminių “lietuvio pabė
gėlio, kuris čionai susirado 
savo brolį.”

Patį Rabolevskį vokiečiai 
taip pat kankino, daugiausia 
laužydami pirštus tarp durų, 
bet jį paliko gyvą tik dėl to, 
kad buvo gabus mechanikas 
—jis buvo vyriausias Kauno 
ugniagesių mechanikas lais
vos Lietuvos laikais.

Bet buvo nužudyta sena jo 
motina ir vyriausioji, devy- 
nerių metų dukrelė.

Jis pats buvo prisidėjęs 
prie partizanų, paskui trejus 
metus išbuvo koncentracijos 
stovyklose Norvegijoj, Len
kijoj, Vokietijoje ir Lietuvo
je. Norvegijoje iš 1,500 dar
bininkų tik 37 išliko gyvi.

Susiieškojęs telefonų kny
goj atvykusioje brolį, seną 
biznierių, trumpai pasikalbė
jau su pačiu Rabolevskiu, — 
vienu iš tų, kurių tautos taip 
maža beliko pokarinėje Lie
tuvoje. '•* ’ ’

A. Vaičiulaitis.

DAUGIAUSIA DIRBANČIŲ 
BUVO BIRŽELIO MEN.

Valdžios žinių rinkimo į- 
staigos pranešimu, birželio 
mėnesy Amerikoje civilinius 
darbus turėjo 56,740,000 as
menų. Bedarbių visoje šalyje 
tuo metu buvo 2,560,000.

Pagal turimas žinias, Ame
rikoje dar niekada toks skai
čius asmenų neturėjo darbų, 
kaip šiemet birželio mėnesį.

Lietuvių Studentų Centri
nė Atstovybė Vokietijoje jau
čia malonią pareigą padėkoti 
BALF’ui už teikiamą aukštą
jį mokslą einančiai jaunuo
menei paramą. Dviejų su pu
se tūkstančių karo pasėkoje 
atsidūrusių Vokietijoje Lie
tuvos Aukštųjų mokyklų 
klausytojų vardu, mes reiš
kiame nuoširdžią padėką 
Amerikos lietuviams, kurie 
per BALF’o organizaciją sa
vo aukomis leidžia lietu
viams — studentams-tremti- 
niams tęsti studijas.

Neturėdami jokių lėšų ir 
turto, lietuviai studentai šiuo 
metu priklauso tiesioginiai 
nuo labdaringų organizacijų 
skiriamų pašalpų ir aukų. Jų 
negaudamas, daug jėgų ir pa
sišventimo rodąs mūsų aka
deminis jaunimas, atsidurtų 
nepaprastai sunkioje mate
rialinėje padėtyje ir to pasė
koje turėtų apleisti pasirink
tas aukštąsias mokyklas. 
Džiaugdamiesi Amerikos lie
tuvių nuolat rodomu dėmesiu 
ir pastangomis duoti progos 
baigti didesniam lietuvių 
skaičiui aukštąjį mokslą, mes 
tikime, kad nebūsime apleisti 
ir ateityje. Visur jaučiamas 
praėjęs karas, bet ypač sun
kus jo padariniai Vokietijo
je. Likimo nutremti į buvu
sio priešo žemę, lietuviai stu
dentai gyvena sunkiose mo
ralinėse ir materialinėse są
lygose. Tik viltis, kad broliai 
Naujame Pasaulyje jų nepa
mirš ir visomis galimomis 
priemonėmis jiems padės, lei
džia ramiau sutikti kiekvie
ną rytojaus dieną.

Nepaprastai įvertindami 
Tamstų rūpestį ir pasitikėji
mą, laukiame tos dienos, ka
da galėsime kiekvienas savo 
specialybėje dirbti tautai ir 
žmonijai naudingą darbą ir 
bent tuo atsilyginti visiems 
mums padėjusioms sunkioje 
vargo dienoje.

Mes prašome perduoti mū
sų širdingą padėką visiems 
aukotojams, nepamirštan- 
tiems priverstinai atskirtų 
nuo savo krašto Lietuvos vai
kų.
Lietuvių Studentų Vokietijoj 

Centrinis Komitetas.

Aš mėgstu žemės laisvę, meile 
padabintą, 

Iškeltą amžių saulės pranašų 
žibintais!

Faustas Kirša,

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

i
Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

------- Z------------------ -—.-------- ► < --------------------------- LL.,.
A-'■ —-.........-■—■■■—................ x —

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas) 

Lalsniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84-02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
4 ----- ------------- . ■ • - k



Liepos-July 26, 1946

METINIS METINIS
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

PIKNIKAS
Sekmadienį

RUGPIŪČIO - AUGUST 4 D.. 1946
KLASCIAUS - CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, L. L, N. Y.
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

KARALIŠKOS ŠEIMOS RINKIMAI — ĮVAIRŪS ŽAISLAI
B. Brundzienės tautiškų šokių šokėjų grupė išpildys keletą 

tautiškų šokių.
Dalyvaukime šiame piknike. Susitiksime draugus ir pažįsta

mus senus ir susipažinkime su naujais. Gražiai praleistas laikas— 
atmintis smagumo ir malonumo.

MUZ. PRANAS DULKS, 
A.L.R.K. Vargonininkų Są
jungos 35 seimo surengimui 
ir jo pasisekimui smarkiai 
dirba. Jo žinioje, rodos, yra 
visi seimo reikalai ir paren
gimas—bankietas.

VARGONININKŲ S-GOS 
SEIMAS

Mūsų Apylinkėje SAVAITINIS KALENDORIUS

LIETUVIŲ DIENOS 
RĖMĖJAI

Nors Lietuvių Diena pra
ėjo, bet “Amerikos” bičiuliai, 
kurie dėl įvairių priežasčių 
neprisiuntė aukos laiku arba 
negalėjo dalyvauti parke, pri
siuntė aukų sekamai: kun. J. 
Kalkūnas $10.00; šv. Vardo 
dr-ja (Apreiškimo par.) $5; 
M. Kerbelis (Amsterdam, N. 
Y.) $2.00; Mrs. M. Adams 
(Brooklyn, N. Y.) $2.00.

Po $1.00 aukojo: Mrs. A. 
Chernowski (Maspeth, N. 
Y.); Mrs. M. Pūkas (Wood
haven, N. Y.); J. Mackevičius 
(Brooklyn, N. Y.); M. Skir- 
maunt (Brooklyn, N. Y.); J. 
J. Račkus (Newark, N. J.); 
J. Steponavičius (Philadel
phia, Pa.); Elžbieta Jakaitis 
(Brooklyn, N. Y.).

LAIMĖTOJA 4 MENESIŲ 
AMŽIAUS

Lietuvių Dienos dovanų 
paskirstyme 3-čią dovaną 
($5.00) laimėjo Judith Rum- 
mell tik 4 mėnesių amžiaus. 
Ji yra M. Kurmienės iš Wood
haven, N. Y. anūkė.

Kurmiai yra ilgamečiai 
“Amerikos” skaitytojai ir rė
mėjai. Linkime mažąjai anū
kei Judith pradėti laimingą 
taupomąją sąskaitą. D. J.

PADĖKA RĖMĖJOMS

Praeitoje Lietuvių Dienoje 
gal daugiausiai dirbo ir alkį 
svečiams malšino tai valgių 
sekcija. Tai buvo Moterų Są
jungos 29-tos kuopos vadovy- 
bėje.^v” ■■■■''• *■

Labai daug rūpesčio padė
jo suorganizuojant ir super
kant valgius M. Šertvytienė. 
Padėjėjomis buvo ir sunkiai 
dirbo J. Gražienė, O. Neve- 
rauskienė, Jakimavičienė, O. 
Dobrovolskienė ir P. Grigie
nė.

Moterų Sąjungos 29-tai kp. 
priklauso nuoširdi padėka už 
darbą - paramą ir auką — 
$15.50, kurią skyrė nupirki
mui valgių. Dar kartą širdin
gai ačiū. Adm.

MIRĖ LILE FAGELMAN 
(Didvaliūtė)

Antradienio rytą liepos 9 
d. šv. Katarinos ligoninėje po 
pirmo gimdymo mirė Lilė Fa- 
gelman (Didvaliūtė). Palai
dota liepos 12 d. su bažnyti
nėmis apeigomis šv. Jono ka
pinėse.

Dideliame nuliūdime pali- 
k savo vyrą, tėvus, Didvalius, 
Anytą, 3 seseris, du brolius, 
gimines ir apylinkės pažįsta
mus. Laidotuvėms patarnavo 
J. Garšvos įstaiga. -F. J. M.‘

A. VISMINAS SVEIKSTA

Muziko A. Vismino, kuris 
gydosi šv. Kotrynos ligoninė
je, sveikata gerėja.

SUSILAUKĖ NAUJAGIMIO

Kazys ir Adelė (Zenkaitė) 
Šimkai susilaukė naujagimio 
šį pirmadienį, liepos 22 d. Mo
tina randasi Bethany Deaco
ness ligoninėje.

MASPETHO PARAPIJOS

BAZARAS
Rugpiūčio-Aug. 10-19

1946
PARAPIJOS SALEJE ir DARŽE

PRADŽIA: šiokiadieniais—7 vai. vakare, 
sekmadieniais—4 vai. popiety

BUS VALGIŲ, GĖRIMŲ IR LAIMĖJIMŲ
Pelnas atnaujinimams bažnyčioje, salėje ir vienuolyne.

VISUS KVIEČIU ATSILANKYTI.
Kun. Jonas Balkūnas,

Klebonas

Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Vargonininkų Sąjun
gos 35 seimas įvyks Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
Brooklyn, N. Y.

Seimas prasidės trečiadie
nį, rugpiūčio 21 d., 10 vai. ry
te šv. Mišioms už sąjungos 
mirusius narius, o nuo 12 vai. 
iki 6 vai. bus posėdžiai. Va
kare įvyks seiminis bankie
tas su dainų programa, Nie- 
dersteins Restaurane, 69-16 
Metropolitan Ave., Middle 
Village, kampas 69th St., va
žiuojant iš Maspetho.

Seime dalyvauti kviečiami 
lietuviai vargonininkai iš vi
sos Amerikos. Norintieji da
lyvauti šeime prašomi apie 
tai pranešti iš anksto, kad 
būtų galima parūpinti nakvy
nes.

Kreipkitės mano nauju 
antrašu:

Frank A. Dulkė 
97-08 110th St.

Richmond Hill, L. I., N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

Parapijos piknikas
Piknikas įvykęs pereitą 

sekmadienį Dexter parke, la
bai gražiai praėjo. Didžiulė 
parko salė buvo kimšte prisi
kimšusi gražiai besilinksmi
nančių parapijiečių ir jų sve
čių, kurių tarpe buvo atvyku
sių net iš Philadelphijos ir 
Newarko apylinkės.

Ypač malonu įspūdį darė 
jaunimas, kuris neužmiršta 
pademonstruoti lietuviškus 
šokius ir žaidimus.

Garbė ir pasididžiavimas 
tėvams, kurie svetimame 
krašte sugebėjo išauginti 
jaunimą, nesibijantį savo 
tautos papročių. Rep.

• Marijonas kun. A. An
driušis, apsistojęs kuriam lai
kui Angelų Karalienės para
pijoje ir čia vedęs Noveną, 
susirgo ir išvyko į Mariana- 
polį. Jį pavaduoti iš ten atvy
ko kun. Andriuška. Kun. An- 
driuška žada čia pasilikti il
gesniam laikui.

• Jonas Jakaitis, Brookly- 
nietis, savo giminaičiui Dr. 
K. Vyšniauskui ir jo šeimai 
išsiuntė 11 svarų siuntinį bal
tinių. Laiške jo giminaitis pa
žymi, jog viršutiniais rūbais 
jie yra aprūpinami UNRRA 
organizacijos Britų zonoje, 
Vokietijoje.

• M. Milukas, pereitą sa
vaitę su šeima atvykęs iš Vo
kietijos, laikinai apsigyveno 
pas savo sūnų 339 Elton St. 
(East New York). Retus sve
čius gausiai lanko jų bičiuliai 
ir pažįstami net iš tolimesnių 
miestų.

• Estelle Vikrikaitė ir Jo
nas Macukas apsiveda rug
piūčio 11 d. Angelų Karalie
nė bažnyčioje. E. Vikrikaitė 
yra duktė žinomų senų Brook
lyno biznierių A. Vikrikų.

• Adelė Charaska (Caras- 
ka) šokėja, dabar randasi 
Buenos Aires, Argentinoje. 
Šoka su Ballet Russe grupe.

• Jonas Subačius, dailinin
kas, išvažiavo į Maine valsti
ją.

S. HILLMAN PALAIDOTAS

Sidney Hilhnano laidotuvė
se, kurios buvo liepos 12 d., 
dalyvavo šie lietuviai: Jonas 
Buivydas su žmona, Pranas 
Milas, Jonas Rimša, Alf. Kū
lys, A. Bubnys, J. Kairys, J. 
Kazlauskas ir daugelis kitų, 
kurių pavardžių nežinau.

Lietuvių 54 skyrius nupir
ko gražų vainiką, o mirusio
jo šeimai pasiuntė užuojau
tos telegramą.

Š. Hillmanas buvo gimęs 
Žagarėje, Lietuvoje 1887 me
tais. Unijai vadovavo nuo 
1914 metų, išaugindamas ją į 
didžiulę organizaciją, per 18 
metų išvengdamas streikų. 
Jo nuopelnus pripažįsta visi, 
kas tik apie jį žino.

Pranas Milas.

Šv. Jurgio Parapija

Lietuviu Radijo Vakarinės

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

WWRL 1600 kc.
4

KETVIRTADIENIAIS 7:30

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 Si. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7141

AD. JEZA VITAS
Mariko* Dir.

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir.

Programos Dir.

DAR PRIE V. ZABIELSKIO 
MIRTIES

Velionis Vladas Zabielskis 
pAliko nuliūdime žmoną Ma
ri joną,, sūnų Kazimierą, duk
terį Eleną, žentą Kazimierą 
Augustiną, du anūku Kath
leen ir Walter, marčią Nellie, 
brolius Petrą, Antaną ir Vin
cą, seseris Alesę Matulionie
nę, Rožę Petrauskienę ir An- 
tosę Yurkonienę. Pusbrolį 
Antaną Kelmelį ir pusseseris 
Petronę Gustaitienę ir Domi
cėlę Yanulevičienę. Rep.

PAIEŠKO

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.

PAIEŠKO

Povilauskaitė Bronė, ieško 
savo giminių: Jono ir Antano 
Povilauskų, gyv. Chicagoje; 
Vinco ir Juozapo Povilaus- 
kių, gyv. Pittsburgh ar Phila.

V. Narušis ir F. Narušytė, 
ieško dėdės Jono Narušio ar 
jo sūnaus Jono, gyv. 5036 E. 
Linden St., W. Frankfort, Ill.

Liepos 28, sekmadienis
Vardai: Inocentas, Viktoras,

Agarė.
Liepos 29, pirmadienis.

Morta, Patirga, Mantvydas.
Liepos 30, antradienis.

Judita, Ulelė, Bijūnas.
Liepos 31, trečiadienis

Ignas, Lėtutė, Vainibutas.
Rugpiūčio 1, ketvirtadienis

Petras, Sūduvis.
Rugpiūčio 2, penktadienis.

Alfonsas, Guoda, Tugandas.
Rugpiūčio 3, šeštadienis.

Steponas, Lengvė, Mangirdas.

Jungt. Amer, 
pripažino de

Pirmojo Di-

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS
28-VH-1921 m.

Valstijos Lietuvą 
jure.

l-VIH-1914 m.
džiojo karo pradžia.

l-VIII-1922. m. Priimta Liet.
Steigiamojo Seimo Konstitucija.

TREMTINIO LAIŠKAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

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

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

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, lAava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 13 geriausios Smetonos, ALUS 13 ge- 
riausbc bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

PAIEŠKO

Antaną Valantiejų, kilusį 
iš Kražių vai., Raseinių apsk., 
Valikiškės dvaro.

Mykolą Valantiejų, kilusį 
iš Rikyškių km. Batakių vai., 
Tauragės apskr.

Petrą ir Juozą Keršulį, ki
lusius iš Vytegalės kaimo, 
Skaudvilės vai., Tauragės ap
skričio.

Matijošiaus Seiioko, kilu
sio iš Marijampolės apskr.

Paieškomieji asmens arba 
juos pažįstą prašomi susi
siekti su:

Anthony F. Skirtus, 
2721 Logan Street, 

Oakland 1, Cal.

A. česonis, ieško pusbrolio 
Juozo česonio ir jo sesers, Ie
vos Petrauskienės, gyvenan
čių Baltimore, Md.

M. Milukas
222 So. 9th Street 
Brooklyn 11, N. Y.

p-nuiP. M. — Brooklyn, N. Y. 
Brangus Dėde:

Sveikinu vardinių proga, 
linkėdamas Jums geriausios 
kloties ir Dievo palaimos Jū
sų darbuose.

Rašėte, jog negaunate iš 
mūs laiškų, bet mes jau pa
siuntėme Jums tris laiškus, 
o šis bus ketvirtas. Nieko 
naujo ir svarbaus mes netu
rime Jums pranešti, tik gali
me pasiskųsti savo vargais ir 
beviltišku gyvenimu. Dėl to, 
gal, mūsų laiškai pasirodys 
Jums nemalonūs, įkirūs, ta
čiau nieko nepadarysi. Kam 
skauda, tas ir dejuoja.

Mes gyvename lageryje 
ankštame kambarėlyje, ku
riame miegame, valgome, 
verdame valgį ir rašome savo 
pažįstamiems laiškus, žodžiu, 
šioje mažoje dėžutėje kon
centruojasi visas mūsų šio
kiadienis ir šventadieninis 
gyvenimas, šeimą sudarome 
4 asmenys — teta, tetėnas, 
brolis ir aš. Hamburgo uni
versitete aš studijuoju odan- 
tologiją. Turėjau būti jau an
trame kurse, bet karas su
trukdė ir reikia viską pradėti 
iš naujo. Mokytis gana sun
ku, nes mokslas dėstomas 
svetima, vokiečių kalba. Dar 
daugiau mokslą sunkina mai
sto stoka. Daugumas studen
tų dėlei to nutraukia moks
lą, bijodami sugadyti savo 
sveikatą, nes tapti ligoniu 
šiose aplinkybėse yra baisus 
dalykas. Su rašoma ja me
džiaga taip pat labai sunku.

žodžiu, perspektyvos tęsti 
mokslą yra neviliojančios. 
Bet aš, turėdamas gerą svei
katą, bandau stumtis pirmyn.

Rašėte, kad gavote iš Rai- 
bikų Andriaus laišką. Mums 
labai džiugu, kad jie gyvi ir 
sveiki. Būtų įdomu sužinoti 
ir apie kitus gimines, apie 
kuriuos jie nerašo. Praneški
te jiems, kad Jonas, Juzė, An
tanas, Justinas, Anelė ir Vin
cas gyvi. Jie žinos, apie ką 
kalbama, nors ir neminint pa
vardžių. Būtų gerai, kad pa
rašytumėte mano mamytei 
ir gautas iš Lietuvos žinias 
mums praneštumėte. Tai bū
tų mums didžiausias džiaugs
mas.

Svetimame krašte esant, 
mūsų gyvenimas yra nuobo
dus ir neįdomus. Mus palaiko 
tik viltis, kad kada nors vėl 
sugrįšime į savo mylimą Lie- 
ttuvą ir, nusikratę svetimų
jų baudžiavos, vėl galėsime 
dirbti savo Tėvynės ir visos 
žmonijos gerovei.

Sveikiname dėdienę, sesu
tes, sesutės vyrą ir tą mažą
jį pilietį.

Labai laukiame Jūsų laiš
ko.

Jūsų

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
zą vo 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
sesere: Rusytės-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.

Paieškomi Asmenys
Stašauskis, Pranas, gyv. Chicagoje 

ar Phlladelphijoje.
Statkevičiai, Jonas ir Kazys, ir Stat- 

kevičiūtė, Kazė, iš Kauno.
Stevens-Steponavičiai, Konstantinas 

ir Juozas, gyv. Chicagoje, turi pianinų 
įmonę.

Stirnevičius, Boleslovas, gyv. Brook
lyne.

Strevinskai, Adomas ir Agota (Ban- 
dzeviėiūtė), Lawrence, Mass.

Strumskis, Feliksas, gyv. Chicagoje.
Šturas-Ignatavičius, Antanas, iš Uk

mergės, gyv. Chicagoje.
Sutkaitis, Jonas ir Motiejus (sūnūs 

Kazimiero, gyv. Phlladelphijoje.
Sutkaitis, Jonas, kapelas griežikas, 

gyv. Chicagoje.
Švagždžiai, Kazys ir Leonas, gyvena 

Bostone.
Tamošaičiai, Jonas, Antanas ir Vin

cas, gyv. Golt St., Brooklyne.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite: 

PResident 2-4203

Antanas S.

"MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays. 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1830 ML, 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE Jt INSURANCE 

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

TeL Virginia 7 -1896

Tamulevičius, Antanas, iš Varėnos 
apskr. ,

Trepkienė-Zumaraitė, Elena, gyve
na Moline, III.

Tupčiauskas, Pranas, gyv. Chicagoj.
Tvaranavičiai, iš Kėdainių apskr.
Urbanas, Pranas, iš Šiaulių.
Urbonas, Motiejus, sūnus Motiejaus, 

gyv. Brooklyne.
Vaičikauskai, Leonardas ir Julija 

(Lengvenaitė), gyv. Chicagoje.
Vaitiekūnas, Feliksas, gyv. Chicago

je.
Vaitkevičius, Antanas, sūnus Petro.
Vaitkienė-Paukštytė, Kotrina, gyve

na Chicagoje.
Vaitonytė, Ona, iš Kupiškio.
Valackis, Jonas, gyv. Detroit, Mich.
Valantinas, Julijonas, sūnus Julijo

no, gyv. Brooklyne.
Valiukėnaitė, Veronika, gyv. Chi

cagoje.
Varkulienė-Vaitiekūnaitė, Teodora, 

gyv. Chicagoje.
Visockienė-Narkevičiūtė, Elena, iš 

Rozalimo.
Vizbaraitė, Akvilija ir Vizbaras, Ka

zimieras, iš Panevėžio.
Vtžinis, Juozas, turi ūkj prie Chica

gos.
Vyšniauskas, Andrius, iš Marijam

polės aps., gyv. Chicagoje.
Vyšniauskienė, Ona, iš Panevėžio, 

gyv. New Yorke.
Žalys, Jonas, gyv. Chicagoje.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

prašomi atsiliepti i
CONSULATE OF LITHUANIA

80 N. La Salle St., Chicago 2, Ill.
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PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670
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STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų rienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

41-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972
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LIETUVIŠKA

ALUDE
Oi* Galim* Gauti Kanados 

“Black Hone” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS 

didelis pasirinkimas 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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