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VLIKo atsišaukimai 
Žuvę lakūnai 
Hooverio pareiškimas 
Išgąstis Kremliuje
Ieškosi išgamų 
Biznis Vokietijoj
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Pereitą savaitę buvom pra
nešę, kad Europoje tarėsi 
Lietuvos išlaisvinimui vado
vaujantys asmenys.

Šiame numeryje skaityto
jas ras Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, arba 
VLIKO, atsišaukimą ir pra
nešimą.

Tai svarbūs raštai. Iš jų 
matyti, kaip Europoje lietu
viai stiprina jėgas savo tėvų 
žemės laisvės kovoje, su nau
ja energija ir viltimi rengiasi 
lemiamai valandai.

Jie nurodo konkrečius pla
nus ir žygius, kurių jie ima
si suglausti lietuvių gretoms 
šioje laisvės kovoje, ir taria 
žodį visiems pasaulio lietu
viams — esantiems tėvynėje, 
kenčiantiems Sibire, gyve
nantiems Amerikoje ir kituo
se kraštuose.

Mums įsidėmėtina toji 
svarba, kuri skiriama Ame
rikos lietuviams.

Apie juos sakoma: “Nieka
dos jie neturėjo tokio reikš
mingo, atsakingo ir kovoto
jui garbę teikiančio baro ben
droje kovoje.”

Ant penkių amerikiečių ka
po buvo padėta gėlių. Jas at
nešė jugoslavai kaimiečiai.

Tie amerikiečiai lakūnai 
buvo nušauti diktatoriaus Ti
to įsakymu.

Taip jis atsilygino už visą 
Amerikos paramą jam karo 
metu ir už gausią šalpą po 
karo.

Juk visi žino, kad UNRRA 
didelę savo siuntinių dalį 
skyrė Jugoslavijai.

Net ir dabar, kai ten kai
miečiai, pakelėse sustoję, žiū- 
rTf lydimų lakūntTgTttbus, iw 
Amerikos uostų siunčiami 
daiktai su užrašu — Jugosla
vija.

Tuo tarpu toji šalis apsi
ginklavusi ligi dantų.

Yra tai lyg Rusijos ieties 
smaigalys, parengtas smogti 
pirma palankia proga.

Buvęs Amerikos preziden
tas H. Hooveris nurodė, kad 
diktatorius Tito iš 14 milijo
nų gyventojų turi 750,000 po 
ginklu.

Daug geriau būtų, kad tie 
vyrai būtų grąžinti į savo na
mus, dirbtų žemę ir taip pa
dėtų kraštui atsigauti.

Hooveris kalbėjo: “Ameri
kiečių krauju mes padėjom 
Jugoslavijai išsivaduoti. Tito 
vyriausybė nevykdo Jaltos 
susitarimo. Ten nebuvo vi
suotinių rinkimų. Tai tikros 
komunistinės tvarkos pri
mestas režimas.”

Amerikietis laikraštinin
kas J. Fischer prieš kiek lai
ko lankėsi Rusijoj ir “Har
per” žurnale aprašė savo pa
tyrimus.

Jo nuomone, aukštieji Ru
sijos pareigūnai yra kažko į- 
gąsdinti. Kur jie eina, jų ap
sauga yra milžiniška.

Jokia vyriausybė nėra pa
saulyje išmetus tiek pinigų 
vidaus saugumui, kaip Ru
sija. Slaptosios policijos NK
VD biudžetas siekia vieną bi
lijoną 400 milijonų dolerių, 
skaitant oficialiu keitimo 
kursu.

NKVD Rusijoj turi visas 
privilegijas ir gali nužudyti, 
ką tik nori, išskyrus Staliną.

Fischer rašo, kad Krem
liaus viešpačiai Ameriką lai
ko didesniu pavojum, negu 
buvo naciškoji Vokietija. Jie 
įsitikinę, kad karas su ameri
kiečiais yra neišvengiamas, 
ir tai yra virtę lyg kokia 
šventa dogma bolševikams.

* • *
- Karo metu Amerikoje ko
munistų skaičius buvo gero
kai sumažėjęs.

Tas pat atsitiko ir su

SIBIRE MIRĖ ALEKS. STULGINSKIS, 
BUVĘS LIETUVOS PREZIDENTAS

Gauta žinia, kad ištrėmi
me mirė buvęs Lietuvos pre
zidentas Aleksandras Stul
ginskis.

Demokratinės Lietuvos gy
venime jis yra ėjęs pačias 
aukštąsias pareigas ir dviem 
atvejais buvo išrinktas val
stybės prezidentu.

A. Stulginskis buvo gimęs 
1885 m. Kaltinėnų parapijoj, 
Raseinių apskr. Mokėsi Aus
trijoje ir Vokietijoje, baigda
mas žemės ūkio mokslus.

Per aną karą vokiečiams 
okupavus Lietuvą, jis daug 
dirbo šalpos srityje, vėliau 
buvo išrinktas Lietuvos Ta
rybos nariu ir pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą.

1918 metais gruodžio mėn.
A. Stulginskis įėjo į M. Šleže-išvydęs savo gimtosios šalies.

KARD. SPELLMAN GINA LIETUVA
New Yorkas. — “Good 

Housekeeping” žurnalo rug
sėjo numeryje yra įdėtas 
kardinolo Spellmano straips
nis “Hunger—Terror of 
Peace” (“Badas—Taikos Pa
baisa”).

Tame straipsnyje kardino
las primena, kad karui pasi
baigus, žmoniją nesiliauja 
persekiojusios to karo pasė
kos—badas, kentėjimai, prie
spauda ir mirtis.

Nors buvo kovota prieš na
cių žiaurumus, bet tų pačių 

šiandien griebiasi įvairiuose 
kraštuose.

Kardinolas Spellman sako: 
“. . . nacių vykdytieji žiauru
mai šiandien praktikuojami 
nugalėtojų sąjungininkų 
prieš lenkus, prieš baltiečius, 
kurie tetroško vien nepri
klausomybės sau . . .”

Kada milijonai raudonar
miečių gerai sau gyvena len
kų žemėje, ištisas milijonas 
lenkų vaikų miršta nuo išba- 
dėjimo.

“Iš Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos mažiausia ketvirtis 
milijono žmonių, kurių dau-

AUSTRALAI SUSIKIRTO SU RUSAIS
Paryžius. — Po šio karo 

bene ryškiausia mažųjų tau
tų teisių gynėja pasidarė 
Australija.
' Australijos užsienių reika
lų ministeris Evatt susilau
kė tarptautinio garso, drąsiai 
stodamas prieš didžiųjų į- 
geidį dominuoti pasauliui ir 
diktuoti savo valią.

Ypač smarkiai australai 
susikirto su rusais Paryžiu-

Maskvos bernais lietuviais 
šioj šaly.

Jų vadovybė nusiskundžia: 
“Dėl karinių sąlygų ir opor- 
tunistinės Browderio vadovy
bės partinės eilės žymiai su
mažėjo.”

Jie stengiasi šiemet savo 
partiją padidinti 300 narių 
lietuvių.

Žodžiu, jų rūpestis — kaip 
gavus 300 išgamų.

Viename laiške iš Vokieti
jos skaitome:

“Pas mus, Vokietijoj, daik
tų vertybės labai susimaišiu
sios.

Pa v., už 15 porų šilkinių 
kojinių gali gauti automobilį. 
Už 60 pakelių cigarečių, taip 
pat automobilis.

Žiebtuvėliams akmenėliai 
ima rekordą. Mat, nėra deg
tukų. Už kilogramą tų akme
nėlių taip pat gali gauti auto
mobilį.” 

vičiaus ministerių kabinetą. 
Po to jis užėmė pareigas dar 
keliuose ministerių kabine
tuose, kol Steigiamasis Sei
mas jį išsirinko savo pirmi
ninku, einančiu respublikos 
prezidento pareigas.

Paskui jis buvo išrinktas 
Lietuvos prezidentu krikščio
nių partijų balsais. Preziden
tu išbuvo ligi 1926 m. vasa
ros.

Nuo 1926 m. galo A. Stul
ginskis daugiau gyveno pro
vincijoj, savo vienkiemy prie 
Kretingos.

Pirmą kartą užėmę Lietu
vą bolševikai su daugeliu lie
tuvių išvežė ir buvusį šalies 
prezidentą Aleksandrą Stul
ginskį.

Sibire jis neištvėrė žiaurių 
ištrėmimo sąlygų ir mirė, ne- 

gumas yra užgrūdinti ūkinin
kai, buvo išgabenti Sibiran, 
kur vidutiniškai gyvas teiš- 
liksi apie penkerius metus,” 
savo straipsnyje nurodo kar
dinolas Spellmanas.

Jis aiškiai sako, kad ne dėl 
tokio pasaulio amerikiečiai 
liejo kraują: “Ar milijonai 
mūsų sūnų kovojo ir kraują 
liejo žmonėms bei tautoms iš
vaduoti iš vienos diktatorių 
grupės tik tam, kad išlaisvin
tuosius regėtų patampant 
naųjųdiktatoriiįgrobiu?”

Kardinolas ragina’pašalin-
ti dabartines pasaulio nege
roves ir kurti geresnę ateitį.

Vysk. Būčys Išvyko 
Argentinon

Rugpiūčio 28 d. vysk. P. 
Būčys išvyko Argentinon 
vienuolijos ir lietuvių reika
lais.

Iš ten jis grįš tiesiai į Ro
mą.

Vysk. P. Bučį palydi mari
jonų provincijolas kun. J. 
Jančius.

je, taikos konferencijos posė
džiuose.

Australijos atstovas vieno
je komisijoje buvo pasiūlęs, 
kad Sovietų Sąjungos ekono
minė sutartis, sudaryta su 
Rumunija, būtų galima per
žiūrėti.

Rusai dėl tokio siūlymo la
bai įnirto. Į komisijos posė
džius atskubėjo pats Moloto
vas ir visu įtūžimu puolė aus
tralų planą. Kitu atveju to 
pat griebėsi Višinskis,—abu 
jie didžiąsias armotas nu
kreipė prieš mažą Australiją.

Posėdžiai tarpais būdavo 
toki karšti, kad komisijų pir
mininkas turėdavo vargo at
stovus numalšinti.

Molotovas kaltino, esą, 
Australijos siūlymai yra nu
kreipti tiesiog prieš Sovietų 
Rusiją.

Australijos atstovas pa
brėžė, kad Rusija skleidžianti 
baimę Europoje ir pasaulyje, 
nori savo nuomones kitiems 
“sukimšti į gerklę,” ir kad 
rusų “nesigailėta melo.”

Bet Australijai nepasisekė 
siūlymo ryšium su Rumunija 
pravesti.

Pranešama, kad antrame 
pasauliniame kare nuo lėktu
vų bombų 
žmonių.

žuvo 1,200,000
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Sen. Vandenberg už Lietuvos Laisvę

Kun. Dr. JONAS NAVICKAS .. 
Rugsėjo 2 dieną sueina penkeri 

metai po jo mirties.

Tariasi Didžiųjų 
Ministerial

Paryžius. — Jau mėnesis 
su viršum, kai prasidėjo Pa
ryžiuje taikos konferencija, 
bet per tą laiką nė žingsnio 
nepasistūmėta pirmyn.

Anglijos užsienių reikalų 
ministerių Bevinas, ragina
mas Kanados ministerio pir
mininko, ėmėsi žygių sušauk
ti D. Britanijos, Amerikos, 
Prancūzijos ir Rusijos užsie
nių reikalų ministerius, kad 
jie rastų būdų., paspartinti 
konferęnęųąi. j < 

Bevino mintimi.
Ministerių pasitarimas bu

vo suplanuotas ketvirtadie
niui.

Pavojus Raudony jų 
Kiny Tvirtovei

Peipingas. — Stipri kinų 
centro vyriausybės kariuo
menės pajėga traukia didžiu
liam puolimui prieš Cengtę, 
kuri yra kinų komunistų tvir
tovė ir Džeholo provincijos 
sostinė.

Vyriausybės karių kolonos 
eina dviem linkmėm, remia
mos aviacijos ir artilerijos.

Šį Čiangkaišeko žygį ko
munistai apšaukė planu civi
liniam karui.

— Vatikano raštinėse, kur 
gaunami laiškai iš visų pa
saulio kraštų, vartojama 60 
visokių kalbų.

TITO ŠAUDO AMERIKOS LAKŪNUS
Amerikos vyriausybei į- 

teikus stiprias notas Jugo
slavijai, buvo paleisti gyvi iš
likę amerikiečiai, kurių lėk
tuvus Tito buvo įsakęs ap
šaudyti.

Jugoslavijos - diktatorius 
apkaltino, kad tarp rugpiūčio 
10 ir 20 dienos amerikiečiai 
net 110 sykių buvo įskridę į 
Jugoslavijos teritoriją—esą, 
žvalgybos tikslais ir suma
žinti jo režimo autoritetui.

Penki Amerikos lakūnai 
niekados gyvi negrįš į savo 
šalį: jie buvo užmušti jugo
slavų valdžios įsakymu, kai 
jų lėktuvas skrido keliu tarp 
Vienos ir Italijos. Jie žuvo 
rugpiūčio 19 dieną.

Jie buvo rasti palaidoti 
mažo jugoslavų kaimelio ka
puose.

Iš ten jų palaikai buvo pa
imti, kad paskiau juos palai
dotų su karine garbe.

Dabar Amerikos lėktuvai 
tarp Austrijos sostinės ir Ita
lijos skrenda apsiginklavę.

♦  •  <s>
Įdomus Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto Pasi- : 

kalbėjimas su J.A.V. Delegacijos Nariu Taikos Konferencijon

Rugpiūčio 22 dieną Ameri
kos Lietuvių Tarybos Vykdo
mojo Komiteto nariai, pirm. 
Leonardas šimutis, sekr. Dr. 
P. Grigaitis ir iždin. Mikas 
Vaidyla, matėsi ir turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su J.A.V. sena
torium Vandenbergu, kuris, 
kaip žinoma, yra J.A.V. dele
gacijos narys taikos konfe
rencijai ir vienas įtakingiau
sių Kongreso vadų užsienio 
politikoje.

Pasimatymas įvyko jo re
zidencijos mieste, Grand 
Rapids, Mich., dieną prieš iš
vykstant jam į Paryžių, kur 
jisai buvo skubiai iššauktas 
valstybės sekretoriaus Byr- 
neso. Tuo būdu pasikalbėji
mas įgijo dar didesnės reikš
mės, negu kad buvo tikėtasi, 
darant su senatorium “ap- 
pointmentą” prieš trejetą sa
vaičių laiko.

Sen. Vandenberg priėmė 
ALT Vyk. Kom. narius labai 
maloniai ir pasikalbėjimui su 
jais, savo raštinėje Pantlind 
Kotelyje, praleido ištisą va
landą.

ALT pareigūnus jam pri
statė ALT Grand Rapids sky
riaus pirm. Walter J. Morris. 
Lietuvių grupėje buvo, taip 
pat, to skyriaus sekr. Albina 
Driza, ALT Public Relations 
Komiteto; narė E. Paurazienė 
iš Detroit, Mich., ir vietinis

Lipkus, geras šen. Vanden- 
bergo pažįstamas.

Laiko neteisėtu Lietuvos 
pagrobimą

Trumpai paaiškinus sena
toriui ALT Vyk. Komiteto at
vykimo tikslą, jam buvo iš
dėstyta dabartinė apverktina 
Lietuvos padėtis sovietų oku
pacijoje, pabrėžiant tai, kad 
sovietų Rusija jau antru kar
tu yra neteisėtai įsiveržusi į 
Lietuvos teritoriją ir šeimi
ninkauja tenai “kaip namie,” 
žiauriai persekiodama Lietu
vos žmones, masėmis gaben
dama juos į Rusijos gilumą 
ir iš viso elgdamasi su Lietu
va, kaip su rusų imperijos 
provincija.

Vykd. Komitetas prašė se
natorių daryti kas galima,

— Iki šiol Brazilija neturė
jo atstovo prie Vatikano. Da
bar planuojama turėti atsto
vą prie popiežiaus.

Turkai Atmete Rusų 
Reikalavimą

Ankara. — Turkijos vy
riausybė atmetė Rusijos siū
lymą sudaryti rusų-turkų 
kontrolę Dardanelų sąsiau
riui.

Turkija savo atsakyme pa
žymėjo, kad Jungtinės Tau
tos galinčios garantuoti tų 
sąsiaurių saugumą.

Baigiamas Naciy 
Teismas

Niurnbergas. — šią savai
tę 21 nacio teismas Niurn
berge jau baigiamas.

Jis buvo pradėtas prieš de
vynis su viršum mėnesių.

Teismo sprendimas bus pa
skelbtas rugsėjo mėnesį. Jis 
palies Goeringo, Ribbentro- 
po, Hesso ir kitų nacių vadų 
likimą. 

pavartojant savo didelę įtaką 
J.A.V. valdžioje ir dabartinė
je taikos konferencijoje, kad 
lietuvių tauta būtų apginta 
nuo apnikusių ją bolševikų 
smurto ir kad būtų jai duota 
proga galimai greičiausiu bū
du atsistatyti kaipo laisvai ir 
nepriklausomai valstybei.

Čia pat jam buvo įteiktas 
visų trijų ALT Vyk. Komite
to narių pasirašytas laiškas, 
kuriame yra išdėstyti ryškes
nieji faktai, liečiantys dabar
tinę Lituvos padėtį ir cituo
jami kai kurie dokumentai.

Senatorius, atidžiai išklau
sęs žodžiu duotus jam paaiš
kinimus ir padėkojęs už laiš
ką bei pridėtą prie jo infor
macinę literatūrą, pareiškė, 
kad jisai giliai simpatizuoja 

RUSIJOJE PRASIDĖJO VALYMAS
Maskva. — Sovietų Sąjun-į palietė ir rašytojus. Kai ku- 

goj visu smarkumu eina nau-1 rie jų, ligšiol naudojęsi pa- 
ja valymų banga.

Skelbiama, kad tai dau
giausia paliečia ekonominę 
pusę.

_ Po nacių padaryto išnaiki
nimo krašte, Maskvos valdo
vai sudarė atstatymo progra
mą.

Pagal ją turėjo būti nužy
mėtu laiku pastatyta atitin
kamas skaičius namų, pakel-

žengta kitose srityse.
Dabar paaiškėjo, kad dau

gely vietų anų darbų nė pu
siau neištesėta.

Už tai atsakingi asmenys 
baudžiami. Tai ypač paliečia 
Ukrainą. Ten didelis skaičius 
pareigūnų komunistų buvo 
“išvalyti” ir pakeisti kitais.

Bet niekas neabejoja, kad 
šis valymas turi ir politinę 
svarbą: tuo keliu dabartiniai 
Rusijos diktatoriai stengias 
juo drūčiau įsitvirtinti ir iš
rauti bet kokį galimą jiems 
pavojų.

Toji naujo valymo banga 

AMERIKOS KARO LAIVAI GRAIKIJON
Neapolis. — Septyni Ame

rikos karo laivai rugsėjo 5-9 
d. nuplauks Graikijon.

Paskelbta, kad tai būsianti 
“mandagumo” kelionė.

Bet tam laivų pasirodymui 
Graikijos uostuose skiriama 
ir politinė svarba.

Sekmadienį Graikijoj yra 
balsavimas pasisakyti, ar jie 
nori monarchijos ar ne. Ry
šium su tuo Graikijoj ir už 
tos šalies sienų komunistai 
varo smarkią propagandą.

Prieita net prie to, kad Uk
raina, kuri tėra Rusijos da
lis, Graikiją apskundė Jung
tinėms Tautoms, esą, toji su
daranti pavojų taikai.

Bulgarai iš Graikijos ėmė 
reikalauti teritorijų, nors jie 
tiek šiame kare, tiek pereita
me ėjo išvien su Vokietija.

Yra pranešimų, kad Jugo
slavai sutraukė savo kariuo
menę Graikijos ir Turkijos 
link.

Paryžiaus konferencijoje 
rusų atstovai nesigaili kar
čių žodžių Graikijai, lyg toji 
šalis būtų visų negerovių šal
tinis.

Iš tikrųjų rusams rūpi įsi
brauti Graikijon. Dėl to tenai 
komunistai yra sudarę gink
luotas partizanų grupes, ku
rios turi ryšių su Maskvos 
vadovybe.

Graikų valdžia nepajėgia

lietuvių tautai, supranta jos 
nelaimę ir darys ką galėda
mas, kad jai pagelbėtų.

Sovietų Rusijos užsimoji
mas aneksuoti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją yra, jo įsitikini
mu, niekuo nepateisinama ne
dorybė ir sutrempimas visų 
principų, pažymėtų Jungtinių 
Tautų Čarteryje. čia senato
rius paėmė pasaulio organi
zacijos čarterio tekstą, iš
spausdintą mažoje knygelėje, 
ir nurodė tą vietą, kur kalba
ma apie tautinio apsisprendi
mo teisę. Aišku, tarė jisai, 
kad tie rinkimai, kurie buvo 
pravesti Baltijos kraštuose, 
yra tik pasityčiojimas iš tau
tinio apsisprendimo.

Tačiau kyla problema, kaip 
atitaisyti daromą šitoms ma
žoms tautoms skriaudą.

(Pabaiga 2 pusi.)

lankiomis sąlygomis, dabar 
buvo smarkiai užsipulti, kaip 
silpni komunizmo ramsčiai.

G. Bidault Domisi 
Baltijos Šalimis

Prieš kiek laiko Prancūzi
jos ministeris pirmininkas ir 

Bidault
buvo priėmęs Baltijos tautų 
kai kuriuos žmones.

Yra žinoma, kad su juo 
matėsi Latvijos katalikų vys
kupas Rancans ir įteikė jam 
memorandumą apie rusų 
okupaciją.

Švedų spauda rašo, kad, 
matyti, Bidault nori būti su
sipažinęs su padėtimi Balti
jos kraštuose, jei tų šalių 
klausimas kuria nors forma 
iškiltų taikos konferencijoje.

Roma. — Popiežius Pijus 
XH išvyko poilsio į Castel 
Gandolfo, vasaros rezidenci
jų vietą.

tų grupių nukovoti, kolei ša
lyje keliai yra taip blogi, kad 
neįmanoma imtis platesnių 
veiksmų prieš partizanus.

Amerikos karo laivų pasi
rodymas Graikijoje turi pri
minti, kad to krašto ateitis 
rūpi Jungtinėms Valstybėms.

Amerikos karo laivams va
dovauja didysis lėktuvnešis 
“Roosevelt.”

Rusija, rodydama savo ne
pasitenkinimą Graikija, at
šaukė savo pasiuntinį iš Atė
nų.

New Yorkas. — Trečiadie
nį posėdžiams susirinko 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, įsikūrusi jau naujose 
patalpose Lake Success.

Maskva. — Iš pareigų at
leistas M. Litvinovas, ligšiol 
buvęs užsienių reikalų vice- 
ministerio pareigose.

Tokijo. — Japonijos par
lamentas 400 balsų prieš 6 
patvirtino naują savo krašto 
konstituciją.

Washingtonas. — Ateinan
čią savaitę vyrai vėl prade
dami šaukti kariuomenėn, 
nuo 19 ligi 29 metų amžiaus. 
Per du mėnesius šaukimas 
buvo sustabdytas. .
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VYRIAUSIOJO LIETUVAI IŠLAISVINTI 
KOMITETO PRANEŠIMAI

Pereito mėnesio pradžioje Europoje įvyko vadovaujan
čių Lietuvai išlaisvinti veiksnių pasitarimas.

Čia pat skelbiame Vyriausiojo Lietuvai Išlaisvinti Ko
miteto tuo reikalu išleistus du dokumentus: Pasitarimo Ko
munikatą ir Atsišaukimą Į Visuomenę.

Abu dokumentai datuoti liepos 1 d.

Tautos Reikalams Vadovaujančiu 
Veiksniu Pasitarimo Komunikatas

Lietuvių tautos reikalams vadovaujantieji veiksniai tu
rėjo pasitarimą. Rūpestingai padėtį apsvarstę, konstatavo, 
kad Lietuvos bylai nors ir yra dar sunkios aplinkybės, bet 
jos nėra tokios, kad turėtų susilpninti mūsų viltis ir pasiry
žimą. Didžiosios Vakarų demokratijos tebėra savo nusista
tymo nepakeitusios, o įvykių ratas dar nežada sustoti.

Turėtas pasiryžimas tesėti iki galutino laimėjimo vi
siems privalomas. Šiame kelyje privalu jungti ne tik savų
jų pajėgas, bet eiti išvien su visomis panašioj padėtyje esan
čiomis tautomis.

Su nuoširdžia padėka iškelta mūsų išeivijos politinė 
veikla kovoje už Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atsta
tymą ir dosni materialinė parama, teikiama tremtiniams. 
Pareikštas gilus įsitikinimas, kad broliai išeiviai, taip pat ir 
ateityje, nenuilstamai dėsis į bendrą darbą.

Pripažintas reikalas patiems duoti teisingas informa
cijas apie Lietuvą ir ypačiai reaguoti į .klaidinančią bei 
mums priešingą propagandą. Tam reikalui nutarta sudaryti 
Lietuvių Informacijos Centrą ir Lituanistikos Leidinių Ar
chyvą. Į jį leidėjai, spaudos platintojai ar šiaip svarbesnių 
leidinių ir dokumentinės medžiagos turintieji bus kviečiami 
siųsti ją archyvui. Numatyta išleisti veikalų, iš kurių pa
saulis dar geriau pažintų Lietuvą ir jos reikalus. Smulkus 
to darbo planas jau paruoštas ir pradėtas vykdyti.

Darbui visur ir visada reikalingos lėšos. Tarp kitų prie
monių, numatyta įkurti Lietuvai Išlaisvinti Fondą, kurio 
sudaryme kiekyie^as lietuvis kviečiamas^ ąlęį^y^į.dąlyvau-

Išryškinta, kad netinkamas individualus ar kolektyvi
nis tremtinių elgesys kenkia Lietuvos reikalui, kviečiama 
visus tremtinius budėti, kad ir emigracijoj lietuvio vardas 
ir garbė būtų tinkamoj aukštumoj išlaikytas.

Buvo apsvarstytas ir tremtinių iškėlimo reikalas. Ne
sant dar tuo reikalu konkrečių planų iš administracijos pu
sės, tekonstatuota, jog iškėlimo atveju reikėtų siekti, kad į- 
kurdinimas vyktų kompaktine mase. Aiškiai pasisakyta, 
kad tremtiniai vengtų išsisklaidyti po užjūrį, bet paliktų 
Europoje, nes bus daroma pastangų sudaryti kompaktinio 
apsigyvenimo sąlygas mūsų kontinente. Įkurdinimo reika
lus tirti ir tvarkyti nutarta sudaryti Tremtinių Įkurdinimo 
Biurą.

Nutarta rūpintis ir išaiškinti, kad lietuviai repatrijan- 
tai ir lietuviai klaipėdiečiai taip pat yra Lietuvos piliečiai, 
ir jiems, kaip ir prievarta į vokiečių kariuomenę paimtiems 
lietuviams kariams, negali būti paneigtas tremtiniams tai
komas traktavimas.

Pasakytiems, o taip pat ir kitiems uždaviniams vyk
dyti nutarta nedelsiant sudaryti Vykdomąjį Organą. Tuo 
nutarimu patikrinamas vadovavimo vieningumas. Tokiu bū
du, visas vykdymas pereis į vienas rankas, kaip kad valsty
bėje tokius reikalus vieningai tvarko vyriausybė. Numaty
ti taip pat ir žmonės, kurie budėtų, kada Lietuvos klausi
mas iškils Taikos Konferencijose ir kad tam momentui bū
tų pasiruošta.

Pasitarimas vyko labai draugingoj dvasioj bei nuošir
daus tarpusavio pasitikėjimo atmosferoj ir pasibaigė tvirtu 
ir vieningu pasiryžimu vairuoti Lietuvos ir lietuvių reika
lą, ligi bus ir vėl atstatyta LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA.

Lietuvai Išlaisvinti Vadovaujančių Veiksnių vardu— 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.

Lietuvių tautos valia, vykdoma per išlikusius mūsų 
valstybės tradicijų reiškėjus, Lietuvos diplomatines atsto
vybes, per Belaisvių metais iš pačios tautos kilusią rezis
tenciją vadovybę VLIKą, tebebeldžia atkakliai į pasaulio 
sąžinę ir reikalauja tautos vardu, kad tie principai, kurie 
didžiųjų demokratijų buvo paskelbti naujojo pasaulio pa
grindu, kuriais turi būti atstatytos smurtu užgrobtosios 
valstybės, grąžinta teisė patiems demokratiškai savo valią 
reikšti,—kad tie principai turi būti taikomi ir lietuvių tau
tai. Tautai, kuri tėra nekalta imperialistinių varžovą auka, 
bet kuri aktyviai pareiškė nesutinkanti būti mainų objektu 
rankose prekiautojų tautomis, nepripažįstanti nei raudono
jo, nei rudojo totalizmo prievartos, sukurdama savo krašte 
rezistenciją ir įsijungdama tuo keliu į Vakarų demokrati
jų skelbtą kovą tautų ir žmogaus laisvėsvardu.

Kova su laisvės ir demokratijos priešu nėra baigta—ir 
Lietuvos byla nėra išspręsta. Tvenkiasi naujas didžiosios 
pasaulio evoliucijos etapas, kuriame ir-lietuvių teisėtas ir 
teisingas reikalas turės rasti išsprendimą. Mėginamos ir 
demonstruojamos technikos galybės. Dar didesniu intensy
vumu telkiamos dvasios pajėgos. Minties, įsitikinimų evo
liucija vyksta nervingoje tyloje ir dideliu tempu kaip įžan
ga į naujus laikus.

Neaiškaus termino, bet lemiamai ir neišvengiamai atei
siančiai valandai lietuvių jėgos turi būti paruoštos. Paruoš
tos nuo viršūnės iki pat apačios.

Tautinio ir net individualinio likimo kovai vadovaują 
veiksniai savo pasitarimo šią dieną, visišku nutarimu sude
rinę ir sujungę savo jėgas, nutarė sukurti naują darbo bei 
kovos organą, kuris vykdytų visus uždavinius, reikalingus 
laisvės kovai iki ano lemiamojo momento. •

Broliai lietuviai, sesės! Uždarytieji, išblaškytieji, kan
kinamieji ir kovojantieji! Lietuviai Tėvynėje, Sibire, trem
tyje, laisvieji Amerikoje ir visose pasaulio dalyse! Lemia
moji ateitis iš naujo įpareigoja ir įgalina mus nenuleisti gal
vos ir rankų. Įpareigoja išsilaikyti ir stiprėti vieninga, tam- 
priaSfr kovinga pajėga. Drausmingai susijungti apie mūsų 
likimo vairuotojus. Jų žygiams organizuoti paramą, mate
rialinę »ir moralinę. Pasidalyti barais laisvės ir išlikimo ko
vos fronte;

Broliai Amerikos lietuviai yra pajėgiausi telkti mate
rialinę paraihą ir organizuoti opiniją daugiausia pasaulio li
kimą lemiančioj šalyje. Niekados jie neturėjo tokio reikš
mingo, atsakingo ir kovotojui garbę teikiančio baro bendro
je kovoje.

Lietuviui tremtiniui tenka pakelti žvilgsnį nuo kasdie
nių nepriteklių, nuo tarpusavio smulkių nesusipratimų, 
smulkios asmeninės ar grupinės kovos, nuo tų visų nuodin
gų dulkių ir garų, kuriuos palaiko ir platina dažnai mūsų 
tarpe vaikščiojantis mūsų siekimo priešas, kad mus narko
tizuotų. Tremtiniams lemtas baras, kuriame jie būtų eks
ponentai, gyvieji pavyzdžiai pasaulio opinijai, kurie savo 
buvimu bylotų, jog šiame žmoniškumo ir laisvės šūkių am
žiuje šie laisvės nusipelnę žmonės yra palikti be teisingu
mo, be žmoniškumo, be tėvynės, kuri jiems yra prievarta 
išplėšta ir dėl kurios grąžinimo jie yra nukreipę vilties ku
pinus žvilgsnius į Vakarų demokratijas.

Tėvynėje likusieji broliai, kuriuos sunkiausiai pasieks 
mūsų balsai, laiko didžiausią barą—barą, kuriame kovoto
jas turi kovoti ir mirti, bet nepasitraukti, kuriame'jo krau
jas, ašaros ir tylūs atsidusimai įsisiurbia į žemę ir priverčia 
ją šventąja vieta, traukiančia jos tautiečius, kaip pavasaris 
paukščius skrajūnus, ir verčiančia dėl jos gyventi ir kovoti.

Broliai! Subendrinę ir suintensyvinę kovos pajėgas vir
šūnėje, suvienykime ir sustiprinkime jas iki pat apačių. Ta 
proga pagerbkime savo širdyje visus mūsų žinomus ir neži
nomus tautos kovotojus ir kankinius, pajauskime dėkingu
mo tebekovojantiems politiniu žygiu, plunksna, pinigu ar ki
tu būdu ir eikime toliau kiekvienas .savo pareigas, pagal sa
vo sąžinę, kaip kovojančios tautos rinktiniai nariai. Eikime 
jas ne valandą, ne savaitę, bet visą laiką, kol mūsų šventas 
reikalas bus laimėtas, tikėdami su poetu:—O tačiau Lietuva 
juk atbus . . .

Tad, VARDAN TOS LIETUVOS . . .
Lietuvai Išlaisvinti Vadovaujančiųjų Veiksnių vardu— 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.

TAIKOS KONFERENCIJOJ PARYŽIUJE - - - - - •- - - - -
(Mūsų korespondento pranešimas iš Paryžiaus)

Žodis Lietuviams!
Neregėti aušros! Taip prailgo naktis ... — šį tautos 

poeto ir pranašo skundą taria šiandien kiekvieno lietuvio 
širdis.

Naktis be aušros prailgo tėvynėje visiems—ir tiems, 
kurie, laisvės netekę, skaito dienas kalėjimuose; ir tiems, 
kurie pasiryžo dėl laisvės kovoti ar mirti, bet tik laisvi Lie
tuvos miškuose; ir tiems, kurie tebėra savo namų židiny, 
bet, kaip paskutinis ąžuolo lapelis, baugiai laukia rudens 
vėjų nupėšiami ir sunaikinami .. .

Kada, o Viešpatie, kada? . . . kyla dangun skundas ir 
teisingumo šaukimas paniekinto Lietuvos žmogaus iš Alta
jaus, iš Pečoros, Kazakstano, sykiu su milijonų paskutiniais 
dūsavimais... —

Ir dešimtys tūkstančių lietuvių veltui kreipia akis nuo 
Hamburgo, Hanau, nuo Voralbergo ir šventosios Romos ar 
San Paulo į tėvų namus prie Baltijos krantų ...

Ilgi kentėjimo ir bandymo metai. Bet jie nepalaužė lie
tuvių pasiryžimo būti nepriklausomiems. Jie nesunaikino 
lietuvių teisės į laisvę. Jie daugeliui užčiaupė lūpas, bet ne- 
išspaudė iš pasaulio opinijos ir Vakarų didžiųjų demokra
tijų žodžio, kuriuo mes būtume išbraukiami iš turinčių tei
sę gyventi laisvai, demokratiškai ir tuo pačiu tarptautinia
me gyvenime būtų įteisintas ir palaimintas smurto trium
fas.

Paryžiuj taikos konferen
cija baigė ketvirtąją savaitę.

Pereitą savaitę konferCnci- 
jon buvo pašaukti Vokietijos 
vadinami “satelitai” pareikš
ti savo nuomonių dėl pateik
tų jiems taikos sutarčių pro
jektų.

Šie Vokietijos sąjunginin
kai yra savotiški. Vieni jų 
anksčiau, kiti vėliau visi at
simetė nuo savo “patrono” ir 
perėjo ar tai vakarų sąjungi
ninkų ar tai Rusijos pusėn.

Todėl suprantama, kad tai
kos konferencija kaip tokia 
ir visos sąjunginės valstybės 
juos sutinka gan simpatiškai.

Vienas labai svarbus daly
kas pasireiškia konferencijos 
debatuose šia proga: tai tų 
“satelitų” susigrupavimas. 
Vieni jų, kaip Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija, yra 
grynai sovietų įtakoje ir so
vietų remiami, kaip demo
kratiški kraštai, tuo tarpu 
Italija, kurios vyriausybė yra 
sudaryta tikrai demokratiš
kais pagrindais iš visų parti
jų, bet kuri yra anglų-ameri
kiečių įtakoje, sovietų yra 
puolama, kaip “imperialistiš- 
ka ir turinti dar fašizmo lie
kanų.”

Aiškus dalykas, kad tos ša
lys, kuriose dar nėra įsivieš

patavusi komunistų diktatū
ra, sovietams bus fašistinės 
arba imperialistinės.

Kiečiausia problema
Vokietijos sąjungininkių 

išdėstytos tezės konferenci
joje nesukėlė jokių ypatingų 
ginčų nė sensacijų.

Didžiausia, atrodo, kliūtis 
susitarti bus Triesto klausi
mas. Italija toli gražu neke
tina jį lengvai atiduoti jugo
slavams, kurie čia nenori taip 
pat daryti jokių nuolaidų.

Triesto problema nėra eili
nė, liečianti tik Jugoslaviją ir 
Italiją. Ji yra plati tarptauti
nė problema.

Už Jugoslavijos pečių stovi 
Rusija, kuri Trieste nori į- 
rengti savo karo bazes An- 
driatikai ir Viduržemiui už
valdyti. Rusijos laikysena 
Triesto klausimu visiškai su
tampa su jos politika Vidur
žemio jūroje apskritai.

Jei Triestas bus itališkas 
arba sutarptautintas, aišku, 
kad Rusija čia su savo mili- 
tariniais pasirengimais busi
majam karui nosies neįkiš. 
Neturėdama įėjimo į Triestą 
ji negali įvykdinti bendro 
Andriatikos ir Viduržemio 
jūrų pakrančių apginklavimo 
ir sutvirtinimo. O kad to Ru

sija siekia—šiandien jau vi
siškai aišku.

Rusija ginkluojasi prie 
Viduržemio

Dabartiniu metu jau yra 
nepaslaptis, kad Rusija vi
sam Jugoslavijos ir Albani
jos pakraštyje smarkiu tem
pu rengiasi karui ir daro di
delius įsitvirtinimus.

Štai tik ką gauta žinių, kad 
rusų karo įstaigos ir parei
gūnai Albanijoje kai kurias 
sritis pavertė ištisomis karo 
bazėmis, šių sričių priėjimas 
visiems yra griežtai uždraus
tas. Tokios karo bazės yra 
rengiamos Durazzo ir Volo- 
nos uostuose, o taip pat ir Sa- 
zeno saloje.

Dieną ir naktį dideli darbi
ninkų batalijonai, rusų inži
nierių vadovaujami, stato 
tvirtoves. Durazzo apylinkių 
kalnai esą paversti ištisomis 
slaptomis tvirtovėmis.

Pranešama taip pat apie 
strateginių kelių statymą.

Bet koks svetimšalių įva
žiavimas į Albaniją yra už
draustas. Prieš kurį laiką 
speciali Anglijos misija ap
lankyti Albanijoje kritusių 
karių buvo karo organų iš
tremta. Joks žurnalistas ne
gauna teisės ten nuvažiuoti.

Paskutiniu metu Rusijos į- 
teikta Turkijai nota liečianti 
jos įsikraustymą į Dardane- 
lius taip pat yra šio didelio 
Viduržemio jūros užvaldymo 
plano vykdymas.

Anglai ir amerikiečiai, ma
tydami šiuos Rusijos pasi
rengimus ir planus, aiškus 
dalykas, negali rusams leis
ti įsikurti dar ir Trieste, kurs 
yra ne tik kad svarbi bazė jū
ros karui, bet taip pat yra ir 
slenkstis iš Balkanų į Vakarų 
Europą.

Tad šiuo klausimu reikia 
laukti dar labai karštų dienų 
taikos konferencijoje.

Siūlo teismą žmogaus 
teisėms ginti

Šia proga reikia pabėžti ir 
užsiminti apie Australijos at
stovo Dr. Evatt pasiūlytą į- 
kurti Tarptautinį Teismą 
Žmogaus Teisėms ginti. Toks 
teismas turėtų pasisakyti ir 
teisti atsitikimus, susijusius 
su žmogaus kaipo tokio teisė
mis, ir jis būtų nukreiptas 
kaip tik prieš režimus, kurie 
yra pavergę žmogų ir kurie 
yra užgniaužę bet kokią tau
tinę, tikėjimo ir sąžinės lais
vę.

Žinoma, toks teismas būtų 
didelis apsigynimo įrankis 
toms etninėms žmonių gru
pėms, bei tautoms, kurios šio 
karo pasėkoje gali atitekti 
svetimoms diktatūrinėms 
valstybėms. Visiems aišku, 
kad šis teismas daugiausia 
taikomas naujai konstelaci- 
jai rytų Europoje. Rusija, ži
noma, niekuomet nenorės to
kio teisino priimti ir jam pri
tarti.

Rusai nori nustumti 
Prancūziją

Prancūzų politiniuose 
sluoksniuose nustebimas ir 
nerimas dėl Sovietų pastangų 
eliminuoti Prancūziją ne tik 
iš taikos sutarčių pasirašy
mo su Vokietijos sąjunginin
kais, bet ir iš svarstymo nau
jo Dardanelių sąsiaurio sta
tuso.

Prancūzijos vyriausybė 
yra pasiryžusi žūt būt daly
vauti šio taip svarbaus tarp
tautinio kelio iš Viduržemio 
į Juodąją jūrą pertvarkyme.

Kaip žinoma, Prancūzija 
po Didž. Karo Montreux su
tartyje dėl Dardanelių daly
vavo kaip pagrindinis part
neris, ir pačios sutarties ori
ginalai buvo padėti Prancūzi
jos archyvuose saugoti.

Potsdame Stalinui pavyko 
išsiderėti iš Amerikos ir 
Anglijos slaptą sutartį, pa
gal kurią Trys Didieji užsi
angažavo pertvarkyti Darda
nelių statutą tik derybose 
tarp jų ir Turkijos.

Anglijos . vyriausybė vis 
dėlto Prancūzijai apie suda
rytą slaptą sutartį pranešė, 
ir Paryžius tuo reikalu buvo

VANDENBERG UŽ LIETUVOS LAISVĘ
(Pradžia 1 pusi.)

Nuolaidų laikai praėjo
Sen. Vandenberg apgailes

tavo, kad taip ilgai buvo da
romos visokios nuolaidos Ru
sijai.

Per trejus su puse metų 
sovietų valdžia, be pasiprie
šinimo iš Amerikos ir Angli
jos pusės, gaudavo, galima 
sakyti, viską ko tik ji norė
davo. Ji taip įprato elgtis 
kaip tinkama, kad ji nenori 
tikėti, jog nuolaidų laikas jau 
praėjo. Dėl to iš dalies kalta 
ir mūsų valdžia, kuri kartais 
tvirtai pasisako už savo prin
cipus, bet paskui ima ir vėl 
nusileidžia.

Karo metu tos nuolaidos, 
gal būt, buvo neapseinamas 
dalykas, kada galėjo būti pa
vojus, kad maršalas Stalinas 
vėl susidės su Hitleriu, jeigu 
vakarų demokratijos pasi
priešins jo reikalavimams. 
Bet dabar jau eina dalykas 
apie taikos įsteigimą, ir taika 
turi būti pagrįsta tais mora
lybės ir teisingumo dėsniais, 
kuriuos priėmė ir Rusijos 
valdžia.

Mes turime įtikinti Molo
tovą ir jo valdžią, kad Ame
rika “appeasemento” daugiau 
nebedarys. Maskva liausis 
siekusi to, kas jai nepriklau
so, kada ji tikrai žinos, jog 
Amerika mano tai, ką ji sako.

Jungtinių Tautų 
Organizacija

Senatorius yra įsitikinęs, 
kad Jungtinių Tautų organi
zacija yra geriausia ir šiuo 
laiku, gal būt, vienintelė tik
ra viltis nuskriaustoms tau
toms, į kurių skaičių įeina ne 
tiktai Lietuva, Latvija ir Es
tija, bet taip pat Lenkija ir 
kitos.

Šita organizacija, kurios 
steigime pats sen. Vanden
berg dalyvavo kaipo J.A.V. 
delegacijos narys San Fran-

įteikęs protesto notas. Dėl to 
Amerikos vyriausybė Pran
cūzijai pranešė, kad ji jos 
teises šiose srityse respek
tuosianti.

Rusija tuo tarpu Prancūzi
jai nieko nepranešė ir ją spe
cialiai ignoravo. Rusija da
bar reikalauja iš Turkijos 
sau bazių Dardaneliuose ir 
bendros su Turkija tų sąsiau
rių gynybos. Taip atrodo, kad 
Rusija nori jau eliminuoti iš 
šio klausimo ir Angliją su 
Amerika.

Bet Dardaneliai bus Rusi
jai kietas riešutas, nes vaka
rų demokratijos čia nenusi
leis. Rusija tada spaus Tur
kiją, iš vidaus bandydama 
sukelti nerimo kai kuriose 
Turkijos provincijose, kon
centruodama savo kariuome
nę prie Turkijos sienos ir 
gąsdindama.

Kaip matome, visuose klau
simuose nesutarimai tarp ry
tų ir vakarų sąjungininkų vis 
didėja ir didėja.

Kur visa tai nuves? Koki 
to rezultatai bus ? Tokius 
klausimus čia visi sau kelia.

K. B.

cisco konferencijoje, turi už
davinį ne tik palaikyti tarp
tautinę taiką, bet ir pašalin
ti blogumus iš pirmesnių lai
kų, nežiūrint kokios jie būtų 
kilmės. Tas labai svarbus pa
ragrafas UN Carteryje, str. 
14-tam, buvo priimtas San 
Francisco mieste daugiausia 
sen. Vandenbergo pastangų 
dėka. Čia, jo manymu, gali 
būti raktas ir į Lietuvos atei
ties klausimą.

Kada ateis momentas šį 
klausimą iškelti, kol kas sun
ku pasakyti. Pasaulyje san
tykiai dabar keičiasi. Galime 
susidurti su visai netikėta si
tuacija už kelių savaičių; ga
li praeiti mėnesiai ir metai. 
Turime neužmiršti, kad Lie
tuvos klausimas yra tiktai 
dalelė viso pokarinio susi
tvarkymo problemoje.

Senatorius davė suprasti 
lietuvių grupei, kad jisai nu
vykęs į Paryžių bus visą lai
ką sargyboje. Jeigu Moloto
vas panorėtų gauti pripažini
mą sovietinėms Baltijos res
publikoms, kurių neva atsto
vus jisai atsivežė į konferen
ciją, tai pagreitintų klausimo 
iškėlimą. Senatorius griežtai 
pasipriešintų tokiai Maskvos 
pretensijai. O jeigu Rusija to 
reikalo nekels, tai teks lauk
ti, iki J.A.V. bus pasiruošu
sios tarti savo žodį.

Kilus ginčui didelės mora
linės svarbos klausimu Jung
tinių Tautų visuotiniam su
važiavime, Rusija gali turėti 
savo pusėje nedaugiau kaip 
šešis balsus—prieš 45. Tokia
me atsitikime ir jos veto nie
ko nereikštų.
Draugiškas pasikalbėjimas
Visas pasikalbėjimas ėjo 

labai draugiškoje nuotaikoje.
Senatoriui buvo duoti keli 

klausimai, į kuriuos jisai at
sakinėjo noriai, paįvairinda
mas rimtus išvadžiojimus są
moningomis pastabomis apie 
savo patyrimus tarptautinėse 
konferencijose.

Pasikalbėjimo dalyviai ga
vo iš jo naudingų patarimų ir 
išsinešė įspūdį, kad Michigan 
senatorius, kuris šį rudenį 
vėl kandidatuoja respubliko
nų partijos sąrašu, yra nuo
širdus lietuvių draugas. Jisai 
pasisakė gavęs per “long dis
tance” telefoną iš Paryžiaus 
kvietimą iš Valstybės sekre
toriaus Byrnes pasiskubinti 
atvykti į taikos konferenciją 
ir prižadėjo būti tenai sek
madienio rytą.

Pasikalbėjimas prasidėjo 
2-rą vai. po pietų ir tęsėsi 
ligi trijų. Atsisveikinome su 
juo, dėkodami jam už jo pa
švęstą mums laiką, ir linkė
dami laimingos kelionės ir 
pasisekimo.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas
jaučiasi ne be reikalo atlikęs 
šitą kelionę iš Chicagos į 
Grand Rapids.

Atsiskyrėm sustiprinta vil
tim, kad Amerikos lietuvių 
troškimas išvysti Lietuvos 
laisvės atgimimą išsipildys. 
Tik reikia nenuleisti rankų. 
ALT Vykdomasis Komitetas.

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..................

Rugpii

U
(At

Kol 
vyrai, -I 
iškankil 
vartų j I 
šia pagl 

Kai ■ 
karšti I 
ną ir į I 
pusę, oi 
gležni I 
žaliais, I 
kad gegl 
juodas. I 

Ir kail 
sai šutei 
siluetas I 
tos tvorcl 
tvorą nil 
sos dengi 
eidavo cl 
taktą . . I 

Taigi, I 
ta tvorai 
iš svarbi! 
nors izoll 
pasiekusi 
čiau tai rl 
na, kur 11 
sai ir jol 
rios zonol 
byklos dfl 
kur motei 
kai kuriol

Gundl
Viena ii 

kė ypatinl 
gas visoll 
ir nenunl 
mams. I 

Tai tiel 
globojo gi 
turtą, reill 
kams ir <1 
tą kamerl 
tekti tik pi 
ridorių, kil 
į moterų si 
ridorius bl 
jo pasieni J 
krautas ml 
tas šonas! 
ėjimui. I 

Tačiau ji 
beveik nil 
kas žingsJ 
už susikibą 
čia spaudė! 
žodžius ir, I 
nuolat baili 
atskrenda i 

Kada viel 
mero j e sėdi 
— SS žmoa 
buvo tyla, ii 
džiai. Tieki! 
jas, kalinys! 
koliojo savo 
dindamas j 
šunimis, pri 
taupumą ir 
reikalingų a 
damas, jis j 
davo vieną

Tasai vok 
gas žmogus 
čio ežero, i

Kai
(

Ne, tą vakaį 
tokai, šoko jis! 
čio pusę.

Jis buvo jžel 
dama, dalina a 
nė su kuo nesi 
siimti. Taip, E

Klajojo jis v 
do lėktuvų pa 
paukščiai—čia 
rėjo užslopinti 
jos veido pavei 
girioj šaukė, i 
krūmely, čia v<

Ne, tai nebu
Namo jis gi 

vienas pats. Bt 
dė j duris ir jis

— Neseniai. 
pažįstate, ji m 
ją būti, bet ji r

Jis tik klausė 
— Taip, ji š



> LAISVĘ
sijoje, turi už- 
talaikyti tarp- 
jet ir pašalin- 
pirmesnių lai- 
okios jie būtų 
ai svarbus pa- 
įarteryje, str. 
priimtas San 
te daugiausia 
rgo pastangų 
tnanymu, gali 
Lietuvos atei-

momentas šį 
i, kol kas sun- 
asaulyje san- 
ičiasi. Galime 
ai netikėta si- 
savaičių; ga- 

siai ir metai, 
ršti, kad Lie- 
is yra tiktai 
karinio susi- 
emoje.
'avė suprasti 
kad jisai nu- 

į bus visą lai- 
Teigu Moloto- 
tuti pripažini- 
Baltijos res- 

ų neva atsto
ję į konferen- 
intų klausimo 
orius griežtai 
kiai Maskvos 
sigu Rusija to 
tai teks lauk
us pasiruošu- 
iodį.
didelės mora- 
ausimu Jung- 
luotiniam su- 
ja gali turėti 
daugiau kaip 
ieš 45. Tokia- 
• jos veto nie-

sikalbėjimas 
Ibėjimas ėjo 
įe nuotaikoje, 
vo duoti keli 
■iuos jisai at- 

paįvairinda- 
džiojimus są- 
itabomis apie 
tarptautinėse

> dalyviai ga
lį patarimų ir 
<ad Michigan 
is šį rudenį 
a respubliko- 
išu, yra nuo- 
Iraugas. Jisai 
)er “long dis- 
iš Paryžiaus 
stybės sekre- 
pasiskubinti 
konferenciją 
ti tenai sek-

s prasidėjo 
stų ir tęsėsi 
zeikinome su 
am už jo pa
iką, ir linkė- 

kelionės ir

tuvių Tary- 
3 Komitetas 
ikalo atlikęs 

Chicagos į

stiprinta vil
kos lietuvių 
iti Lietuvos 
ą išsipildys, 
risti rankų, 
s Komitetas.

C.

NIA

igust 30, 1946 Rugpiūčio-August 30, 1946

Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

- 1 ■ Rašo A. Gervydas —■

(Tąsa)
• Koki turi būti kvaili šie 

vyrai, — manė tie nelaimingi 
iškankinti vargšai, nes prie 
vartų jų netraukė nė mažiau
sia pagunda.

Kai kam buvo pavasaris, 
karšti atodūsiai skrido į vie
ną ir į kitą spygliuotų vielų 
pusę, o kitiems atrodė, kad 
gležni berželiai dengėsi ne 
žaliais, o juodais lapais, ir 
kad gegutės kukavimas buvo 
juodas.

Ir kai visa nutildavo ir vi
sai sutemdavo, vįenas kitas 
siluetas vogčiomis slinko prie 
tos tvoros ir, toje vietoje, kur 
tvorą nuo prožektorių švie
sos dengė barako šešėlis, su
eidavo dar į artimesnį kon
taktą ...

Taigi, toji aukšta spygliuo
ta tvora lagery buvo viena 
iš svarbiausių interesų zonų, 
nors izoliacijos politika buvo 
pasiekusi savo viršūnės. Ta
čiau tai nebuvo vienintelė zo
na, kur kirtosi amūro intere
sai ir jo įtaka. Tokios miš
rios zonos susidarė prie skal
byklos durų, šalia virtuvės, 
kur moterys skuto bulves, ir 
kai kuriose kamerose.

Gundymų koridorius
Viena iš tokių kamerų tei

kė ypatingai palankias sąly
gas visokiems numatytiems 
ir nenumatytiems susitiki
mams.

Tai tiekimo kamera, kuri 
globojo gana įvairų lagerio 
turtą, reikalingą visiems blo
kams ir daugeliui įstaigų. Į 
tą kamerą buvo galima pa
tekti tik per ilgoką tamsų ko
ridorių, kuris drauge vedė ir 
į moterų siuvyklos duris. Ko
ridorius buvo siauras, vienas 
jo pasienis ligi lubų jjuvo pri
krautas medinių šliurių, o ki
tas šonas liko laisvas pra
ėjimui.

Tačiau judėjimo laisvės čia 
beveik niekad nebuvo, nes 
kas žingsnis galėjai užkliūti 
už susikibusios porelės, kuri 
čia spaudėsi, kuždėjo meilės 
žodžius ir, kaip tie žvirbliai, 
nuolat bailiai žvalgėsi, ar ne
atskrenda vanagas.

Kada vienoje ar kitoje ka
meroje sėdėjo tasai vanagas 
— SS žmogus, — tada visur 
buvo tyla, ir darbas ėjo sklan
džiai. Tiekimo kameros vedė
jas, kalinys, vokietis, garsiai 
koliojo savo interesantus, va
dindamas juos banditais ir 
šunimis, prikišdavo jiems ne- 
taupumą ir eikvojimą karui 
reikalingų gėrybių. Tai dary
damas, jis gudriai primerk
davo vieną akį.

Tasai vokietis buvo ypatin
gas žmogus. Kilęs nuo Višty
čio ežero, mylėjo lietuvius,

gėles ir kates. Rašė poeziją 
ir laisvu laiku dėstė pasijan- 
są. Kaipo socialdemokratas, 
prie Hitlerio išsėdėjo ketve
rius metus kalėjime, o pas
kui, neva už spekuliaciją jį 
uždarė į koncentracijos lage
rį-

Iš širdies jis keikė Hitlerį 
ir visus vokiečius, beveik 
mintinai mokėjo visą bibliją 
ir ant kaklo nuolat nešiojo 
didelį Aušros Vartų medali- 
ką. Baigė šeštą dešimtį, bet 
buvo energingas, tarpininka
vo meilės reikaluose ir pats 
buvo įsimylėjęs Zosę.

Pirmai progai atsiradus, 
savo pagelbininku jis pasi
rinko lietuvį, vieną iš mūsiš
kių. Kadangi jam buvo sun
ku ištarti to pagelbininko pa
vardę, tai jį vadino vardu: 
Antonijus. Tasai Antonijus 
šlavė kamerą, plovė indus, 
organizavo kurą, kūreno 
krosnį, iš sandėlio gabeno į 
kamerą visokias prekes, ne
šiojo į skalbyklą sunaudotus 
rankšluosčius ir parnešdavo 
išskalbtus.

Antonijus laisvai vaikščio
jo po visą lagerį, prižiūrėjo 
didžiojo reicho turtą, ir ne 
kartą jį buvo galima matyti 
su pintine ant pečių. Eidavo 
su ta pintine tai į vieną, tai į 
kitą bloką. Niekas negalėjo 
įtarti, kad keliais rankšluos
čiais pridengęs, pintinėje jis 
gabena kokį kepsnį, skanų 
pyragą ar tortą, pirmąsias 
braškes ar agurkus, o su jais 
ir ilgus meilės laiškus.

Paskui jo viršininkas, įsu
kęs į rankšluosčius ar šluo
tas, visa tai išdalindavo adre
satėms. žinoma, dalį pasilik
damas sau, nes ir arklys ark
lio dykai nekąso. Iš kur ir 
kaip visa-tar~eidaro,- skaity
tojas sužinos vėliau.

Kai SS vyro nebūdavo, se
nukas savo kameroje leisda
vo susitikti su simpatijomis 
savo artimesniems bičiuliams 
ir tokiems, kurie galėdavo 
daugiau mokėti kyšio natū
ra, nes senukas mėgo gerai 
pavalgyti, o ir Antonijui nie
kados neprivalėjo stokuoti.

Tada Antonijus sėsdavo 
prie lango “sargybon,” senu
kas vesdavo savo sąskaitas, 
o jaunieji “burkuodavo”. Ka
dangi senukas buvo labai ge
ros širdies, tai jis užjautė ir 
vedusius, kurie abu, vyras ir 
žmona, sėdėjo lagery.

Tokiems susitikimas jo ka
meroje buvo organizuojamas 
be jokio muito. Tie vedusieji 
būdavo toki nedrąsūs, beveik 
be žodžių ilgai išbūdavo vie
nas greta kito, švelniai pasi
bučiuodavo, žmonelei per 
skruostą nuriedėdavo gaili

ašara, ir vėl išsiskirdavo kas 
sau.

Šiame pasauly nieko nėra 
amžino, ir ilgai negali išsilai
kyti jokia paslaptis. Ir taip 
vieną dieną lagerio vadovybė, 
kuri budriai saugojo kalinių 
dorą, įsakė tame tamsiame 
koridoriuje įvesti elektros 
šviesą. Taip pat uždraudė bet 
ką įsileisti į kamerą: viskas 
turi būti išduodama pro lan
gą-

Lagerio elektrikas, jaunas 
kalinys, vokietis, pusėtinas 
žulikas, dirbo ištisas keturias 
dienas, kol per koridorių nu
tiesė laidą ir pakabino lempu
tę. Mat, siuvykloje dirbo jo 
simpatija, rusaitė, dėl to 
elektra nuolat gedo ir šviesą 
buvo sunku įvesti . . .

Gundymų koridorių ap
švietus, nedaug kas jame pa
sikeitė, nes šviesa nekliudė. 
Tik reikėjo sustiprinti sargy
bas nuo “vanagų.” Tačiau į 
kamerą dabar patekdavo tik 
“išrinktieji.” Dėl to čia daž
nai ėmė lankytis lagerio se
niūnas, stambus vyras, vo
kietis, kuris čia susitikimus 
su moterų bloko vyresniąja, 
lenke, turėjo.

Negalima būtų pasakyti, 
kad ji būtų buvusi liekna, 
jauna ir graži, tačiau flirtas 
ėjo smarkiai.

Su moterų bloko vyresnią
ja kartais užsukdavo ir viena 
kita jos pagelbininkė. Bet ki
tų moterų flirtą jos labai per
sekiodavo.

Su moterų bloko vyresnią
ja kameron nekartą ateida
vo SS moteris, aukšta blon
dinė, kurią kaliniai vadinda
vo baby. Ji buvo moterų blo
ko globėja, auklėtoja ir pri
žiūrėtoja.. Juodvi atsinešdavo 
kalinių laiškus ir čia, pasislė
pę nuo visokios aukštesnės 
vyriausybės,, juos,, skaityda
vo. Tai nebuvo cenzūra, bet 
asmeniškas jų susirašinėji
mas. Taigi, ir SS moteris lei
dosi iš aukštųjų viršūnių ir 
gretinosi prie pilkųjų žemės 
sūnų ...

Vieną vasaros naktį
Sutvarkius' naująjį lagerį, 

į tenai buvo perkelti beveik 
visi kaliniai.

Senajame liko tik ligoninė, 
virtuvė, keletas įstaigų, mo
terų blokas ir garbės kalinių 
blokas, kuris buvo paliktas 
bendrame užtvare su moterų 
bloku. Rytais ir vakarais abu 
blokai apeliun stodavo visa
da vienas prieš kitą—skyrė 
tik siauras kelias.

Dar į garbės kalinius pake
liant, iš vyriausybės mums 
buvo pareikštas pasitikėji
mas moterų atžvilgiu. Dėl to 
ir vakarais, kada būdavo už
rakinami visi vartai, mes ga
lėjome laisvai vaikščioti savo 
kelio pusėje, o moterys savo.
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Šia teise mielai naudodavo- 
mės iki 9 vai. vakaro, kada 
suskambėdavo pirmas skam
butis. gulti. Po antro skam
bučio viskas turėjo aprimti.

Į antrą vasaros pusę, kada 
mūsų vyrai jau šiek tiek atsi
ganė, nevienam jaunesniam 
lagerio nuostatai ėmė rodytis 
per žiaurūs. Dėl to pasivaikš
čiojimų metu vis dažniau už
klysdavo žvilgsnis į antrą ke
lio pusę ir vis didesnis šyps- 
nis buvo siunčiamas savo pa
sirinktai širdies damai.

Antroji kelio pusė šiuo at
žvilgiu buvo mažiau santūri, 
nes jų buvo daug, o mūsų ma
žai. Pagaliau, jas truputį in
trigavo šaltokas “litvinų” lai
kymasis, kurį jos stengėsi “į- 
kai tinti.”

Tačiau bet koks šiame rei
kale temperatūros keitimas 
buvo labai rizikingas, nes vi
sas tos demarkacijos linijos 
plotas buvo gerai matomas 
ne tik iš sargybos bokšto, bet 
ir iš raudonųjų (administra
cijos) rūmų langų. Ir vargas 
būtų buvęs tam, kas vadovy
bės pasitikėjimą būtų išnau
dojęs piktam.

Visą dieną saulei kepinus 
ir smarkiai įkaitinus medinį 
baraką, vakaro vėsa būdavo 
labai maloni. Niekas nesisku
bino gulti, ypač kad ir mote
rys savo kambariuose dar 
niūniodavo dainas arba, pasi
likusios tik lengvesniuosė rū
buose, šokdavo ir demonstruo
davo visokį kitokį savo meną.

Mūsų miegamojo kambario 
langai išeidavo į priešingą 
barako pusę. Pro tuos langus 
buvo susisiekimas su kita la
gerio dalimi. Kadangi buvo 
labai šilta, tai langai pasilik
davo atviri per ištisą naktį. 
Pro juos būdavo išlipama į 
kiemą, jei kam naktį ištikda
vo asmeniškas reikalas. Dėl 
to su laipiojimu pro langus 
buvo apsiprasta.

Kartą, vieną tylią vasaros 
naktį, po pusiaunakčio, bet 
dar nepradėjus švisti, ties 
vienu langu pasigirdo kaž
koks neįprastas bubtelėji- 
mas. Lengvi žingsneliai per
bėgo skersai miegamąjį, 
trinktelėjo barako durys, iš
einančios į moterų bloko pu
sę, ir greitai viskas aprimo.

Tačiau rimtis truko vos ke
letą minučių. Staiga su dide
liu triukšmu prasiveria du
rys, užžiebiama šviesa, ir 
tarpdury visoje didybėje pa
sirodo SS vyrai.

— Pas jus buvo moterys,— 
iškilmingai pareiškia.

__ tjt

— Dvi moterys išėjo iš jū
sų bloko ir per kelią nubėgo 
į trečią štubę (kambarį). Pas 
ką jos buvo?

Iš tikrųjų, kiekvienam iš 
mūsų kilo tas pats klausi
mas: pas ką jos buvo?

Moterų bloke buvo nema
žesnis sujudimas.

— Kurios,—vis buvo klau
siama, nes SS vyras įbėgęs

UN IR BALTIJOS VALSTYBES
(Mūsų Europos korespondento)

(Tąsa iš praeito numerio)
Atlanto Čarterio aidai

UN Čarterio pareiškimai 
apie abstraktiškas sąvokas 
kurti sąlygas teisybę ir pa
garbą ugdyti prievolėms, ky
lančioms iš sutarčių ir apie 
bendradarbiavimą taikos ir 
saugumo kūryboje visoms 
taiką mylinčioms valsty
bėms, imant dėmesin aukš
čiau nurodytą, atrodo tolu
moje nuaidėjusiais Atlanto 
Čarterio varpų aidais.

UN Čarterio str. 7 reiškia 
pagarbą kiekvienos valstybės 
suverenumui, nesikišimui į 
jos vidaus reikalus. Str. 11 
HI reikalauja sekti kiekvie
nos suverenės valstybės vi
daus tvarką, kad iš ten nekil
tų pavojaus taikai.

Praktika rodo, kad šie nuo
statai virsta galiūnų politi
kos žaismu (Casus Hispani- 
cus). Praktiškai neturėtų jo
kios reikšmės atvejis, jeigu 
mažieji imtų rėkti apie pavo
jų taikai iš didžiųjų pusės. 
Tai rodo didžiulį kontrastą 
tarp UN fasado ir jos vidaus.

Patikėtinių institutas, į- 
vestas rūpintis auginti savi
valdos ir nepriklausomybės 
patyrimo priaugančiose savi- 
stoviams gyvenimui tautose, 
yra UN politinės mįslės at
spėjimas. Iš patikėtinių in
stituto šviečia rūpesčiai tų 
valstybių, kurios apsunkin
tos gausiomis kolonijomis ir 
įsigytais mandatais, ir kurios 
norėtų UN skydą naudoti į- 
tikinamiau tvarkyti savo ko
lonijinius reikalus. Argi ne 
ciniškai skamba susirūpini
mas mokyti kolonijines tau
tas patyrimo savistoviam gy
venimui, kada istorines tra
dicijas turinčios tautos, nete
kusios didžiūnų kovos metu 
savo savistovumo ir laisvės, 
be jokio susirūpinimo palie
kamos už UN rūmų sienų.

Viską vainikuoja XI sky
rius dėl sričių be savosios 
valdžios, čia atvirai pareiš
kiama apie UN narius, val
stybes, kurios imasi atsako
mybės (“imasi atsakomy
bės”) dėl administravimo sri
čių, kurių gyventojai dar ne
būva pasiekę pilno savivaldos 
vaizdo. Galima drąsiai teig
ti, kad išskyrus laukinius, 
kiekviena tauta, turinti savo, 
kad ir kuklią istoriją, ir savo 
savitą kultūrą, sugeba ir sa
varankiškai tvarkyti savo 
politinį gyvenimą.

Patikėtinių institutas, grą- 
sioji veto teisė ir sąvoka sri
čių be savosios valdžios ap-

rado visas lovas užimtas ir 
visos moterys “miegojo.”

Vasarą ne taip lengva nu
statyti, kuri lova yra šiltes
nė .. .

(Bus daugiau)

verčia auštyn kojomis Atlan
to čarterio principus, čia su
sikerta, kaip aukščiau pažy
mėta, idealai su realybe ir iš
siveržia 'aikštėn didžiūnų in
teresai.

Atidžiai peržiūrėjus visus 
UN Čarterio straipsnius, 
randama begalė detalių for
malumų, tvarkymosi proceso 
konkretumų, bet nerandama, 
kad ten bent būtų stiprina
mos iliuzijos į tai, jog bus rū
pinamasi ir tautomis, nete
kusiomis savo laisvės ir su
verenių teisių savo žemėje, 
juo labiau jeigu tatai būtų 
priešinga vienam iš penkių 
veto teisės disponuotojų. 
Smurto aktų padarinių ne
naikinant tautų santykiuose, 
žmonijos pažangos judėjime 
einama atgal.

Idealai, kuriuos įdiegė žmo
nių širdyse Atlanto čarterio 
straipsniai, vysta UN Čarte
rio ir UN praktikos kvėpavi
me.

šešėliai įspėja
Iš Woodrow Wilsono mis

tiško tikėjimo gėriu išaugo 
Tautų Sąjungos rūmai, kurių 
kertinis akmuo buvo sava
rankaus tautų apsisprendimo 
sąvoka.

1918 metais Edward Grey 
ir Winston Churchill davė 
garsiuosius pareiškimus, kad 
pirmasis pasaulinis karas iš
braižys Europos žemėlapį pa
gal tautybių principus. Tegu 
tai buvo toli gražu netobu
las žemėlapis, bet tai buvo 
pirmas žingsnis į tobulumą.

Ką gi liudijo dabar Tautų 
Sąjungos laidotuvėse tuščios 
Baltijos valstybių atstovų 
kėdės? Jos liudijo, kad karo 
ir smurto sūkuryje dingo tos 
trys senos, garbios tautos iš 
laisvųjų tautų forumo. Tos 
tuščios kėdės liudijo, kad po
litika ir spauda užmerkė akis 
prieš tą baisųjį faktą, kas 
yra baisus žingsnis atgal, 
žingsnis į istorinį regresą.

Jeigu Viviani ir Briand še
šėliai prabiltų iš Kambro vie
tos, jie pareikštų: mes nori
me statyti Europą ant tau
tybės prinicpo pagrindų.

Deja, anuomet Tautų Są
junga nuėjo Spinozos ir Ma
chiavelli filosofijų padiktuo
tais keliais. Tautų Sąjunga 
savažudiškai atvirto į galiū
nų politikos įrankį.

Lemtingoji visuotinojo 
tautų sambūrio klaida įvyko. 
Versalio taikos nustatyta 
padėtis tapo šventenybe, be 
kompromisų su teisybės 
šauksmais, žemės, kur tautos 
dėl pavergėjų smurto nebe
galėjo tapti suverenės savo 
sienose, teliko Tautų Sąjun
gai terra incognita. Dėl to 
Wilsono idėjos liko nevaisin
gos, įsiviešpatavo džiunglių 
teisė, atvedusi į antrąjį pa
saulinį karą.

UN čarteris iš pirmos sa
vo dienos fiksuoja kaipo ne
ginčijamą tezę didžiųjų be- 
apeliacinį dominavimą. Klai
da, pražudžiusi Tautų Są
jungą, verčiama principu.

Spinoza, taręs, kad mažieji 
ryjami didžiųjų; kad tai yra 
aukščiausias gamtos dėsnis; 
kad kiekvienas turįs teisių 
tik tiek, kiek jis turįs galios, 
ir Machiavelli, tapę idėjiniais 
krikšto tėvais Tautų Sąjun
gai, tapo vadovais po politi
kos labirintus ir naują jai UN. 
Tokio kelio galą istorija vi
suomet turi vienodą.

Baltai trokšta teisingumo
Kas yra teisinga taika ir 

teisingumas, geriausiai žino 
ir vertina mažosios tautos, 
nes tai jų gyvybinis reikalas. 
Kas gi yra pergalės vaisių 
saugojimas, tai yra tariamos 
taikos garantijos didžiųjų in
terpretacijoje — ir Tautų Są
jungos laikais, ir šiais lai
kais, žino didžiosios tautos 
nugalėtojos: tai esamos pa
dėties laikymas nepakeičia
ma.

Todėl taikos sąvoka mažų
jų tautų interpretacijoje ir 
taikos saugumo sąvoka di
džiųjų interpretacijoje nesu
tampa, bet susikerta. Idealai 
nemėgsta braidyti po kruvi
ną žemę.

Didžiosios tautos ir laisvo
sios tautos nori tikėti, kad 
UN išgelbės pasaulį nuo ka
ro, stabilizuodama esamą pa
dėtį. Pavergtos, nelaisvos 
tautoš nori tikėti Atlanto 
Čarterio principais, kad jų 
prigimtos teisės į suverenu
mą savo žemėje turi būti re
spektuotos. Dėl to kaip tik 
mažosios, pavergtos tautos 
yra nuoširdžiausi ir karš
čiausi Atlanto čarterio ir jos 
dvasios vaiko (jos tariamo 
vaiko) UN adoratoriai.

Mažosios, pavergtos tau
tos, ypatingai baltai, ais
tringai trokšta šiltos, globo
jančios šių didžiulių organi
zacijų rankos ir skausmingai 
kenčia, matydamos šių di
džiulių organizacijų vėžį. Jei
gu baltai galėtų, jie sušauktų 
ir maldautų: sustokite, grįž
kite prie Atlanto čarterio!

Tautų Sąjungos laidotuvė
se balandžio mėn. Lord Cecil 
sušuko: Tautų Sąjunga mirė, 
tegyvuoja UN!

Didžiosios Britanijos, Do
minijų koloso vaikui atrodė, 
kad Tautų Sąjungos laidotu
vėms tinka tasai karalių am
žinumo šūkis. Baltai, mažo
sios tautos, bijo, kad tas šū
kis nebūtų klaikus ateities 
spėjimas: negyvasis negimdo 
gyvybingo.

Baltai, ieškantieji teisybės, 
labiausiai suinteresuoti, kad, 
galų gale, subyrėtų Spinozos 
tezė, virtusi politikų credo: 
galia yra teisė; kad UN eitų 
Atlanto čarterio keliu.

Tame yra pasaulio išsigel
bėjimas iš neteisės.

J. Kelmiensis.

RD HOUSE 
Jilt Avenue 
fk, N. Y.
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Stasius Būdavas

Kalnų Liepsnelė.
(Iš romano “Žmonės be namų”)

(Tęsinys)
Ne, tą vakarą jis pas ją nenuėjo. Kitą rytą, dar anks

tokai, šoko jis į tramvajų ir pasinešė į antrąją užmies
čio pusę.

Jis buvo įžeistas, nes šita kalnų mergina, jo nepaisy
dama, dalina save kažkokiam vokiečiui. Ne, dėl jos jis 
nė su kuo nesivaržys. Dabar gali ją, kas nori, visą pa
siimti. Taip, Ema jam dabar tiktai atlikęs daiktas . . .

Klajojo jis visą priešpietį. Kažkokiame miške pralei
do lėktuvų pavojų. Jo mintys daužėsi, kaip išbaidyti 
paukščiai—čia po Lietuvą, čia vėl po Vokietiją. Jis no- 
'rėjo užslopinti Ernos balsą, vaizduotė stengėsi ištrinti 
jos veido paveikslą. Bet ji vis sugrįždavo—ir jos balsas 
girioj šaukė, ir jos akys žvelgė čia kažkokiame nors 
krūmely, čia vėl kokiame take.

Ne, tai nebuvo taip lengva.
Namo jis grįžo vėlyvą pavakarę ir norėjo pasilikti 

vienas pats. Bet jam tas nepasisekė. Seimininkė pabel
dė į duris ir jis tarėjo paprašyti ją vidun.

— Neseniai jūsų ieškojo viena mergina. Jūs ją gerai 
__ pažįstate, ji man taip sakė. Jūs turėjote šiandien pas 

ją būti, bet ji nesulaukusi ir pati čia atėjusi.
Jis tik klausėsi.
— Taip, ji šį vakarą dar kartą ateis. Maždaug apie

septintą, ir labai prašė, kad jūs jos palauktamėt.
— Sakot, prašė palaukti? Ne, aš turiu išeiti. Pasa

kykit jūs tai merginai, kad šiandien aš dar negrįžau. 
Gerai?

— Bet aš turėsiu meluoti?
— Mažmožis, galit truputį ir ne taip pasakyti.

■' — Ji tokia maloni ir išauklėta. Man tai nebus lengva 
padaryti. Be to, ji turinti jums kažką labai svarbaus 
pasakyti.

— Gali būti . . . Bet vistiek, pasakykit jai, kad dar 
nesu grįžęs.

Jis tapo sunkus ir kietas. Kad išvengtų susitikimo, 
jis paliko kambarį ir išėjo į miestą. Paskubomis pava
karieniavo pirma pasitaikiusioj valgykloj, dar užėjo į 
kiną, o po to įslinko į vieną kavinę ir klausėsi muzikos.

Pro dūmus ir šnekas, pro tirštus minčių antplūdžius 
jis klaidžiojo vėl po Lietuvą, vaikščiojo Kaune, buvo 
Vilniuj, nusileisdavo į Nemuno šlaitus, o netrukus ir vėl 
į kavinę sugrįždavo, čia ateidavo ir Erna, ir nebuvo ji 
tokia bloga, ir gal būt, jis perdaug šiurkščiai ją buvo 
nuteisęs. Bet ne, jis ir toliau toks pat pasiliks.

Vienu meta nutrūko radijo muzika ir tuoj įsijungė 
pranešėjas: Dėmesio, dėmesio! Stiprūs priešo kovos 
junginiai ką tik perskrido Didžiosios Vokietijos sieną. 
Jų tikrasis taikinys dar nežinomas.

Pranešėjas išsijungė ir radijas toliau grojo Štrausą. 
Bet tatai buvo neilgai. Dėmesio, dėmesio! Priešo jungi
niai pasidalino į dvi grupes: pirmoji grupė skrenda ry
tinių Alpių kryptimi. Antroji — tiesiai į Protektoratą. 
Mūsų apygardoje skelbiamas didysis oro pavojus.

Muzika daugiau nebegrojo. Jos vietoj kvaksėjo kur

tus taktometras. Svečiai dabar metėsi prie rūbinės, o 
kiti — tiesiai pro duris.

Mankus šoko į pirmąjį tramvajų ir skubėjo namo.
Kai jis lipo laukan, gatvėmis jau liejosi tiršta žmo

nių srovė. Jie tempė lagaminus, vežimėlius su vaikais 
ir daiktais, jaunesnieji vedė senuosius. Visi skubėjo į 
užmiestį, į laukus.

Miestas pasislėpė akloj tamsybėj.
Mankus prasispaūdė pro bėglius ir dabar jau ramiai 

patraukė į savo gatvelę. Skubėti nebuvo reikalo, nes 
dabar jis buvo pačiame miesto krašte, toli nuo geležin
kelio, tiltų ir fabrikų.

Į dangų pašoko prožektorių juostos — jos kraipėsi į 
šonus, sukinėjosi, čia susikabindavo, susikryžiuodavo. 
Jam tai atrodė kaip smagus šviesų paradai Ir dėl to 
jis, pasiekęs savo kiemą, dar pasiliko lauke.

Netrukus jis pamatė, kad ten, kur susipindavo švie
sų stygos, pačiame jų mazge, pasirodė balti taškeliai, 
kurie skubėjo į miesto pusę. Tai buvo priešas ...

Dabar jau sugriaudė ir priešlėktuvinė. Iš visų miesto 
kampų ji spiąudė ugnį ir sviedinius, pliškėjo jie ten, 
tuose susikryžiavimuose, kur mirgėjo tie vikrūs taš
keliai. Tačiau nieko. Pro šviesų mazgus vis veržėsi nau
ji taškeliai ir nėrė į miesto Vidurį.

Mankus išgirdo trūkčiojantį lėktuvų dundesį. Jie vis 
garsiau ūžė, veržėsi artyn, net žemė krutėjo. Dabar jis 
pasitraukė į pastogę. Tuo metu aštriai sušniokštė oras 
ir siūbtelėjo stipri srovė. Atšoko namų langinės, prasi
vėrė kiemo varteliai ir susiūbavo medžiai, tartum jie 
būtų laužomi. Vėjas spaudė dar, ir dar kartą. Kažkur 
nušoko stogo čerpė.

Miesto vidury vis plėtėsi liepsnų liežuviai, ten griovė, 
drebėjo nuo žemės vidurių iki padebesių.

Dabar Mankus paliko kiemą ir nuskubėjo į rūsį. Čia 
jau seniai buvo susimetę gyventojai su visu savo judo- 
muoju turtu.

— Iš kur jūs? Kur ligi šiol buvot? — šeimininkės 
veide baimė ir klausimas.

— Labai paprastai, — stovėjau kieme ir žiūrėjau, 
kaip visa tai atrodo.

— Ach, du, lieber Gott. Bet skeveldros, jūs supras
kite, skeveldros! Kaip jūs drįsote?

Jis nusišypsojo ir pasitraukė į patį pakraštį, kur sė
dėjo su susilenkę seniukai, o prie jų kojų vaikai sklaidė 
paveiksluotą knygą.

— Bet kodėl tamsta anksčiau neparėjai? Nors vieną 
valandą anksčiau. Ji vėl buvo atėjusi, ta mergina, na, 
žinote. Ilgai kalbėjomės ir vis jūsų laukėm. Koks jūs 
negeras, negalėjot anksčiau pasirodyti. Būtumėt ją su
laikęs. O dabar, kai tik ji išėjo, tuoj ir paskelbė orb pa
vojų.

— Bet tamsta jai pasakei taip, kaip buvau prašęs?,. :
— žinoma, sakiau, aiškinau. Bet supratau, kad ji ne^ 

tikėjo, žiūrėkit, kai praeis pavojus, užeikit į savo kam
barį. Ji ten kažką jums parašė ir ant stalo paliko.

Jis tuoj skubėjo viršun. Visas rūsys ėmė šaukti ir * 
grasinti — kad jis čia dar pasiliktų. Bet jis jau buvo , 
ten, aukštai. - * t

Ant stalo stovėjo keturkampė dėžutė, o šalia jos —< 
laiško vokas. Pirmiausia jis atplėšė voką.

■ «
(Bus daugiau)
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LIETUVIAI RENGIASI
• . v. :

Philadelphijoj jau paskelb
tas registravimasis rinki
mams. Registruotis gali lig 
rugsėjo 14 dienos, City Hali 
Annex, nuo 9-4 vai. po pietų.

Lietuviai neturėtų praleis
ti progos įsiregistruoti, nes 
nesiregistravę negalės ir bal
suoti. Naujai gavę Amerikos 
pilietybę ar pakeitę savo pa
vardę ar adresą turi užsire
gistruoti.

Girdėti, kad šiemet dau
giau lietuvių stengiasi regis
truotis. Tai geras ir sveikin
tinas reiškinys; nes visi pilie
čiai turi dalyvauti savo kraš
to tvarkyme.

vo maldose, kaip ji ligšiol at
siminė savo laiškais, o pir
miau taip gausiais ir gerais 
darbais.

Sveikiname ir linkime tik
ros laimės vienuolijos gyve
nime.

vo. Mažesnės kepyklos ne
streikavo, ir jos turėjo daug 
darbo, kad galėtų palaikyti 
savo pirkėjus, kurių skaičius 
paaugo. ' ' ;

IŠTEKA

* VETERANŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Veteranų suva
žiavimas buvo Philadelphijoj 
rugpjūčio 20-24 dienomis.

Pilna buvo matyti susirin
kusių. Bet labiausiai visus 
sutraukė surengtos jų kelios 
eitynės.

Paraduose dalyvavo orkes
trai, gyvieji paveikslai, kari
nės pajėgos, juokdariai ir ki
tos grupės. Per visą laiką 
apie milijonas žmonių žiūrėjo 
tų grožybių.

Savo suvažiavime vetera
nai nutarė prašyti, kad nie
kam neišduotų atominės 
bombos paslapčių ir kad stip
riai laikytų Amerikos teisin
gą politiką už tikrą ir pasto
vią taiką.

Suvažiavimas tikrai pasi
sekė.

SUGRĮŽO IŠ CHICAGOS

Praeitą savaitę Ona Bal-

Ji dalyvavo savo dukrelės 
Teklės—-Sesers Angelos ap
žadų sudėjimo iškilmėse šv. 
Kazimiero vienuolijoj. Parsi
vežė gražiausių ir giliausių į- 
spūdžių.

Visos iškilmės jai padarė 
gilų įspūdį, kai matė, kad 
jaunos mergaitės taip pasi
aukoja visam savo gyveni
mui.

Sesutė Angela verta svei
kinti visiems ir visomis pajė
gomis naujame pašaukime. Ji 
labai rūpestingai ir uoliai 
rengėsi tam pašaukimui. Kai 
aplink niekas beveik nepri
tarė jos sumanymams, tai ji 
viena ėjo tiesiu keliu.

Mes iš Philadelphijos, iš šv. 
Kazimiero parapijos ypatin
gai, nieko daugiau negalime, 
kaip karštai pasveikinti ir 
prašyti, kad ji ir toliau phi- 
ladelphijiečių nepamirštų sa-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

T alsnhiotas Penna ir. New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie mane*

1601-08 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

TeL Ste 3208

ĮSPŪDINGOS PAMALDOS 
ŠV. ANDRIEJAUS PAR. 

BAŽNYČIOJE

Šio mėn. 18 d. būnant pa
maldose šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje, mintimis teko 
grįžti į nepriklausomą Lietu
vą, kurią prieš dvejus metus, 
šio karo audrų blaškomam, 
kaip ir daugeliui tūkstančių 
lietuvių, prieš savo norą teko 
apleisti.

Šiandien pamaldos čia vi
siškai panašios į pamaldas 
Lietuvoje. Nebūdavo pamal
dų, kad sekmadieniais per mi
šias be gerų chorų negiedotų 
žymūs operos solistai, kaip 
Augaitytė, Kučingis, Naura- 
gis ir kiti, kurie meistriškai 
atlikdavo klasikų ir lietuvių 
kompozitorių bažnytinės mu
zikos kūrinius.

Šiandien čia mišių pradžio
je parapijos choro daininin
kas Pranas Tamulis, vargo
nams pritariant, savo gražiu 
balsu pagiedojo Gounod Ave 
Maria.

Įspūdingiausia tačiau buvo 
tai neseniai iš Europos atva
žiavusio kun. Kačinsko pa
mokslas. Savo pamoksle jis 
gražiais pavyzdžiais pavaiz
davo maldos ir meldimosi 
reikšmę—būtinybę.

Linkiu ir ateityje kun. Ka
činskui išeivijoje geriausios 
sėkmės. Kazys Danta,

Panelė Teresė Sabaitė, 
šv. Jurgid parapijos, rugsė
jo 1 dieną išteka už Ervin 
Hintzke.

Lietuvaitė yra uoli veikėja 
lietuviškose draugijose, so- 
dalicijoj ir bendrame lietuvių 
veikime ji gyvai dalyvaudavo 
su savo motina ponia Sabie- 
ne.

Jauną porą sveikina visi 
draugai ir pažįstami. Tikim, 
kad ji ir toliau nepamarš lie
tuvių, nors ir sudaro šeimą 
ne su lietuviu.

Sutuoktuvės įvyksta šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
11 vai. su iškilmingomis mi- 
šiomis. Vestuvių puota ren
giama parapijos salėje, Sal
mon ir Venango Sts.

PERSIKĖLĖ PIETŲ 
PHILADELPHIJON

iš

Giliai, 1541 S. 2nd St, jau 
turi savo gėlių krautuvę. Jo 
krautuvė bus moderniškai ir 
gražiai įrengta. Jis pats baigs 
net specialią mokyklą, kad 
tik gražiau galėtų sudaryti 
gėlių puokštes ir patarnautų 
visiems savo pirkėjams kuo 
geriausiai.

Lietu vi ų Diena 
Pennsylvania o j e

PROF. DR. MED. ANTANAS STARKUS
MIRTININKO LIUDIJIMAS APIE SAVO IŠGELBĖTOJA 

Rašo Prof. Kun. Stasys Yla

SVEČIAS IŠ ARGENTINOS

Kun. Vitkus rugp. meh. 
pabaigoj lankėsi Philadelphi- 
joje. Jis neseniai parvyko iš 
Argentinos ir dabar atlieka 2 
mėnesių rekolekcijas.

Jis dirbo su kitais marijo
nais Argentinoj 5 metus.

VĖL KEPA DUONA

Dvi savaiti Philadelphijos 
kepėjai streikavo ir nekepė 
duonos.

Per tą laiką duona buvo 
brangi, bet kas tik miltų gau
davo, tai ir patys išsikepda

Lakewood Park, Pa. — Čia 
rugpiūčio 15 d. apie 50,000 
lietuvių ir kitataučių dalyva
vo 32-troj metinėj Lietuvių 
Dienoj.

Šią dieną rengė apylinkės 
lietuvių parapijos, draugijos 
ir veikėjai.

Rengimo komiteto garbės 
pirm, buvo kun. P. čėsna.

Programa prasidėjo 4 vai. 
po pietų.

Programos vedėju buvo 
Tamaqua, Pa. lietuvių para
pijos klebonas K. A. Batutis.

Kalbėjo Lietuvos ministe- 
ris P. Žadeikis, Schuylkill 
apskr. teisėjas V. Dalton, 
BALF vajaus vedėjas J. Va
laitis ir neseniai iš Europos 
atvykęs kun. Kučinskas.

LIKTUVTU RADIO PROGRAMA 
Tre4H«dlenj 7:00 p.m. Bešt 8:00 p.m. 

Direktorių* 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

PASIBAIGĖ SCHONGAU 
FESTIVALIS

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
; Modemiška laidojimo (staiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotoias 

- r ..te ;
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA 
8804-10 Richmond Str.

REMIAME SAVUS
Philadelphia, Pa.

Šiomis dienomis pasibaigė 
meno festivalis, trukęs per 
mėnesį laiko gražiame Vokie
tijos Alpių kalnų mieste — 
Schongau.

Paroda vaizdavo Lietuvą, 
Latviją, Estiją — istoriniais, 
politiniais, meno ir kultūros 
atžvilgiais. Be to, joje buvo 
parodyti gražūs tremtinių 
darbo vaisiai, pasiekti tikrai 
sunkiomis sąlygomis.

Paroda susilaukė didžiau
sio susidomėjimo. Vien sve
čių užsieniečių atsilankė per 
10,000. Apie parodą daugiau 
ar mažiau rašė daugybė Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir kitų valstybių laikraščių, 
Parodos komitetas gavo gra
žių atsiliepimų net ir iš toli
mų Honolulu laikraščių re
daktorių, kurie lankėsi pago
doje ir, grįžę, gražiai aprašė 
tris nelaimingas Pabaltijos 
valstybes, kenčiančias po ru
sų jungu, ir nelaimingus 
tremtinius, belaukiančius lai
mingos dienos, kada galės 
grįžti į laisvas ir nepriklau
somas savo tėvynes.

Paroda buvo suruošta su 
nuoširdžiu UNRROS ir kari
nės valdžios pritarimu ir rė
mimu darbais ir kitokia pa
galba; ' ' A. M.

Niekas neverkia, kai prie
das įniršta;' Ovidijus.

Amerikos lietuvių spauda pra
dėjo žmonių vertimus, mūsų 
dvasioje keliančius dažnai kartų 
nusivylimą. Pasiskaitęs straips
nių apie prof. Krėvę, mūsų di
džiausią literatūrinį talentą ir 
neabejotinai taurų lietuvį, paju
tau tokį kartelį dvasioje, kad, 
suvažiavus žurnalistams lietu
viams į Hanau, neiškenčiau ne
pareiškęs savo pasipiktinimo.

Vertinti žmones reikia, ir kas 
vertas — tam ne straipsnio, o 
knygos negaila pavesti. Kad ir 
apie tokį prof. Starkų galima to
mą prirašyti, nes šis žmogus, be 
nuopelnų mūsų mokslui, yra pa
sidaręs legendarinė gydytojo- 
gelbėtojo asmenybė tūkstan
čiams pasmerktųjų, suvežtų į 
mirties lagerį iš visų Europos 
tautų.

Ateis laikas, kada kitataučiai 
rašys—karui galutinai pasibai
gus—gražiausius pagyrimus ir 
liudijimus prof. Ant. Starkui, o 
mes šiandien—reikia rausti iš 
gėdos—šį žmogų pradėjom drab
styti purvais.

Kas gi yra prof. Starkus?
Jis kilęs iš inteligentų šeimos 

(tėvai buvo mokytojai), ir jo ke
turi broliai yra .taip pat žinomi 
plačiajai visuomenei, kaip asme
nybės, tautos ir valstybės gyve
nime atidavusios savo reikšmin
gą dalį.

Prof. Starkus, tėvynės laisvės 
kovų metu, stojo į karių eiles 
kaip leitenantas, dalyvavo nepri
klausomybės kovose ir už narsu
mą apdovanotas Vyties Kryžiu
mi.

Po karo, tikėdamasis daugiau 
patarnauti žmonėms, jis imasi 
sudijuoti mediciną. Baigęs moks
lus, jis nesiveržia pasilikti sosti
nėje, kaip daugelis jaunų to me
to gydytojų, bet išvyksta į pro
vinciją, kur labai stigo medicinos 
personalo ir ten—Vabalninke— 
trejus metus važinėja po kaimus 
ir išgarsėja, kaip gabus ir geros 
rankos medikas.

Po to ruošiasi daktaro laips
niui ir parašo geriausią diserta
ciją mūsų medicinos fakultete. 
Norėdamas pasišvęsti mokslui, 
atsisako privačios gydytojo 
praktikos, labai pelningos, ir dir
ba medicinos fakultete kaip dės
tytojas, o šalia to pradeda tyri
nėjimus bakteriologijos srityje.

Tam reikalui jis įsitaiso baltų
jų pelių ūkį ir jas panaudoja į- 
vairiems tyrimams. Visą savo 
algą jis yra sukišęs į mokslinius 
tyrinėjimus, ir kas nuostabu, per 
keliolika darbo metų nėra su
krovęs jokio turtelio. Kai kiti 
Kauno gydytojai ir medicinos 
fakulteto profesoriai pasistatė 
namus ir įsitaisė ūkius, prof. 
Starkus paliko plikas, kaip ir 
reti pasišventėliai mokslininkai.

Neturėdamas jokio privataus 
gydytojo kabineto, jis vis dėlto 
Kaune turėjo privačių pacientų, 
daugiausia iš savo pažįstamųjų 
ir artimųjų ratelio. Tačiau ir čia 
jis laikėsi principo—už savo pa
slaugas neimti pinigo. Vieno filo
sofijos fakulteto profesoriaus 
žmoną gydė net keletą metų, 
pats pėsčias ateidamas, ir nė vie
no cento už tai nėra paėmęs. 
Kur rasi tokį gydytoją! Kas ne
žino ir nėra patyręs, kad net ge
riausi pacientų draugai medikai 
laikosi taisyklės: gyvenkim kaip 
broliai, o atsiskaitykim kaip žy
dai!

Už medicinos fakulteto
Šalia medicinos fakulteto prof. 

Starkus dar dėstė pastoralinę 
mediciną ir higieną Metropolijos 
kunigų seminarijoj ir teologijos 
fakultete. Be to, ėjo tų įstaigų 
gydytojo pareigas.

Per dešimt metų jis ir čia vi
siems paliko geriausio įspūdžio, 
kalį) žmogus ir mokslininkas. 
Jam' reikalaujant, tų dvasinių 
mokyklų akademinis jaunimas 
buvo daugiau nukreiptas į spor
tą,' nes uždaroje įstaigoje visa
da būna palinkimų į džiovą ir 
anemiją.

Kiti panašių įstaigų gydytojai 
savo pareigą atlieka, tik pacien
tams kreipiantis ir besiskun
džiant negalavimu. Prof. Star
kuspats nustatydavo dažnus vi
sų teologijos studentų sveikatos 
patikrinimus ir laiku pastebėda
vo džiovos ar kitų ligų pareiški
mus. Tokių tragiškų įvykių, kaip 
seniau, kad gydytojas per vėlai 
apsižiūri, kada jau padėtis nėra 
pataisoma ir jauni žmonės turi 
pirma laiko mirti, prof. Starkaus 
praktikoje nėra pasitaikę.

Prof. Starkus pasirodė ne tik 
kaip gabus diagnostikas, bet ir 
retai talentingas terapeutas. Nu
statyti ligos priežastis ir jos sto
vį jis mėgo pats, sėsdamasis 
prie laboratorinių priemonių.

Bent taip jis darė Stutthofo 
koncentracijos stovykloje. Pa
tys gydytojai—jo kolegos turėjo 
stebėtis, iš kur Starkus taip 
meistriškai atlieka visus, net pa
čius komplikuočiausius tyrimus. 
Pasirodo, kad jo bakterologiniai 
tyrinėjimai dar Kaune jį buvo 
parengę didžiuliam uždaviniui, 
kurį jis, atsidūręs koncentraci
jos stovykloje, atliko žmonėms 
gelbėti. Tame pačiame kacete jis 
įrengė kuklią, kokia buvo gali
ma, laboratorijėlę, pats iš pra
džių joje dirbo atliekamu laiku, 
kol jam pavyko surasti vieną 
jauną kalinį, prancūzų gydytoją.

Kaip terapeutas, atseit, kaip 
gydytojas tiesiogine prasme, jis 
turėjo kažkokią nuojautą ir kar
tu aiškų metodą. Kai kurie me
dikai, atrodo, yra varžomi abe
jonių ir nepasitikėjimo. Jie vei
kia ir vaduojasi principu—bent 
nepakenkti, o padėti kartais jie 
nedrįsta, nes neapskaičiuoja sa
vo žinojimo arba ligonio padė
ties. Starkus, kuris puikiausiai 
orientuojasi cheminėje vaistų 
sudėtyje ir jų veikime, visada el
giasi su pasitikėjimu.

Prof. Starkus, kaip žmogus, 
mėgsta žodį ir noriai leidžiasi į 
kalbą, nes jis nėra siaurus spe- 
cialistas-amatininkas, bet pla
taus masto mokslininkas—jis gi 
moka septynias kalbas (lenkų, 
rusų, vokiečių, prancūzų, danų- 
norvegų ir pakenčiamai anglų), 
seka literatūrą ir ypač domisi 
tarptautinės politikos problemo
mis. Taigi, jei jis, kaip žmogus, 
turi ką pasakyti ir savo aiškiais 
bei pagrįstais išvedžiojimais 
sprendžia įvairias problemas, tai, 
kaip gydytojas,—jis tylus, bet 
veiklus.

Kabinete prie paciento jis ne
kalba, bet veikia. Ir reikia stebė
tis, kaip jis meistriškai veikia— 
greit, tiksliai ir taikliai.

Pamatęs Starkų, ypač tokioj 
kpncentracijos stovykloj, kur 
pereina žmonių masės, negali at
sistebėti, kaip jis, lyg žaisdamas, 
daro plevros punkcijas, gydo už
putusias akis, valo uždegimo pa
žeistas akis, kaip jis, lyg koks 
akrobatas, operuoja švirkštu.

Patys jo kolegos lenkai, o vė
liau ir kitų tautybių gydytojai 
su pasigėrėjimu ir nustebimu 
sekdavo prof. Starkų veikiantį.
Prof. Starkaus darbas koncen

tracijos stovykloj
Skaitytojui gali kilti klausi

mas, iš kur šių eilučių autorius 
tokius pastebėjimus daro. Ar jis 
pats šalia jo dirbo?—Starkus 
mane du kartu gelbėjo iš mirties.

Vieną kartą buvau paskirtas į 
nusibaigiančiųjų baraką ir tik 
vieno čeko sanitaro pagalba šiaip 
taip patekau į ligoninę.

Tai buvo mūsų vargų pradžia, 
ir prof. Starkus vos pats buvo pa
tekęs ligoninėn dirbti ir kasdien 
susidūrė su galimumu, kad jį 
lenkai gydytojai iš ten išjos.

Buvau visas išpūtęs—organiz
mas nuo išbadėjimo tegamino 
tik vandenį. Reikėjo tik, kad iš
tinimas pasiektų širdį, ir būčiau 
buvęs baigtas.

Prof. Starkus—tada dar labai 
sunkiomis sąlygomis—per de
šimtį dienų sunormalino mano 
išpūtimą ir numušdino karštį. 
Bet tą pačią dieną, kai karštis 
nukrito, vokietis gydytojas vėl 
mane išsiuntė prie fizinių darbų. 
Kitą dieną vėl visu smarkumu 
ėmiau tinti, ir draugai mane 
vilkte parvilko už rankų iš dar
bovietės.

Laimei, tą vakarą mus visus 
iš fizinių darbų perkėlė į biuro 
darbus (nes jau keletas mūsų 
buvo mirę, o keliolika—ligoninė
je). Prof. Starkus man patarė 
neiti gulti ligoninėn, kad nepra
rasčiau biuro darbo ir po ligoni
nės vėl neatsidurčiau prie fizinių 
darbų. Jis apsiėmė man padėti 
ambulatoriškai.

Tokiu būdu kasdien, nusivog- 
damas iš biuro, nusunkdavau į li
goninę, o prof. Starkus mane ap
dovanodavo po švirkštą.

Po pusės metų mano plaučiuo
se atsirado žaizda, ir ji truko per 
pusantrų metų. Per tą laiką prof. 
Starkus man yra suleidęs apie 
120 kaldjaus injekcijų. Taigi, 
man teko būti labai dažnu sve
čiu lagerio ligoninėje ir šitaip 
pasidaryti stebėtoju paties Star-

kaus darbų su ligonimis, o iš da
lies ir jo santykių su kitais gy
dytojais kaliniais.

Ne kartą, po injekcijų, kai jis 
turėdavo valandėlę laiko, papra
šydavo pasilikti ir leisdavosi į 
kalbas. Tada jis kalbėdavo— 
taip! Tada jis buvo žmogus, kaip 
visi, o ne gydytojas.

Ir savotiškai įdomu, kiek Star
kus paskęsta medicinos darbe 
ligoninėj iki visiško savęs už
miršimo, tiek jis už jos ribų ar 
šalia medicinos darbo nenori 
nieko apie jį girdėti. Tada jo ne
siklausk apie savo sveikatą ir 
visiškai neužsimink medicinos. 
“Gana! Leiskit man nors kartą 
pabūti žmogum. Juk iš proto ga
lima išeiti, tik apie ligas tegalvo
janti”

Jis tada darosi kalbus, teirau
jasi apie įvykius, pats pasidalina 
turimomis žiniomis, vertina jas, 
daro savo išvedžiojimus ir spren
dimus.

Griežtumas ir atvirumas
Kartais jo sprendimai yra 

griežti. Pats nuoseklus savo gy
venime ir vadovaudamasis aukš
ta morale, jis dažnai negali pa
kelti kitų nenuoseklumo, ištiži
mo, suktumo ar klastos. Iš šalies 
klausant ir iš pradžių, kol jo dar 
gerai nepažįsti, atrodo, kad jo 
nuomonė kartais labai netole
rantiška ir per daug radikali. Jis 
net tave patį kartais griežtai iš
bars.

Vėliau, kai jį pažįsti, atrandi, 
kad tai griaustinis, kuris nedaro 
žalos. Prof. Starkus turi savy 
daug dzūkiškumo—štai iš kur jo 
kartais karštokas sprendimas. 
Kas žino dzūkų geraširdiškumą 
ir tiesumą, tam jau šito vieno už
teks, kad staigesnio prof. Star
kaus žodžio nepabūgtų.

Juk toks buvo mūsų Jakštas, 
nors ir ne dzūkas (rytiečiai 
aukštaičiai turi nemaža panašu
mo su dzūkais). Jakštas mokė
davo būti taip griežtas, kad kuo 
ne lazda išvarydavo iš namų. 
Bet kas jį pažino, tas kantriai 
palaukdavo, paklausydavo, o 
Jakštas staiga atsileisdavo, ir ta
da būdavo vienas malonumas su 
juo kalbėtis.

Toks yra ir prof. Starkus.
Nustembi išgirdęs karčius 

kritikos žodžius iš jo lūpų savo 
kolegoms gydytojams dėl jų pro
fesinio nepasiruošimo. Bet įsiti
kinęs, kaip idealiai jis žiūri į savo 
profesijos paskirtį, nulenki prieš 
jį galvą ir pateisini jį.

Kiti—jo kolegos, kuriems jis 
į akis nebodavo to paties pasa
kyti, žinoma, turėjo baisiai jo 
nemėgti. Kas gi mėgsta išgirsti 
apie save nemalonią tiesą? Ir 
Kaune, net pačiame medicinos 
fakultete, kiek tekdavo nugirs
ti, jis buvo nelabai mėgiamas, 
nes savo žodžio ir čia jis nevy
niodavo į vatą. Kaip mokslinin
kas, jis seniai buvo vertas aukš
čiausio mokslinio poaukščio, bet 
to jis nesusilaukė, nes tiesumas 
paprastai neveda žmonių karje
ros keliu.

Tai nėra tik prof. Starkaus 
tragedija, bet visų atvirų ir tie
sių žmonių. Jie nesidžiaugia di
deliu populiarumu sau lygių tar
pe. Juos vertina tik tie, kurie 
daugiau mato jų darbą ir pasi
šventimą, o ne žodžius, nors 
jiems asmeniškai ir nemalonius.

Susidūrus su lenkais gydytojais
Nemėgo per daug prof. Star

kaus dėl jo atvirumo ir tiesumo 
tiek lagerio vokiečių administra
cija, tiek kaliniai gydytojai, nors 
jį vertino ir su juo skaitėsi.

Lenkai gydytojai, atėję į la
gerį, kartais pasiskelbdavo di
deliais vienos ar kitos specialy
bės žinovais, o praktiškai daž
nai būdavo paprasti ir menko 
pasiruošimo medikai.

Pamatęs jų darbą, prof. Star
kus stačiai į akis jiems pasaky
davo: “Jūs šiaučiai, ne gydyto
jai,” ir savo ligonių jiems nepa
tikėdavo. Jis matydavo, kad jie 
nemoka vartoti net įrankių, skir
tų ausims ar akims gydyti.

Lenkų puikybė būdavo labai 
įžeista, ir jie iš pradžių papurkš
taudavo prieš “litviną.” Bet pa
matę, kas yra Starkus—gydy
tojas, koks jo pasiruošimas— 
teorinis ir praktinis—jie mesda
vo drovumą ir, lyg eiliniai medi
cinos studentai, klausinėdavo 
kaip daryti tą ar kitą.

“Profesorze, profesorze!”—tik, 
žiūrėk, ir tampo prof. Starkų tie 
patys jo baramieji, tai termino 
kokio teiraudamiesi, tai konsi
liumo kviesdami, tai prie labo
ratorinių įrankių sėsdami. O 
Starkus (nuostabus jo gabumas 
kalboms!), išmokęs pačią var- 
šaviokų tarmę, jiems lenkiškai 
atsako ir nurodo.

Nepaisė pavojų
Dėl ligonių labo prof. Starkus 

nepaisė nemalonumų ir net pa
vojaus.

Štai lietuvis inž. St. Daniūnas 
po trijų savaičių fizinio darbo 
priverstas atsigulti stovyklos li
goninėj. Džiova! Stiprios formos. 
Reiktų siųsti į tuberkuliozininkų 
skyrių, bet profesorius žinojo, 
kad eilinis sarfiureris-vokietis 
pasiima kartais švirkštą ir nu
nuodija džiovininkus.

Kaip apsaugoti Daniūną?Prof. 
Starkus jį pasilieka savo vidaus 
ligų skyriuje, slepia jo diagnozę 
ir gydo tol, kol ligonį, su atlei
džiamųjų grupe, galėjo išlydėti 
į Lietuvą.

Prisimenu, kaip profesorius 
juo rūpinosi (su Daniūnu pats 
buvau iš vienos gimnazijos ir 
dažnokai jį aplankydavau), kokį 
jis sąžinės konfliktą išgyvenda
vo, baimindamasis, kad Daniūno 
buvimas nesudarytų pavojaus 
užkrėsti kitų jo ligonių.

Tiesa, jis nepaisė, kas jo bū
tų laukę, jei vokiečiai būtų paty
rę, kad jis sąmoningai slepia 
žmogų, skirtą mirčiai.

Rūpestingumas
Starkaus asmenyje sutinki gy

dytoją, kuris rūpinasi tavimi, 
lyg savo paties žaizda.

Mes, kaliniai, greit pajutom, 
kad už mus rūpinasi jisai—mūsų 
daktaras Antanas. Ir mes buvom 
ramūs, mes, kurie kartais buvom 
katastrofiškoj sveikatos padėtyj. 
Juk jei Starkus nieko nepadarys 
—niekas daugiau nebepadarys!

Ir vėliau, kai po išsilaisvinimo 
susirgo mūsų kunigas Lipniūnas, 
inž. Šapalas, studentai Rima- 
šauskas, Čiuberkis, Pačeliūnas, 
mūsų visų buvo vienas apgailes
tavimas: kodėl gi su mumis nėra 
Starkaus. Ir kai du iš jų mirė, 
mes karto jom: jei būtų buvęs 
Starkus, o ne šie čia gydytojai, 
jie nebūtų mirę!

Starkus seka ligonio stovį, 
jam pačiam nejaučiant, “šian
dieną ateisi patikrinimo! Dabar 
pradėsim naują injekcijų kursą! 
Tau reikia daugiau gulėti!”—nei 
prašomas, nei kreipdamasis gau
ni mūsų gydytojo atsakymą.

Arba nueini ligoninėn injekci
jos, o jis tau ir sako: “Pasakyk 
profesoriui Jurgučiui, tegu atei
na gydymo!” Arba: “Še, prof. 
Sruogai nenešk kardiazolio am
pulių.”

Vienam mūsų buvo žaizdos ko
jose. Vyras jaunas ir nerūpes
tingas dėl savo sveikatos. Star
kus iki susierzinimo ir pikto iš
sibarimo priverčia jį pradėti gy
dytis.

Mūsų gelbėtojas
Iš mūsų lietuvių inteligentų 

grupės būtume likę gal pusė, jei 
su mumis nebūtų kalėjęs drau
ge prof. Starkus. Prof. Sruoga, 
teisininkas Mackevičius, pulki
ninkas Narakas, inž. stud. Žu
kauskas, VI. Darginavičius, Jo
nas Čiuberkis ir eilė kitų buvo 
jo išgelbėti iš mirties ir paskui 
nuolatinėje priežiūroje gydomi.

Danijos komunistų grupė gau
davo iš Danų Raudonojo Kry
žiaus pakietėlių ir vaistų. Tuos 
danus gydydamas, Starkus lai
mėjo tokį jų prielankumą, kad 
jam jie duodavo ir vaistų ir 
maisto. O visa tai jis atiduodavo 
mums ir kitiems ligoniams.

šitaip jis galėjo kai kuriuos 
mūsų įskiepyti nuo dėmėtosios 
šiltinės anksčiau, negu visas la
geris tam reikalui buvo gavęs 
reikalingų vaistų.

Tuo laiku, kai mus atvežė į 
Stutthofo lagerį, siautė dezinte- 
rijos ir dėmėtosios šiltinės epi
demijos.

Kalinys Starkus po trijų sa- 
vaičųi fizinių darbų pagaliau pa
tenka į ligoninę, kaip gydytojas.

Epidemija išsiplėtusi—ligoni
nėje nebėra nė vietos. Epidemi
ninkai po du guldomi į lovą, o 
tos lovos trijų aukštų. Lenkai 
gydytojai—bejėgiai ką nors pa
daryti.

Starkus pradeda dirbti. Vaistų 
nebegaili nė lagerio administra
cija, nes vokiečiams patiems bu
vo baisu, kad epidemija neišsi- 
plėstų už lagerio ribų, bet čia 
vaistų veikimo nebeužtenka. 
Starkus dirba dienom ir naktim, 
ir pasirodo, kur tik jis priliečia 
rankas, ten žmonės atgauna vil
tį.

Jo garsas
Epidemija prof. Starkų padarė 

lagerio dievuku.
Nuo tada vienintelis vardas, 

kurį, kaip vilties žodį, kartoja vi
si kaliniai, buvo Prof. Starkus!

Mirtingumo procentas staiga 
sumažėjo, beviltiškoj padėty

(Tęsinys 5 pusi.)
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
PROF. DR. MED. ANTANAS STARKUS

Elizabeth, N. J.
Praeitą rudenį pas mus buvo 

plačiu mastu padarytas rūbų va
jus ir surinkta 10,483 svarai.

Gegužės mėnesyje buvo dar 
pasiųsta trekas su 3,000 svarų.

Dabar vėl surinkta nemažai 
rūbų, konservų, knygų. Netrukus 
tai bus pasiųsta į centralinį san
dėlį.

Iš tų pirma pasiųstųjų rūbų, 
mūsų kolonijoje gavo padėkos 
laiškus trys asmenys: M. Žilevi
čiūtė, V. žilevičienė ir R. Džio- 
velis.

šia proga tenka priminti Eli
zabeth© kolonijos lietuviams, kad 
jie malonėtų, ką gali paaukoti, 
greitai pristatyti į klebonijos 
raštinę ar sesučių namus, nes 
greit bus daiktai išsiųsti.

Tuo tarpu reikia vaikų rū
belių, konservuoto maisto, rūbų, 
knygų. Rep.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Lietuvaitė—Miss New Jersey
Elena Sprainaitytė iš Kearny, 

N. J., kuri buvo išrinkta Miss 
Keamy, dalyvavo gražuolių rin
kime Hackensack, N. J. rugpiū- 
čio 20 d., kur jinai laimėjo “Miss 
New Jersey” titulą.

Jaunoji Sprainaitytė atsto
vaus visą New Jersey valstiją 
“Miss America” rinkimuose At
lantic City, N. J., rugsėjo mėne
sį.

A. Peteriūtė, G. Milinaičiūtė, 
M. Vaškiūtė, Ad. Serafinienė ir 
A. Smigelskienė lankėsi “Sum
mer School of Catholic Action“ 
paskaitose, kurios buvo laikytos 
Fordham Universitete nuo rug- 
piūčio 19 iki 24 d.

Rugpjūčio 24 d. A. Šaukonie- 
nė ir I. Belzienė išskrido į Pitts- 
burghą, Pa., atstovauti Moterų 
Marijos Sodalicijos draugijos Šv. 
Pranciškaus vienuolyno rėmėjų 
seime, kuris įvyko rugpjūčio 25.

A. E. S.

Rochester, N. Y.
Darbai

šiam mieste darbai visose 
dirbtuvėse eina strimagalviais.

Dirba vyrai ir moterys. Už
darbiai nelygūs. Kai kurie gau
na ligi 80 dol. per savaitę, bet 
yra tokių, kurie uždirba 35-40 
dol.

Pragyvenimas labai pabrango, 
ypač mėsa ir sviestas.

Iš dirbtuvių čion dominuoja 
Eastman Kodak, ši dirbtuvė ne
seniai paskelbė Rochestery tu
rinti 35,000 darbininkų. Tarp jų 
yra gana daug lietuvių.

Parėjusieji iš karo tarnybos 
kiekvienas ten gauna darbą.

Parapijos sukaktis
Bažnyčios dažymas eina spar

čiai.
Už poros mėnesių darbas jau 

bus atliktas.
Paskui liks įrengti nauji var

gonai.
Šiemet spalių mėn. sueina 40 

metų, kai Rochestery buvo įkur
ta lietuvių parapija.

Tam pradžią padarė šv. Pet
ro ir Povilo draugija, įsteigta 
1905 m. Ji narių turi apie 225, 
turto apie 27,000 dol.

Iš lietuvių biznierių gal smar
kiausieji yra trys Juozai: Moce- 
jūnas, Dirsė ir Šilinis. Aras.

Waterhury, Conn.
Waterburio Amerikos Lietu

vių Tarybos piknikas įvyko rug- 
piūčio 18 dieną Linden Parke, 
Union City, Naugatuck, Conn.

Esant gražiai dienai, svečių 
atvyko iš New Haveno, New 
Britaino, Ansonios ir iš Mass. 
Daugiausia buvo iš Waterburio.

Pasekmės buvo kuo geriau
sios.

Programos vedėjas komp. A. 
J. Aleksis pranešė susirinku
siems, kad pasiuntė laiškus pre
zidentui Trumanui, o kablegra- 
mas Valstybės sekr. Bymes tai
kos konferencijoje Paryžiun nuo 
šių organizacijų: Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Lietuvių Politiš
ko klubo, Federacijos 22 skyr., 
Moterų Sąjungos 43 kp., Sanda
ros draugijos, Darbininkų Sąjun
gos 5 kp. ir Lietuvių R. Katali

kų Susivienijimo 11 ir 91 kuopų.
Po šio pranešimo kalbėjo kleb. 

kun. J. Valantiejus, prof. Jurgis 
Žilinskas, Ona Vileišienė, Petras 
Dagys ir Petras Vilkaitis.

Baigiant programą, buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai,, kuriuos atliko šv. Juo
zapo parapijos choras, vadovau
jamas komp. A, J. Aleksio.

Rengimo komisijon įėjo šie 
asmenys: P. Jokubauskas, J. 
Trečiokas, M. Karinauskienė, 
komp. A. J. Aleksis, T. Matas, 
J. Bernotas, B. Petrauskas, St. 
Sapranas ir Nell Meškūnas.

Bilietų komisija, šeimininkės 
ir bartenderiai buvo J. Sniečkus, 
M. Kašėtaitė, Stephania Sapra
nas, M. Karinauskienė, Nell Meš
kūnas, Matilda Baker, Ona šmo
tas, Constance Jesaitis, Marijona 
Stankevičius, Ona Girdziauskas, 
J. žemaitis, J. Jakštas, K. Dap
kus, L. Pranskietis, St. Kairaitis, 
Vincas Lugminas, V. Urbonas ir 
Jonas Kairis

Nell Meškūnas.

Remkime mūsų draugus
Dabar, kada yra rinkimai 

valstijų gubernatoriaus, senato
rių ir kitų žymesnių valstijos pa
reigūnų, lietuviai turėtume rem
ti mūsų draugus.

Pavyzdžiui, Connecticut kong. 
Joseph E. Talbot yra nominuo
tas į gubernatoriaus pareigas. 
Jis yra nuoširdus lietuvių rėmė
jas ir American Friends of Lith
uania garbės narys. Jis visuomet 
dalyvauja lietuvių parengimuose 
ir aukoja pinigais.

Talbot visuomet gina Lietuvos 
nepriklausomybės reikalus ir ne
kartą viešai yra pasmerkęs tuos, 
kurie agresijos būdu užgrobė Lie
tuvą ir kitas Baltijos valstybes. 
Nekartą yra pasakęs, kad negali 
būti pastovios taikos, kol šių ša
lių laisvė bus pilnai sugrąžinta.

Mūsų užduotis parodyti jam 
savo nuoširdumą, remti jį, kada 
jam mūsų pagelba reikalinga.

Dr. M. J. Colney.

New Britain, Conn.
Kunigystės sukaktis

Rugsėjo 22 dieną mūsų para
pijoj įvyksta didelės iškilmės: tą 
dieną ruošiamasi gražiai pa
minėti klebono kun. M. Pankaus 
kunigystės 40 metų sukakties.

Sukakties minėjimui ir paren
gimui laukiama atvykstant ne
maža svečių.

Programoje taip pat dainuos 
operos solistė Barbora Darlys ir 
Marijona Kižytė.

Amsterdam, N. Y.
Rugpiūčio 25 d., sekmadienį, 

įvyko mūsų choro piknikas.
Savaite anksčiau buvo sureng

tas piknikas parapijos naudai ir 
gerai pasisekė.

Žmonės į šiuos parengimus 
lankėsi mielai, ypač kad tokių 
pramogų jau seniai buvo neturė
ję.

Mūsų vargonininkas J. Olšaus
kas išrinktas Vargonininkų Są
jungos sekretorium. K.

Marianapolis
Metinis Seimas

Rugsėjo 8 d., 1946 m. Maria- 
napolyje bus Kolegijos Rėmėjų 
metinis Seimas. Rėmėjai yra di
delio darbo bendradarbiai. Jų 
aukomis palaikoma pati Kolegi
ja ir tikimasi ji pagerinti, pato
bulinti.

Būtų gera, kad į šį gana svar
bų Marianapolio Kolegijos Rė
mėjų Seimą teiktųsi atvykti visi 
kiek galint dvasios vadai, kolo
nijų ir parapijų veikėjai, draugi
jų ir organizacijų atstovėti su 
naujais sumanymais ir apgalvo
tais patarimais.

Tik visi kartu ir sutartinai 
veikdami, galime tikėtis sulaukti 
gražios Kolegijos ateities.

Kun. K. A. Matulaitis, M.LC.

Kiek Naturalizavosi
Washingtonas. — Congres

sional Record (liepos 29 d.) 
daviniais Jungtinėse Ameri
kos Valstijose nuo 1936 iki 
1945 metų priėmė Amerikos 
pilietybę 40,222 lietuviai.

Tuo pat laikotarpiu natu
ralizavosi 5,841 latvis ir 1,- 
369 estai.

(Pradžia 4 pusi.) 
esantieji pagyja! Mums patiems 
paskui buvo daug vargo apsigin
ti nuo žmonių, prašančių, jog 
mes pas Starkų padarytume pro
tekciją, kad juos pasiimtų jis, o 
ne koks lenkas gydyti.

Ne tik norvegų rezistencijos 
vyrai, ne tik danų komunistai, 
ne tik rusai ir vokiečiai, bet net 
patys lenkai veržte veržėsi į Star
kaus žinioje esančias palatas. 
Kai kurie lenkai, buvę karo gy
dytojai, sakėsi, kad jie ir čia sto
vykloje veda karą toliau! Atseit, 
jie rūpinasi tik saviškiais, savo 
tautiečiais, o kiti temiršta—bū
sią priešų mažiau. Starkus pa
pasakodavo mums tai su di
džiausiu pasipiktinimu ir darė 
viską visiems kaliniams padėti.

O mes, lietuviai, tarpusavy 
kalbėdavome, kad po karo mū
sų Starkui statysime padėkos 
paminklą už mūsų išgelbėjimą. 
Ir kitų tautybių žmonės savo gy
venime užmirš daugelį lagerio 
vardų, bet Starkaus—niekada.

Tiesos žodis vokiečiams
Starkus žinojo, kad vaistai ne 

viską gali. Jis griežtai tvirtino 
lagerio gydytojai — viršininkui 
vokiečiui, kad jie turi ligoninis 
pagerinti maistą. Išsekusiems or
ganizmams geriausias vaistas— 
valgis. Gyvi skeletai turėjo at
gauti raumenis, o tam reikėjo 
pieno. Starkus rašė raštus, jis 
iki susipykimo ir, statydamas 
save pavojun, reikalaudavo vo
kiečių lagerio administracijos, 
kad silpnesniems ligoniams pa
rūpintų pieno. Reikalas šiek tiek 
taisėsi.

Ir štai ką daro Starkus. Jis 
pats gautus sau maisto siuntinė
lius iš Lietuvos dalina ligoniams, 
ne tik savo tautiečiams darbinin
kams, bet ir kitų tautybių kali
niams. Tik iš žmonos gaunamus 
negausius siuntinėlius jis suvar
todavo pats, kad nenusilptų. Vi
sa gi, ką gaudavo iš draugų—o 
iš jų gaudavo daugiau—jis išda
lindavo kitiems.

Jis net mums darydavo prie
kaištą, kad gaudami daugiau 
siuntinėlių, ne visi dalinomės su 
likimo draugais ar nepakanka
mai dalinomės. Jis' ėmėsi rūpin
tis, kad mūsų lietuvių blokas 
specialiai pasiimtų globoti savus 
sergančius darbininkus ligoninė
je.

Iš pradžių tą darbą dirbo Ra- 
kūnas, paskui Lipniūnas, o vė
liau kurį laiką teko ir man prie 
to prisidėti.

Neretai daug nemalonumų 
tekdavo patirti iš lenkų sanita
rų: “Ką čia, girdi, neši? Ar ne 
bombas? Duok patikrinti! Nie
kam nevalia lankyti ligonių” . . .

Užtekdavo priminti Starkui, 
kad daro sunkumus, ir jis, su 
lenkų gydytojais pasikalbėjęs, 
nuramindavo tuos lenkų sanita
rus.

Taip šelpėm maistu ne tik sa
viškius, bet ir estų studentų li
gonius ir vienam kitam kitų tau
tybių ligonių pakišdavom, ką 
daugiau atsinešę.

Lenkai ligonys sakydavo: 
“Žiūrėkit, kokie lietuviai solida
rūs! Jie saviškių neužmiršta, o ir 
mums, jei turi, negaili!”

♦ * ♦

Stačiai šiurpas nukrečia pa
galvojus, kad tas žmogus, ku
riam ilgiau už kitus mūsų gru
pės žmones dar tindavo kojos 
huo širdies nusilpimo ir nuolati
nio stovėjimo, begelbstint kitus, 
—dar šiandien turi iškęsti prie
kaištus ir šmeižtus.,

Taip gali kankinti tik lietuvis 
lietuvį—lietuvis, kuris pats nėra 
perėjęs pragaro, gal būt, išpai
kintas lepesnių gyvenimo sąlygų 
ir iš nuobodulio nežino nieko 
daugiau stvertis kaip intrygų ir 
insinuacijų.

Jei man būtų leista pažinti tą 
vyrą, kuris išdrįso šitokį skaus
mą padaryti ne tik profesoriui 
Starkui, bet ir mums visiems, 
kurie esame jo pasišventimo liu
dininkai ir jo išgelbėtieji—tam 
vyrui aš pasiūlyčiau nebesiva
dinti lietuviu ir žmogum.

Nors baisu prileisti, bet pats 
gyvenime esu sutikęs tokių as
menų, kuriuose glūdi daugiau, 
kaip pikta valia: liguista fanta
zija, kuri kuria iš vaizduotės to
kią tikrovę, kokia jam patinka 
ir kokia jam naudinga, o taria
miems priešams—nenaudinga.

Jei turim reikalą su tokiais 
žmonėmis—o tokių yra—nepasi- 
darykim liguisti visi ir iš mūsų 
tautos herojų nepradėkim dary
ti išsigalvotų nusikaltėlių. Tas, 
iš mūsų pačių pusės, saviškių že

minimas gali būti naudingas tik 
mūsų tautos priešams.

Jei reikia karti tokios aukos, 
kad vienam lietuviui būtų atim
ta garbė, tautiečiai,—tą auką 
pasiryžęs padaryti aš. Už tą, ku
ris man gyvybę yra išgelbėjęs, aš 
sutinku būti apšmeižtas ir iško
neveiktas.

Autoriai ir kaltininkai, atšau
kite šmeižtus prieš prof. Starkų 
ir juos nukreipkite prieš mane. 
Mano sąžinė bus rami—bent tuo 
aš būsiu galėjęs atsilyginti gy
dytojui ir žmogui, kurį kaip re
tą radinį esu sutikęs gyvenime 
pačiose sunkiausiose sąlygose.

Kun. Stasys Yla,
Vyt. D. Un-to Teol. F-to adjunktas 

Stutthofo kacetininkas, nr. 21257, 
Laikinojo Liet. Politkal. Kom. narys.

Antro Mirtininko 
Žodis

Kaip koncentracijos lagerį va
dinu tiesioginiu nacionalsocialis
tų sukurtu žemės pragaru, ku
riame man ir tūkstančiams ka
linių buvo išsemtos visos žmogiš
kosios jėgos ir viltys, taip Dr. A. 
Starkų laikau Dievo siųstuoju 
mažinti mums visiems tas pra
garo kančias.

Neužmiršiu niekad 1943 metų 
gegužės mėn. pabaigos, kada gu
lėjau lagerio ligoninėje, jau tre
čia savaitė dėmėtosios šiltinės 
kamuojamas ir tesverdamas tik 
54 kilogramus.

Kaimyninėse lovose tokiose 
pat sąlygose gulėjo Įeit. Stane
vičius ir Briedikis. Dr. Starkus 
lankydavo mus kelis kartus per 
dieną: davinėjo vaistų, injekcijų 
ir raminančiais žodžiais drąsino. 
Jo globos dėka visi trys išliko
me gyvi.

Bet ką čia trys! Kas buvo la
geryje, tas vienu ar kitu būdu 
sirguliavo. Kiekvieną Dr. Star
kus globojo, slaugė, gydė. Jo pa
cientų skaičius prilygo lageryje 
išlikusiųjų sveikųjų skaičiui.

Pasisakydavo kai kada dakta
ras, kad jaučia nuovargį, bet 
apie poilsį ir negalvojo. Kas gi 
galėjo jį pavaduoti? Tokio nebu
vo. Ir jis dirbo atsidėjęs, pasiau
kojęs, apie save užsimiršęs, nors 
kaip gydytojas ir būtų galėjęs 
lengviau laiką praleisti.

Šių metų gegužės mėnesį Len
kijoje Dancigo teismas sprendė 
Stutthofo stovyklos žmogžudžių 
bylą. Kalinių liudijimais buvo at
skleista visa Stutthofo lagerio 
tikrovė, visi jos užkulisiai. Len
kai apie lietuvius atsiliepė, kaip 
apie garbingus kankinius, o apie 
Dr. Starkų, kaip apie šviesiausią 
asmenybę.

Susitikau išėjusius iš lagerio 
laisvėje lenkus, čekus, danus, 
norvegus, latvius, rusus, estus— 
iš jų lūpų pirmas padėkos ir di
džiausio dėkingumo žodis buvo 
skiriamas lietuviui kaliniui Dr. 
Starkui.

Kas gali Dr. Starkų šmeižti? 
Aišku, tik gestapo, jo agentai 
arba pakalikai, nes jiems jis tik
rai buvo daugiau, negu priešas.

Gelbėdamas gyvybę kito kali
nio, savo atviru, aštriu žodžiu, 
pats būdamas kalinys, ne kartą 
rėždavo vizituojančiam SS gydy
tojui: “Nekaltas kalinių kraujas 
liks neištrinama dėmė ne tik 
jums NSDAP, bet ir visai vokie
čių tautai ir per amžius šauks 
keršto.”

Tai jau įvyko. Vokiečių tauta 
kenčia, o nacionalsocialistai 
Nuernbergo byloje plaunasi ran
kas: “Mes nekalti!” Nacių auk
lėtiniai senu melo būdu jau ban
do apšmeižti net tuos, kurie ste
buklingu būdu išliko iš jų mo
dernios tautų skerdyklos—kon
centracijos lagerio.

Ne, kol mes, mirtininkai, gyvi 
būsim, nacionalsocializmas savo 
darbų nenutrins.

Teišdrįsta kas nors pareišti 
šmeižtą arba bent piktą žodį 
kartu vargusiam ir mane iš mir
ties patalo ištraukusiam gydyto
jui, to sąžinė tepasiima ir mano 
gyvybę, kurią man išgelbėjo Dr. 
Antanas Starkus. ' (

Pilypas Žukauskas-Narutis,
• Stud. Techn.

Stutthofo kacetininkas nr. 21244.

— Anglijos magnatai už 
nusavintas anglies kasyklas 
gaus iš valdžios 164,660,000 
anglių svarų.

Kas myli tėvynę, turi my
lėti ir tuos, kur joje gyvena.

, Vincas Krėvė.

ARMIJOS 
VETERANAI!
PAVERSKITE SAVO MOS* Į GERĄ DARBĄ 
DABAR MOKA NAUJAS AUKŠTESNES ALGAS
Jeigu jūs turėjote vieną iš 
tam tikrų Armijos Military 
Occupational Specialties, 
tai galite dabar įstot į nau
jąją Reguliarę Armiją su 
laipsniu atitinkamu jū
sų gabumui ir patyrimui, 
jei įstosite 3 metams ir pa
skirtu laiku po paskutinės 
pakankamai geros karinės 
savo tarnybos.
(’Military Occupational Specialties)

271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

Tremtiniai Pastatė 
Teatrui Patalpas
Hanau. — Hanau lietuvių 

tremtinių stovykloje įvyko 
retos iškilmės — buvo atida
rytos tremtinių jėgomis į- 
ruoštos teatrui patalpos, ga
linčios sutalpinti net per 2,- 
000 žiūrovų. Patalpos įruoš
tos vokiečių raitelių mokyk
los namuose, ir jos skiriamos 
ne tik vaidinimams, bet ir ki
nui, sportams, koncertams ir 
t.t.

Darbas truko virš 3 mėne
sių. Lietuviai už tą gavo UN- 
RRA padėką. Salė dekoruota 
lietuviškais motyvais, šiomis 
patalpomis naudosis visi Ha
nau DP — tremtiniai, tauty
bių nežiūrint. Atidarymo iš
kilmės užsitęsė per tris die
nas ir meninėje programoje 
dalyvavo geriausios lietuvių, 
estų, latvių ir lenkų artisti
nės jėgos.

Visur ‘Savi’ Žmonės
Kiek toli yra pažengusi 

Lietuvos rusifikacija, gali
ma spręsti iš “Tarybų Lietu
voj” tilpusios žinutės:

“Raudonojo laivyno kovo
tojas N. pareiškė Klaipėdos 
uosto darbininkams: “Čia, 
kaip Vladivostoke ar Lenin
grade, visur aš matau savus 
žmones.” “Tarybų Lietuva” 
tik patvirtina Churchillio pa
sakytus žodžius britų parla
mente, kad Lietuvoje ir Pa- 
baltyje gyventojų sudėtis, 
palyginant su 1939 metais, 
visiškai pasikeitė.

Senųjų Lietuvos gyventojų 
šiandien reikia ieškoti nesu
skaitomuose bolševikų kon
centracijos lageriuose, tūks
tančiuose kalėjimų, ištremty
je Sibire, Vokietijoje ir visa
me pasaulyje. Į jų vietas at
vežti iš-Vladivostoko ir Le
ningrado, kuriuos taip grei
tai ir galėjo atpažinti minė
tas rusų jūrininkas.

ŠYPSENOS
Mokykloje

Mokytoja: — Stepai, pasa
kyk man: atėmus penkis nuo 
penkių—kiek liks?

Stepas tyli.
Mokytoja: — Et, tu žioply! 

Duok šią ranką, paaiškinsiu. 
Ištiesk pirštus, išskėsk. Ma
tai, penki. Dabar sugniaužk 
pirštus. Tai vadinasi nuo pen
kių atėmei penkis. Na, tai kas 
liko?

Stepas: — Ugi kumščia.

Kaip Tik Pataikė
Vienas žmogus medėjas, 

vaikščiodamas per dieną po 
krūmus ir laukus, nieko ne
sumedžiojo. Nenorėdamas ei
ti namo tuščias, sugrįžęs į 
miestą, nuėjo į krautuvę ir 
nusipirko zuikį.

— Ar tai tu, dūšele, jį su
medžiojai? — klausia mote
ris.

— Taip, širdele, žinoma,

Proga pakilimui, geras, 
nuolatinis darbas. Gaukite 
visus faktus arčiausioj 
jums J. V. Armijos Rekru- 
tavimo Stotyj.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

kad aš, — riečia melagis me
dėjas.

— Kaip tik į laiką pataikei, 
nes jau pradėjo gesti iš se
natvės.

Per Ilgas Gyvenimas
Ligonis į gydytoją: — No

rėčiau dar gyventi, kol skolas 
'išmokėsiu.

Gydytojas: — Turėtum ta
da amžinai gyventi.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Adomonis, Petras ir Povilas.
Bagučianskas, Juozas, gyv. Brookly- 

ne.
Baranauskienė, Uršulė, duktė Ado

mo, iš Buzų k., Deltuvos vai., Ukmer
gės aps., gyv. Chicagoje.

Bereišis, Kazys, sūnus Simano, iš 
Blauzdžių k., Žeimių v., Kėdainių aps., 
gyv, Brooklyn, N. Y.

čuberkis, Antanas, iš Kanciūnų k., 
Meškuičių v., Šiaulių aps.

Darvinskaitė, Zosė, kilusi Žasliuose, 
Trakų aps., gyy, Lawrence, Mass.

Daugėla, Petras, iš! Kuodiškių k., 
Zapyškio vai., ir vaikai, gyv. Chicagoj.

Didas, Lėna, gyv. So. Boston, Mass.
Drumsta, Pranas, iš Žąslių v., Trakų 

aps.
Felgendrehrer, Wanda, gyv. Phila- 

delphijoje.
Galkus, Eugenija, gyv. Phila., Pa.
Gaudiešius, Domas, iš Vainočių km., 

Triškių vai. -
Gilvickas, Juozas, sūnus Silvestro, iš 

Blinstrubiškių k., Viduklės vai., Rasei
nių aps.

Gvazdikas, Eduardas.
Jakas (Jakai), sūnus Mykolo, iš Ka

lnėnų k., Sėtos vai., Kėdainių aps.
Jakutienė, Emilija, kilusi Vaisvidžlų 

km., Pakruojaus vai., Šiaulių aps.
Janulevičienė, Julė, iš Krikštonių k., 

Seirijų vai.
Jesiunienės - Clnčytės, Antano Cin- 

čio sesers, vaikai prašomi atsiliepti,

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

. Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvią Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

4—. "1 ,... . , ■........ — ►
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EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
▼ ■ ■ ■■ -----------------------------------i

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT ' 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

gyv. Chicagoje, nuo Pasvalio, Talač- 
konių km.

Jonaitytės, Elena, Julija ir Stasė, iš 
Akmenės vai., gyv. Chicagoje.

Jusėnaitė (Južėnaitė), Ona.
Juzėnas, Mykolas, sūnus Justino, iš 

Sindrių k., Debeikių vai., Utenos aps.
Kadusevičius, Antanas, iš Žaslių v., 

Trakų aps.
Kasper - Balsaitė, Olimpija, duktė 

Tado, iš Palančių k., Kulių vai., Kre
tingos aps., gyv. Scrantone.

Kidulis, Jonas, iš Vičių k., Akme
nės vai., gyv. Waterbury, Conn.

Kubilius, Augustas, iš Zavodos km., 
Punsko vai., Seinų aps.

Kundrotas, Petras, sūnus Igno, iš 
Ročkių km., Seirijų vai., gyv. Detroit, 
Mich.

Liaudanskaitė, Kotryna, gyv. South 
Boston, Mass.

Liknickas, Feliksas.
Lingytė, Marija, duktė Longino, iš 

Mančekių k., Akmenės vai.
Liutkevičienė - Kubiliūtė, Ona, iš 

iZavodos km., Punsko v., Seinų aps.
Mačiulis, Tadas, sūnus Jono, iš Ežiu

kų k., Joniškio v., Šiaulių aps.
Mačiulytė, Klara, duktė Povilo, iš 

Linkaičių k., Šiaulių aps.
Maliauskas, Petras, iš Dručkūnų k., 

Varėnos vai., Alytaus aps.
Malniekas, Teodoras, iš Petrunėlių 

k., Žeimelio v., Šiaulių aps.
Martinaitis, Jonas ir Jurgis ir ju

dviejų šeimos, gim. Amerikoje.
Mažionis, Steponas, iš Tauragės aps., 

gyv. New Jersey valst.
Mickevičiūtė, Petronėlė, iš šiaudi- 

niškės k., Alvito vai., Vilkaviškio aps.
Milašius, Augustinas ir Konstantas,

spėjamai gyv. Baltimorėje.
Milašius, Kazimieras ir vaikai, gyv. 

Chicagoje.
Mockus, Petras, sūnus Antano, iš 

Salininkų k., Jonavos vai., Kauno aps.
Navikaitė, Antanina, duktė Petro, 

iš Kreknavos miest., Panevėžio aps., 
gyv. Chicagoje.

Pažerskis, Matilda, gyv. Chicagoje.
Petkūnas, Petras, iš Lidžių k., Troš

kūnų vai., Panevėžio aps., gyv. Chi
cagoje.

Petkus, Jonas, gyv. S. Boston, Mass.
Račiauskas, Endr., iš Vasiliškės k., 

Raseinių aps.
Račiauskas, Kazys, iš Deltuvos vai., 

Kėdainių aps.
Rimkus, Antanas, gyv. So. Boston, 

Mass.
Sadauskas, Juozas, sūnus Mato, iš 

Bražiškių k., Barzdų v., šakių aps., 
gyv. New Yorke.

Sakalauskas, Jonas, iš Bubinų k., 
Pilviškio vai., Vilkaviškio aps.

Skridulis, Stasys ir Skridulytė, Liu
cija, iš Andrašiūnų k., gyv. Chicagoje.

Stankūnas, Juozas ir Stasys.
Stašaitienė, Ona ir Stašaitytė, Mari

ja, iš Pagirių k., Sasnavos vai., Mari
jampolės aps., gyv. New Yorke.

Šimonis, Kazys, iš Vaivadiškių k., 
Žeimių vai., Kėdainių aps., gyv. Chica
goje.

šumanienė - Jusėnaitė, Veronika.
Šumskai, Jurgis, Vincas ir Stasys, 

sūnūs Jurgio, iš Dauciliškių k.
Šumską! tė, Stefanija, duktė Marty

no, iš Dauciliškių k., Veivio vai. *
Taliūnas, Jonas, gyv. New Yorke.
Tomkienė - Kavolytė, Ona, iš Jur

barko vai., Raseinių aps., gyv. Chica
goje.

Ugenskaitė, Marija, iš Vaidatonių k., 
Skaudvilės vai., Tauragės aps.

Vingis, pažįstamas Jokūbui Lakshui, 
kuris gyv. Philadelphijoje.

žingulevičienė - Račiauskaitė, Vik
torija, iš Deltuvos v., Kėdainių aps.

Žiūkas, Povilas, iš Viešintų m., Pa
nevėžio aps.

Žukauskaitė, Ona, gyv. Philadelphi
joje.

Žukauskas, Vincas, sūnus Antano, 
iš žąslių, Trakų aps., gyv. Lawrence, 
Mass.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
prdšomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA

41 W. 82nd St, New York 24, N. Y.



Rugpiūčio-August 30, 1946

Vasaros Sezonui Baigti
RENGIAMAS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

Rugsėjo-Sept. 1 d., 1946
DEXTER PARKE

Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.), Woodhaven, N. Y.

Piknikas įvyksta labai patogiu laiku, būtent, prieš LABOR DAY. Visi at
silankiusieji gales smagiai, nesiskubindami praleisti laiką. Parengimo pel
nas skiriamas savaitraščio "AMERIKOS" naudai, tad be abejo bus remia
mas visų "Amerikos" bičiulių. Taigi, visus kviečiame ruoštis šiam paren- 
9imui- rėmėjų komitetas.

‘BROOKLYN EAGLE’ APIE 
CHASE “THE STORY OF 

LITHUANIA”

Rugpiūčio 26 d. dienraštis 
“Brooklyn Eagle” įsidėjo 
straipsnį apie kun. J. Chase 
“The Story of Lithuania.”

Laikraštis sako, kad kun. 
T. Chase parašė pirmą istori
ją anglų kalba apie Lietuvos 
kovą dėl savo būvio.

Toliau duodama žinių apie 
autorių, lietuvius ir pažymi
mi kai kurie bruožai iš Lietu
vos praeities.

Gale nurodoma žiauri Lie
tuvos priespauda rusų ir na
cių okupacijose bei jos teisė 
laisvai gyventi.

“The Story of Lithuania” 
jau yra išsiuntinėta tūkstan
tis su viršum egzempliorių ir 
dar nemaža užsakymą laukia 
savo eilės, kol ryšykla spės 
paruošti daugiau knygų.

Visi Į Paskutinį 
Pikniką

Maspetho Žinios

Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
kaip žinote, Dexter Parke į- 
vyksta šio sezono paskutinis 
ir bene didžiausias New Yor
ko apylinkės lietuvių pikni
kas.

Meteorologijos Biuras tai 
dienai pranašauja kiek vė
sesnį, bet gražų ir pastovų 
orą. Taigi visi, kaip girdėti, 
ruošiasi šin piknikan, kitus 
reikalus į šalį atidėję.

Kalbama, kad eina slapta 
agitacija, kuris visuomenės 
sluoksnis čia bus gausiausiai 
atstovaujamas, nes niekas 
nenori nusileisti: ruošiasi 
draugijos, parapijos, kliau
čiai, kitų amatų žmonės, o ir 
jaunimas, mėgstąs pašokti, 
gausiai susirinks.

Tyli tik mūsų gerb. biznie
riai ir siuvėjų bosai. Mat, jie 
nemėgsta tuščiai kalbėti, bet, 
kur reikia palaikyti savo ge
ras vardas, paskutinę minutę 
susirenka visi, kaip vienas.

Beje, darbščios ir suma
nios pikniko rengėjos nesako, 
ką jos turi paruošę, bet tvir
tina, jog piknikan atsilankiu
sieji bus sotūs, neištroškę ir 
nubodžiauti neturės laiko.

Taigi iki pasimatymo sek
madienį Dexter Parke!

Brooklynietė.

Laidotuvės
Rugpiūčio 23 dieną Maspe

tho lietuvių par. ir Lietuvos 
Vyčiai neteko žymaus nario. 
Beth David ligoninėje, New 
Yorke mirė Jonas Brigaitis, 
39 metų amžiaus.

A.a. Jonas, sūnus Bonifaco 
ir Pranciškos Brigaičių, buvo 
baigęs Apreiškimo par. pra
dinę mokyklą ir šv. Jono 
aukštesniąją mokyklą. Ištar
navęs metus Amerikos ka
riuomenėje, jis tapo New 
Yorko detektyvu; tame dar
be jis pasižymėjo su viršum 
dvylika metų.

Paliko nuliūdime žmoną 
Marytę (gimus Jočiūtė), gy
venančią 54-43 64th St., Mas
pethe, su dviem sūnumis — 
Pilypu ir Jonu.

Velionis iškilmingai palai
dotas rugpiūčio 26 dieną iš 
Atsimainymo par. bažnyčios, 
šv. Jono kapuose.

Patarnavo A. J. Valantie- 
jaus laidotuvių įstaiga.

VARGONININKŲ S-GOS 
VALDYBA

Vargonininkų seime Brook- 
lyne rugpiūčio 21 d. buvo iš
rinkta šioji valdyba:

Pirm.—Just. Kudirka iš 
Chicagos, vicepirm—Pr. Dul
kė, sekr. ir iždin. J. Olšaus
kas, iždo globėjai—Pr. Korte
lis ir Ad. Mondeika.

Knygium liko A. Pocius.
Kitais metais seimas bus 

šaukiamas Elizabethe, N. J.
Nutarta Kunigų Vienybę 

prašyti, kad dvasios vadu pa
skirtų kun. K. Paulionį.

J. Bačiūnas per Vargoni
ninkų S-gą paskyrė 250 do
lerių muzikos kūrinio kon
kursui.

— Rugp. 31 d. susituoks 
Aldona Pačėsaitė su William 
Heidenrich. Rugs. 8 d. susi
tuoks Emilija V. Gražulytė 
su Pranu B. Songaila.

— Rožančiaus draugija tu
rės mėnesinį susirinkimą kitą 
sekmadienį, rugsėjo 8 d., 4 
vai. p.p. parapijos salėje.

— Liet. Katalikų Veteranų 
postas turės savo mėnesinį 
susirinkimą rugsėjo 5 d., 8:30 
vai. vakare parapijos salėje. 
Veteranai kviečiami įsirašy
ti šiame susirinkime.

— Jau sugrįžo seselės 
pranciškietės iš Pittsburgh©.

— Vyčiai išsirinko du dele
gatu savo metiniam seimui, 
kuris įvyksta rugsėjo 22 ir 23 
d. Worcester, Mass.

— Varg. A. Visminas dar 
tebeguli šv. Kotrinos ligoni
nėje. Jo sveikata gerėja.

— Parapijos bazaras pra
ėjo labai gražiu pasisekimu. 
Bazarą atlankė kunigai: Pau- 
lonis, Aleksiūnas, Gurinskas, 
Liubauskas, A- Pažereckas, 
J. Skrodenis, J. Baltrušaitis, 
Kerns, Sullivan.

Visos draugijos uoliai dir
bo. Biznieriai gausiai auko
jo dovanų. Parapijiečiai pa
rėmė dažnu atsilankymu.
. Todėl pelno bus daug ir 
viršins visus buvusius baza- 
rus.

— Rugp. 18 d. pakrikštyta 
F. ir S. Slaninų duktė Louisa 
Ona, rugp. 25 d. pakrikštytas 
J. ir M. Wicks (Vėževičių) 
sūnus Robertas Jonas.

— BALF 16 skyrius pri
iminėja kasdien dėvėtus dra
bužius, batus pabėgėliams. Į- 
vairias aukas galima įduoti 
kasdien parapijos salėje. Sky
rius įrašo naujus narius. Ne
trukus skyrius šauks susirin
kimą rinkti delegatams meti
niam seimui.

— Draugijos ruošia gražią 
dovaną išleisti “Amerikos” 
piknike rugsėjo 1 d. Dexter 
Parke.

Angelų Karalienes 
Parapija

Mūs prašo pranešti, kad 
pagaliau atsišaukė laimėju
sieji dovanas parapijos pik
nike.

Pirmąją dovaną (gražią 
pintinę) laimėjo p. Bardzi- 
lauskų dukrytė, Teresėlė, gy
venanti 94-35 85 Ave., Wood- 
havene.

Antrąją dovaną (butelį gė
ralų) laimėjo Anna Michulis, 
stambaus kriaučių boso žmo
na, gyv. 49 Wilson Rd., Val
ley Stream, N. Y.

Kitas dovanas laimėjo Ona 
Petrulionienė ir Skarulienė.

Visi laimėjusieji dovano
mis labai patenkinti. Paten
kinti ir pikniko rengėjos ir 
rengėjai, kad jų darbas davė 
gražių vaisių.

Klebonas gi dėkoja rengė
jams už pasidarbavimą, o 
svečiams už gausų atsilanky
mą. R-s.

— Marcelė Putinienė, Gyv. 
Rožančiaus draugijos pirmi
ninkė, susirgo ir turėjo eiti 
operacijai.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuojau po sumos, 
parapijos salėje.

Nariai, kurie dar nėra per
sirašę į naują rekonversijos 
skyrių, prašomi ateiti į susi
rinkimą.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks pirmadienį, rugsėjo 2 
d., 8 vai. vakare, tuojau po 
pamaldų.

Mūsų parapijos vyrai, mo
terys ir jaunimas, visi žada 
dalyvauti “Amerikos” savait
raščio parengime, rugsėjo 1 
d., Dexter Parke, Woodhaven, 
N. Y.

Mūsų parapijos jaunuolių 
benas taip pat bus ten apie 5 
vai. po pietų.

Piknikas prasidės 2 vai. po 
pietų.

Mūsų Apylinkėje
• “Amerikos” įstaiga Dar

bo Dieną bus uždaryta. Paš
tas taip pat nedirbs, išskyrus 
Special Delivery.

• Just. Kudirka, naujas 
Vargonininkų S-gos pirm., iš
vyko Chicagos link.

• P. Labanauskas šiomis 
dienomis išvažiuoja dirbti į 
General Electric, Schenec
tady, N. Y.

• Edv. Tumasonis buvo iš
vykęs dviem savaitėm atos
togų. Gržęs vėl eina savo pa
reigas prie ACC New Yorke.

• N. Rastenis šiomis die
nomis buvo iš Baltimorės at
važiavęs NewYorkan BALFo 
reikalais.

• J. Gaurilius išvyko Ma- 
rianapolin ir Chicagon.

• Pr. Bajoras, “Tėvynės” 
redaktorius, su žmona leidžia 
atostogas Maine valstijoj.

• Kunigų rekolekcijose šią 
savaitę yra kun. Pakalnis, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. P. 
Lekešis ir kun. T. Chase.

• Kun. J. Slavynas iš New 
Yorko grįžo į War, W. Vir
ginijoj, kur nuolat gyvena.

• Rūtai Averkaitei buvo 
padaryta tonsilų operacija:

• P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, rugsėjo 6 d. lan
kysis apylinkėj.

• Petras Dagys, protestan
tų dvasiškis, pereitą savaitę 
atvyko iš Švedijos. Sustojo 
Waterbury, Conn.
• Kun. J. Valantiejus iš Wa- 
terburio, Conn, buvo atsilan
kęs Maspethe.

• Barbara Darlys ir M. Ki- 
žytė rugsėjo 22 d. dainuoja 
New Britain, Conn.

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

PADĖKA

Liepos 2 dieną mirė sena 
Brooklyno gyventoja Magda
lena Arkušauskienė, 68 metų 
amžiaus. Velionė priklausė 
prie Moterų Sąjungos, Gyvo
jo Rožančiaus draugijos ir šv. 
Pranciškaus Tretininkių.

Palaidota liepos 6 d. po 3 
mišių, kurias laikė kun. Ma- 
saitis ir kiti kunigai.

Velionės giminės dėkoja 
visiems, prisidėjusiems su
ruošti šias iškilmingas laido
tuves. Ypač dėkojama p. Aro- 
miskiui už parūpinimą gauti 
tretininkių rūbus, kuriuos la
bai sunku buvo įgyti, ir visai 
Aromiskių šeimai už lanky
mą velionės ligos metu.

Be gausaus būrio giminių 
ir pažįstamų, laidotuvėse da
lyvavo Jay Dillon iš Auburn, 
N. Y., sū žmona Marcele ir 
vaikais, taipgi Stanley Bar- 
kus.

Mėnesinės mišios už velio
nės vėlę buvo atlaikytos rug
piūčio 6 d.

Visų vardu dėkoja nuliū
dusi duktė. Mary Barkus.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS
New Yorko ir New Jersey 

Vyčių apskrities suvažiavi
mas įvyks rugsėjo-Sept. 8 d., 
sekmadienį, Kearny, N. J., 
Lietuvių Piliečių klube, Duke 
St. ir Davis Ave.

Pradžia 2:30 vai. po pietų.
Šis suvažiavimas yra labai 

svarbus. Todėl kiekvienas vy
tis prašomas jame dalyvauti.

Svarbiausias darbų klausi
mas bus valdybos rinkimai.

Apskrities Sekr.
PAIEŠKOMI

M. Varais arba jį pažįstantie- 
ji prašomi atsiliepti į “Amerikos” 
įstaigą.

Juozas Markūnas, kilęs iš Uk
mergės aps., Žemaitkiemio vai., 
Juodžių k. Amerikon išvykęs 
prieš 25 metus.

Povilas Grigas, kilęs iš Telšių 
aps., Varnių vai., Pavandenio 
par. Amerikon išvyko prieš 27 
metus.

Rozalija Diržienė, 
115-37 118th Street 

Ozone Park 16, N. Y.

Jonas Kilkus, kepyklos savi
ninkas, rodos, gyvenęs Naujoje 
Anglijoje. Ieško adv. Lionginas 
Indreika.

Prašome pranešti:
Mrs. Helen Zeikus, 
186 Howard Ave., 

Brooklyn 33, N. Y.

Lietuviu Radijo Vakarinės

Šį sekmadienį, rugsėjo 1 
d., 9 vai. mišių metu Gyvojo 
Rožančiaus draugijos narės 
eis bendrai prie šv. KomunL 
jos.

Narės prašomos dalyvauti.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

TeL MArket 2-5360

PIKNIKAS

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, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
rlausix bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

RAŠO IŠ KORĖJOS
Sgt. J. B. Navickas rašo iš 

Korėjos, kad oras ten dieną 
yra labai karštas, o naktimis 
lyja.

Jis tikisi šio mėnesio gale 
susilaukti garbingo atleidi
mo.

SUVAŽIAVIMAS
Moterų Sąjungos New Yor- 

ko ir New Jersey apskrities 
suvažiavimas įvyks rugsėjo- 
Sept. 8 d. Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Kuopos prašomos atsiųsti 

kuo gausiau atstovių.
S. Subatienė, 

Apskrities pirm.

Brooklyn, N. Y.

uždirba. Net ir tie darbinin
kai, kurie nemoka kriaučių 
darbo, pasimokę kelias savai
tes, jau uždirba iki $60.00 sa
vaitėje.

Visur esąs jaučiamas dar
bininkų trūkumas.

J. P. M.

Reikalinga
Lietuviams, karo veteranams 

reikalinga kambarių gyvenimui. 
Kas turite ar žinote, prašome 
pranešti

“Amerikos” Administracijai 
222 S. 9th St., Brooklyn 11, N.Y.
____ Tel. STagg 2-2133

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30 Namai — Apdrauda

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

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

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

Programos Dir.

V. UBARAVICIUS 
Pranetimq Dir.

J. P. GINKU8 
495 Grand 8t 

Brooklyn, N. Y. 
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS 

Muzikos Dir.

REAL ESTATE A INSURANCE 
8656 85th St, Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
- Tel Virginia 7-l»«._

; * 1 . t- \ •• '

’; . \ \ .f-.z.:...

Dariaus ir Girėno Paminėjimui 
TRYLIKOS METŲ SUKAKTIES NUO SKRIDIMO 

Įvyks Šeštadienį
RUGPIŪČIO - AUGUST 31 D.. 1946

KLASČIUS - CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenūes, Maspeth, L. L, N. Y. — - - 

PRADŽIA 2 VAL. POPIET * ĮŽANGA 50 CENTŲ
Dalyvaus Angelų Karalienės Parapijos Jaunuolių Benas.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 
Pramogą ruošia keleto draugijų atstovai ir

Paminklui Statyti Komitetas.

PAS KRIAUČIŲ 
KONTRAKTORIUS

Rugpiūčio 11 dieną, Great 
Neck, L. I., įvyko lietuvių 
kriaučių kontraktorių (darb
davių) šauni pokarinė pra
moga, kurioje dalyvavo arti 
100 asmenų.

Puošniam darže medžių pa
vėsiuose specialiai paruošti 
stalai buvo apkrauti įvairiais 
valgiais ir gėrimais.

Besivaišinant tyram ore, 
graži lietuviška muzika gai
vino svečių ir viešnių lietu
viškus jausmus ir prisimini
mą gražiųjų gamtos vaizde
lių Lietuvoje.

Po puikios vakarienės se
kė kalbų, dainų ir salėje šo
kių programa.

Kalbų programą gabiai ve
dė nauja biznierių tarpe pa
jėga Ed. Mitchell (Pijaus ir 
Onos Mičiulių sūnus).

Angliškai kalbėjo Mr. 
Grieff, Greater Clothing kon
traktorių prezidentas, Mr. 
Braunstein, manažeris, ir Mr. 
Smith, advokatas. Jie savo 
kalbose pasidžiaugė lietuvių 
pavyzdingumu ir lietuvių 
kontraktorių gausiu aukoji
mu kiekvienam svarbiam rei
kalui.

Lietuviškai kalbėjo siuvė
jų unijos lietuvių skyriaus 
pirm. Glaveckas, kuris karš
tai ragino vieningai dirbti ir 
dėti visas galimas pastangas 
Lietuvos išlaisvinimui.

Prie atskirų stalų dainuo
tojų grupėms vadovavo O. 
Mičiulienė, p. Šimaitienė, P. 
Šalinskas, T. Matulis ir p.Zor- 
landienė. Pažymėtina, kad ir 
Amerikoj augęs jaunimas 
gražiai ir energingai dainavo 
lietuviškas daineles.

Pramogos surengimo ir 
svečių priėmimo pareigas 
meisteriškai atliko S. Karve
lis, A. Matulis ir Ed. Mitchell, 
o parengimo išlaidas apmo
kėjo šie kriaučių kontrakto- 
riai: Mitchell & Kairis, Ma
tulis & Waiginis, S. Karvelis, 
J. Šimėnas, F. Šimaitis, At- 
kočaitis, šalaviejus, Bubelis, 
Zorlanda, Armakauskas ir 
Lapašauskas.

Svečių tarpe buvo unijos 
delegatas J. Buivydas su 
žmona, P. šalinskas su žmo
na, V. Vaiginis su žmona, X. 
Strumskis, J. P. Mačiulis, A. 
Daukantas su žmona, Porte
ris, Jankus ir kiti.

Beje, iš pasikalbėjimų su 
kriaučių kontraktoriais pa
aiškėjo, kad dabar siuvėjai 
turi labai daug darbo ir gerai

___________________ .

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVEVIAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu (lenu 15- 
lyginima, plasteriavima, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

29S MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
4 j.40 —74f h Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjlmui 
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.

Gav 
Išvar, 
Lietu 
Apie 
Valdž

Svetir 
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stytų įv

Dažna 
būna ne: 
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tas “Am

Jis ta 
jausmus, 
mėje, tol 
lietuvišk

“Vaka 
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šaukė m: 
ti spaude 
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žodį, Jais 
dą, laisvi 
ką.”

“Dabar 
sų Lietuv 
baisiam 1 
tuva gyv 
dėl Lietu1 
klausomy

“Lietuv 
žydės!

“Ateis 
trupės pri

Per da' 
kurie eina 
buvo pasp 
tojai, mu2 
ninkai.

Iš lietui 
tojų rusų 
padėti hu: 
ir poetė A<
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nizmo stul

Laiške, 
tijos, tarp

“Su dn 
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riką. Labia 
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