
ko
ir

>47

ŠTAI KAIP

PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 11,1947 Nr. 28 (782) Kaina 5c.

RUSIJA STIPRINASI PADUNOJUJE Trumanas Už Tremtinius
=e>

ru-

Associated Press žiniomis,dienoja i^&urioje dalyvau- ...~a.&7'1?£u ”^.TU*7 j 
ti pakviesta22 valrtybės, i- lkr'si'ri

RUSAI TURĮ MIRTIES DEBESIS

LEMIAMOS KOVOS KINIJOJE

a

tu
ir

Paryžius. — Kaip jau ži
noma, pereitą savaitę Rusija 
galutinai atsisakė dalyvauti 
Marshall Plano konferencijo
je, kuri turi prasidėti šiomis

— Liepos 5 d. priimta nau
ja Venezuelos respublikos 
konstitucija.
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A.A. Pranas Bajoras 
Vasaros dienos 
Aidai
Valst. Departamente

Su Prano Bajoro mirtimi 
Amerikos lietuviai neteko ge
ro darbininko ir veikėjo. Jis 
buvo tylus darbininkas, bet 
vienas iš ištikimiausių ir pa
stoviausių. Maža šnekėjo, bet 
daug veikė, sau neieškoda
mas jokio pelno. Jam terūpė
jo tik lietuviškas reikalas.

Taip jis buvo įsikinkęs į 
karo bonų, į patriotinį lietu
vių veikimą, į spaudą ir raš
tą. Jam nuolat tekdavo būti 
susirinkimuose, posėdžiuose, 
paruošiamuose žygiuose, ar 
pačiam imtis tų paruošimų 
naštos.

Ir visur jis buvo šiltas, bi
čiuliškas. Jam svetima buvo 
kam skersai kelio pereiti, ant 
kojos užlipti, — gi tokių “li- 
pinėtojų” New Yorko did
miestyje netrūksta.

Su Pranu Bajoru visados 
būdavo malonu dirbti, pla
nuoti, galvoti apie ateitį.

Jis buvo ir rašto žmogus. 
Mėgo pats kurti ir dirbti 
spaudoje. Jis ir mirė, būda
mas “Tėvynės” savaitraščio 
redaktorium.

Atsiskirdamas su šiuo pa-' 
šauliu, Pranas Bajoras pali
ko lietuviškai rašytą ir jau 
baigiamą anglų kalbon ver
sti romaną.

Tikimės, kad tasai verti
mas bus išleistas, tuo būdu į- 
vykdant velionies troškimą 
ir tai padarant tartum pa
minkline jo lenta.

Kalnai ir lygumos žaliuo
ja. Derlius kraujasi laukuo
se, o girios, ežerai ir jūrų 
bangos vilioja minias iš mies
tų.

Kai pažiūri į saulėtus šios 
' žemės laukus' Ar į~miškus, 

kur upeliai čiurlendami teka, 
pamažėle tavo akyse kyla ki
tas vaizdas, kitas atsimini
mas: tenai, tavo tėviškėj to
liojoj, šiuo laiku rugių ir 
kviečių lysios vilnydavo, pa
pučiamos gaivaus vėjo, ten 
balzgani lenkės miežių akuo
tai ir aviža čežėjo . . .

Toli tos tėviškių šienapiū- 
tės, toli naktigonių dainos ir 
vasaros dienų brendimas.

Ir toji ramybė toli. Ir lais
vos žemės vaikų šaukimo ne
girdėti . . .

Tamsu ten šiandien ir bai- 
•su toje vergijos naktyje . . .

O vienok po nakties pateka 
aušra ir ateina diena — lais
vų žmonių ir laisvų tautų die
na.

Po ilgesnės pertraukos, iš 
Vokietijos vėl mus pasiekė 
naujas “Aidų” numeris.

Tai rimtas žurnalas, kurį 
redaguoja Kazys Bradūnas, 
vienas iš stipriųjų naujesnės 
kartos poetų.

Žurnale randame rimtų 
straipsnių — rašo A. Macei
na, Z. Ivinskis, J. Grinius, J. 
Brazaitis ir kiti.

Reikia pastebėti, kad “Ai
dai” turi plačią apžvalgą, ku
ri sudaro apie trečdalį viso 
žurnalo.

Paruošti tokiai apžvalgai 
įdėta daug darbo ir kruopš
čios informacijos.

Linkėtina, kad ateityje 
“Aidai” galėtų eiti be visokių 
trukdymų, su kuriais vis tek
davo susidurti, ir’vis augtų 
savo turiniu ir kūrybiniu na
šumu.

Valstybės Departamentas 
neseniai pranešė, kad atleido 
dešimt savo tarnautojų, ku
rių ištikimumas šiai šaliai 
abejotinas.

Kai kurie atleistieji buvo 
gan aukštose vietose ir ėmė 
nemažą atlyginimą. Kartais 
jie galėjo turėti įtakos ir di
desniems sprendimams.

Jau seniai buvo girdėti 
balsų, kad į valstybines šios 
šalies įstaigas yra įsisprau-

Po Maskvos konferencijos 
Rusija atvirai ir drąsiai ima 
šeimininkauti Dunojaus 
krašto valstybėse. Tai prasi
dėjo nuo opozicijos vadų 
areštų Bulgarijoje, Jugosla
vijoje, Rumunijoje ir Vengri
joje. Komunistų suruoštas 
perversmas Vengrijoje buvo 
viešas antausis demokratijai.

Paryžiaus konferencijai 
dėl ekonominės Europos vie
nybės iširus, Maskva jau ne
besislepia su tuo, ką ji daro 
Padunojy.

Pirmiausia, Rusija atideda 
ligi rugsėjo mėnesio taikos 
sutarčių su satelitėmis val
stybėmis užtvirtinimą. Tai 
ženklas, kad Rusija nori il
giau palikti tuose kraštuose 
savo kariuomenę ir tuo su
stiprinti savo įtaką.

Kur kas svarbesnis yra ki
tas dalykas, — tai Rusijos 
pasiryžimas įjungti Paduno- 
jaus valstybių geležinkelių 
tinklą į savąjį. Tam reikalui 
buvo sukviesta Maskvoje tų 
kraštų geležinkelių atstovų 
konferencija ir pasirašytos 
reikiamos sutartys.

Rumunijoje jau suplanuo-

“VIENINGO PASAULIO” DIENOS
ARTINASI PRIE PABAIGOS

Washington. — Tuo metu 
kai New Yorke pradėta ly
ginti ir paruošti milžinišką 
žemės sklypą statyti - nau
jiems ir pastoviems pasauli
niams Jungtinių Tautų rū- 
mams, d i p 1 o m a t i n i u o s e 
sluoksniuose atvirai kalba
ma, kad šį rudenį, kai susi
rinks didžiųjų valstybių už
sienių reikalų ministerial ir 
Jungtinių Tautų konferenci
ja, galutinai pAsibaigs ne 
taip jau seniai gimusiosios 
“vieningo pasaulio idėjos” 
dienos. Tie žmonės, kurių ga
lioje yra kalbėti ir svarstyti 
pasaulinius reikalus, dabar 
sako, kad vieningam pasau
liui, vieningai pasaulinei są
jungai, kuri laimėjo pereitą 
karą, jau nėra vilties gyven
ti.

Ligšiolinė pokarinė vieny
bė buvo tik “apgavinga”, o 
kaip rodo dabartinė įvykių ir

Kinijoje dviejose vietose 
prasidėjo smarkios kovos 
tarp valdžios kariuomenės ir 
komunistų ginkluotų jėgų. 
Jos turės parodyti, kuri pu
sė paims persvarą dėl toli
mesnių grumtynių.

Valdžios atstovas, aiškin
damas, kodėl naminis karas 
Kinijoje taip ilgai tęsiasi, 
pareiškė, jog komunistus 

dę komunistų ar jų pasekėjų. 
Roosevelto dienomis tai bu
vo mėginama nuglostyti. Bet 
dabar paaiškėjo ir pati val
džia patvirtino, kad svarbio
se vietose laikė demokratinės 
šio krašto santvarkos prie
šus.

Jų ir daugiau yra, ypač 
ten, kur liečiama propagan
da ar okupuotųjų šalių poli
tika.

Antai Vokietijoje ir po šiai 
dienai beviečiams asmenims 
viršininkais kai kur pastaty
ti aiškūs rusų pataikūnai ir 
net rankas susitepę tremtinių 
krauju.

Keista, kad Amerikos val
džia pakenčia tokius tipus ir 
jų žinioje palieka tūkstan
čius nelaimingų žmonių, ku
rių likimą panašūs sutvėri
mai dar labiau sunkina.
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tos praplėsti svarbiosios ge
ležinkelių linijos (mat, Rusi
joje geležinkeliai platesni ne
gu kitose Europos valstybė
se), kurios Rusiją sujungs su 
Bulgarija, Jugoslavija, Veng
rija.

Kam tie geležinkeliai rei
kalingi, galėtų pasakyti mi
nėtų kraštų karo vadai, ku
rie posėdžiauja Jugoslavijos 
sostinėje Belgrade. Norima 
taip pat suvienodinti tų kraš
tų ginklai su Rusija.

Dunojaus baseinas ruošia
mas atspirties pagrindu bu
simajame kare.

Netrukus ten įvyks darbo 
jėgų mobilizaciją, dar dides
nė priespauda ir “nepatrijo- 
tiško” elemento likvidavimas 
bei gabenimas į Sibirą.

— Jungtinės Valstybės su
tiko sumokėti Skandinavų 
kraštams 40 milijonų dolerių 
už karo metu paimtus jų lai
vus.

— Prie Floridos pakraščių 
jūron įkrito kariškas lėktu
vas C-54, kuriame buvo pen
kių žmonių įgula .

politikos raida, ateinantį 
denį pasauliui teks prisipa
žinti, kad pasaulinės vieny
bės idėją įvykdyti nepavyko 
ir pasauliui teks pasiskirsty
ti į dvi dalis, į du pasaulius, 
kuriems būtinai reikės rasti 
būdus ir priemones kaimy
nystėje gyventi ir dirbti tai
koje. Esą, Rytų ir Vakarų 
pasauliai turės ieškoti prie
monių ir galimybių išvengti 
didelių politinių ir ekonomi- 
nų susikirtimų, kurie papras
tai veda prie karo.

Amerikoje ir kitur yra dip
lomatų, kurie mano, kad ka
da pasaulis pasiskirstys į dvi 
dalis — Rytus ir Vakarus, 
geriau paiškės abiejų pusių 
norai ir siekiai, tuomet leng
viau ir greičiau galima bus 
pasiekti susitarimų ir pasto
vios taikos, tačiau yra ir to
kių, kurie mano, kad suskili
mas tik ves į karą.

gausiai remia Sovietai. Kaip 
pavyzdį, jis nurodė kovas 
prie Szepingkai, kur komu
nistai išeikvojo daugiau šovi
nių, negu Kinija pagamina 
per metus laiko.

Nežiūrint to, šio rajono 
mūšiai pasibaigė valdžios 
ginkluotų jėgų naudai. Ko
munistai, pasitraukdami, ko
vos lauke paliko 50,000 už
muštų savo karių. Tuo tarpu 
valdžios kariuomenė neteko 
7,000 karių.

Karo žinovai, kurie yra su
sipažinę su valdžios kariuo
menės paruoštu ofensyvos 
planu, pranašauja, jog kitais 
metais Kinų komunistai bus 
visiškai nugalėti. Jiems rū
pesčio kelia, ką tuomet kinie
čiai darys su rusais, kurie ne 
tik kad neišsikrausto iš Port 
Arturo ir Dairen uostų, kaip 
sutartyse yra numatyta, bet 
dar bando įsitvirtinti kitose 
Kinijos vietose.

Užimtose vietose rusai mo
bilizuoja, kariuomenėn čia
buvius ir juos saviškai apmo
ko. Tuos kareivius kiniečiai 
vadina “ridikais” kurie tik 
iš viršaus raudoni, o viduje— 
balti.

Tokių karių—“ridikų” Ko
rėjoje yra apie 400 tūkstan
čių.

BandymŲ Dienos 
Prancūzijoje

Paryžius. — Iširus trijų 
ekonominei konferencijai, 
Prancūzija su Anglija sutarė 
jungti Europą be Rusijos.

Tai sukėlė Prancūzijos ko
munistų pyktį. Gavę iš Mask
vos nurodymų, komunistai 
pasiryžo sprogdinti Prancū
ziją iš vidaus. Jų parlamento 
atstovų vadas Duclos griež
tai kritikavo Prancūzijos už
sienio politiką ir valdžios lin
kimą į dešinę. Duclos pareiš
kė, kad komunistai nesiliaus 
trukdę valdžios pastangas 
krašto ūkiui tvarkyti, kol jų 
nepriims atgal į valdžią.

Nepaisant karštos komu
nistų opozicijos, vyriausybės 
galva Ramadier parlamente 
gavo pasitikėjimą 331 balso 
prieš 247. Vyriausybės pasi
tikėjimo klausimas buvo bal
suojamas po to, kai Rama
dier paskelbė savo programą 
infliacijai sustabdyti ir kai 
pranešė, kad Prancūzija pri
ėmė Amerikos pagalbos pla
ną ir ėmėsi žygių jam įgyven
dinti.

Calapone, Filipinose, iš ka
lėjimo ištrūkę kaliniai nu
ginklavo paliciją ir pradėjo 
šeimininkauti mieste.

Iššaukta iš kitur pagalba 
po smarkaus susišaudymo 
nugalėjo kalinius ir sugrąži
no tvarką.

Sukilimo vadas, buvęs lei
tenantas, Romeras ir keli jo 
sėbrai žuvo kovose, kiti su
imti ir tik 19 kalinių pavyko 
pabėgti.

Los Angeles. — Šiomis die
nomis vienas Los Angeles 
laikraštis gavo laišką, kuria
me vienas skaitytojas rašo 
apie savo pasikalbėjimus su 
rusų tanklaivio jūrininku, 
apie tariamuosius naujus ru
sų ginklus.

Laiške rašoma, kad rusai 
turi taip vadinamuosius 
“mirties debesis”, kurie val
domi radijo bangų. Esą, 
prieš kurį laiką rusai darė 
bandymus su tais debesim 
netoli Baikalo ežero. Bandy
me buvo surinkta įvairių gy
vulių, kurie suvaryti laivuo
se ir paleisti plaukioti ežere. 
Vėliau “mirties debesys” bu
vo paleistas viršum laivų su 
gyvuliais, bet kilus audra 
debesis nunešė toli į krantą. 
Nors debesys nesunaikino 
laivuose gyvulių, bet dėlto 
krante, kur tik buvo gyvulių, 
rasti jų lavonai.

Kitas rusų ginklas yra 
naujoviško principo-lėktuvai, 
kurie neturi jokių propelerių 
ir reikalauja jėgos tik pakil
ti nuo žemės; kartą iškilę, jie 
skraido nepaprastu greičiu 
visai be pagalbinės energijos. 
Anot tariamo ruso, naujieji 
lėktuvai gali išsilaikyti ore 
neribotą laiką ir skristi labai 
tolimas distancijas, be jokio 
garso. Lėktuvai yra apava- 
laus pavidalo, paplokšti; jį 
valdąs lakūnas guli jame 
kniūpščias; viduje esąs įtai
sytas automatiškas šaldymas 
arba vėsinimas, kitaip lakū
nas nuo karščio žūtų.

Tariamų naujų rusų lėktu
vų pakilimo į orą principas 
yra senas, vieno rusų chemi
kų išrastas dar prieš 10 me
tų, bet tik paskutiniu laiku 
netikėtai užtiktas mirusio 
chemiko archyve.

— Stanton Griffis, naujas 
J.A.V. ambasadorius Lenkijai 
jau Varšuvoje.

Kasyklą Streikas 
Atšauktas

Washington. — Paskutinę 
dieną prieš numatytą anglia
kasių streiką United Mine 
Works Policy Committee ra
tifikavo sutartį, kuria strei
kas atšaukiamas. Kasyklų 
darbininkai grįžo į darbą lie
pos 8 d.

Tarp kasyklų savininkų ir 
unijos atstovų dabar vyksta 
pasitarimai ir derybos dėl 
darbo sąlygų ir kitų klausi
mų, susijusių su darbininkų 
reikalavimais.

80% Ispaną Pasisakė 
Už Franco

Madridas. — Liepos 6 d. 
visoje Ispanijoje įvyko visuo
tini balsavimai, kuriuose bu
vo sprendžiamas klausimas 
ar gen. Franco turi pasilikti 
ir, ar jam mirus, jo vietoj tu
ri būti išrinktas įpėdinis — 
karalius ar jo vietininkas. 
Balsavimuose dalyvavusių 
apie 80% pasisakė už gen. 
Franco ir įvedimą įpėdinin- 
kystės principo; o 20% bal
suotojų pareiškė prieš tokį 
įstatymą, ar nuo balsavimo 
susilaikė.

Galutini balsavimo davi
niai dar nepaskelbti, tačiau 
atrodo, kad naujasis Franco 
įstatymas Ispanijoje gali lai
mėti.

Gandai Apie Naują 
Atomo Bombą

Washington. — Prieš kurį 
laiką Paryžiaus spaudoje pa
sirodė žinių apie tariamą 
naują Amerikos atominę 
bombą, kuri gali sunaikinti 
tokį miestą, kaip Paryžius ar 
Maskva. Esą, naujoji ameri
kiečių atominė bomba pada
ro 2,700 pėdų gylio duobę ir 
sunaikina viską vienuolikos 
mylių radijuse.

Autoritetingi šaltiniai 
Amerikoje praneša, kad to
kios bombos nėra ir kad skel
biamos žinios yra tik prasi
manymas, .neturįs jokio pa
grindo.

Paryžius. — Paskutinėmis 
žiniomis gen. De Gaulle šali
ninkai, kurie smarkiai prie
šinasi komunizmui Prancūzi
joje, tikisi šių metų rinki
muose lapkričio mėn. laimėti. 
Pažymėtina, kad paskutiniu 
laiku gen. De Gaulle ne tik 
Prancūzijoje, bet ir prancūzų 
užjūrid kolonijose susilaukia 
vis daugiau šalininkų ir pri
tarėjų.

Neištikimus Tarnus 
Reikalauja Šalinti 
Washington. — Prieš kurį 

laiką iš Valstybės departa
mento buvo pašalinta visa ei
lė tarnautojų, kurių ištikimy
bė Amerikai buvo abejotina. 
Dabar vėl pranešama, kad 
grupė senatorių pateikė val
stybės sekretoriui Marshall 
62 valstybės departamento 
tarnautojų sąrašą reikalau
dama neatidėliojant juos pa
šalinti iš tarnybų, kaip neiš
tikimus Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms.

Washington. — Liepos 7 d. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Harry S. Tru
man, pakartotinai kreipėsi į 
Kongresą prašydamas sutiki
mo leisti žymiam skaičiui 
tremtinių iš Rytų Europos 
valstybių gyventojų įvažiuo
ti ir apsigyventi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, ypač 
tiems, kurie iki šiol nesutiko 
grįžti į komunistų dominuo
jamas ir valdomas šalis.

Savo rašte kongresui prezi
dentas priminė, kad ši val
stybė buvo įkurta imigrantų 
pastangomis, kad anais lai
kais kitų valstybių persekio
jami ir engiami žmonės, ieš
kodami laisvės, atvyko į 
Ameriką. Jis pareiškė, kad 
tremtinių tragiškos proble
mos išsprendimas yra Ameri
kos pareiga, kad Amerika 
kartu su kitomis valstybėmis 
turi prisidėti prie jų išgelbė
jimo.

Dabartinė tremtinių prob
lema yra paseka paskutinio 
pasaulinio karo ir todėl lai
koma išimties problema ir 

MARSHALL PLANO KONFERENCIJA 
ŠAUKIAMA PARYŽIUJE

Skrajojančios 
“Lėkštės”

skaitant Čekoslovakiją, Len
kiją, Rumuniją ir Jugoslavi
ją. Kaip matyti iš vėliausių 
pranešimų, iš Rusijos įtako
je esančių valstybių, konfe
rencijoje oficialiai sutiko da
lyvauti tik viena Čekoslova
kija, likusios: Lenkija, Ru
munija ir Jugoslavija, pasak 
Tass, vis dar delegacijos pa
siuntimą atidėlioja ir vei
kiausiai visai konferencijoje 
nedalyvaus.

Šiomis dienomis nutrauk
toje užsienių reikalų minis- 
terių konferencijoje Moloto
vas piktai pareiškė, kad jeigu 
alijantai vykdys Marshall© 
planą, tai jie tik suskels pa
saulį į dvi sferas: rytų sferą 
ir vakarų sferą. Tokiu atve
ju pasaulyje, esą, vieningu
mo nebūsią.

— New Yorko liberalų par
tijos lyderis pareiškė, jog jo 
partija stovinti už tai, kad 
Strattono bilius dėl įsileidi
mo 400 tūkstančių tremtinių 
būtų priimtas.

TRUMPQS ŽINIOS
_______ ♦----------------------------------

— Rusijoje labai išsiplati
nę vagystės, kurias daugiau
sia papildo rinktiniai žmonės. 
Liepos 4 d. teismas ten nutei
sė 7 valdininkus, kurie pavo
gė iš “liaudies” 111 tonų grū
dų.

— Neapolio, Italijoje 
Ventoj ai sudarė protesto 
monstracijas dėl duonos 
branginimo. Demonstrantės 
moterys užpuolė duonos par
davėjus ir išvartė jų stalus.

— J.A.V. Kongresan įneš
tas bilius, reikalaujantis už 
tą patį darbą lygaus užmo
kesčio kaip vyrams, taip ir 
moterims. Iki šiol daugelis į- 
monių moterims mažiau mo
kėjo.

— Būrys Madagaskaro su
kilėlių puolė sostinę Tana
narive, bet buvo prancūzų į- 
gulos atmušti. Daug sukilėlių 
užmušta ir 3,000 pasidavė ne
laisvėn. 

kaip tokia reikalauja specia
liai pritaikyto įstatymo, ku
rio formą palieka paruošti 
pačiam kongresui, nekeičiant 
iki šiol veikusių Amerikos 
imigracijos įstatymų. Iki šiol 
Amerika negalėjusi įsileisti 
daugiau tremtinių tik dėl to, 
kad veikiantieji imigracijos 
įstatymai to neleido, bet tuo 
tarpu kai Rytinės Europos 
valstybių imigracijos kvotos 
labai nedidelės, o daugiausia 
tremtiniai yra iš tų valsty
bių.

Toliau prezidentas pareiš
kė, kad daugumas išvietintų- 
jų yra įvairių profesijų ir 
amatų žmonės, kurie iki šiol 
kentėjo didžiausius vargus, 
tik dėl to, kad tvirtai ir ne
pakertamai tikėjo į laisvės ir 
demokratijos principus ir at
kakliai priešinosi bet kokiai 
totalitarinei santvarkai.

Kokį skaičių imigrantų 
prezidentas norėtų įleisti į 
Ameriką, nepasakyta, tik pa
minėta, kad iš viso dabar to
kių benamių žmonių Europo
je yra apie vienas milijonas.

nepaprasto greičio skrajojan
čias “lėkštes”. Mačiusių pa
slaptingus tvarinius Ameri
kos erdvėse, nuo vakarų pa
jūrio iki Atlanto pakraščių, 
įspūdžiai kiek nevienodi; vie
ni teigia, kad “skrajojančios 
lėkštės” buvo mėnulio didu
mo, kiti sako, kad jos buvo 
nedidesnės už paprastą lėkš
tę, tačiau visi pripažįsta, kad 
tie nežinomi tvariniai skrido 
po Amerikos padanges 500- 
700 mylių per valandą grei
tumu.

Mokslo įstaigos bandė tas 
“skrajojančias lėkštes” nufo
tografuoti, bet kol kas dar 
nepavyko. Kai kurie moksli
ninkai aiškina, kad tai pa
prastas reiškinys — atspin
džiai nuo toliau skrendančių 
lėktuvų sparnų, bet tie žmo
nės, kurie tas “lėkštes” ma
tė, tvirtina, kad nieko pana
šaus negali būti.

DemokratŲ Mokes- 
čiii Bilius

Washington. — šiuo metu, 
kai antru kartu kongrese 
svarstomas respublikonų jau 
vieną kartą prezidento Tru
man atmestas Knutsono mo
kesčių sumažinimo bilius, de
mokratai pradėjo ruošti savo 
mokesčių sumažinimo biilų, 
kuris taip pat numato suma
žinti mokesčius nuo pajamų 
keturių bilijonų dolerių su
mai, bet skiriasi nuo respub
likonų biliaus tuo, kad ma
žiausiai uždirbantieji žmonės 
visai nemokėtų mokesčių nuo 
pajamų, kai tuo tarpu res
publikonų bilius numato tik 
proporcinį sumažinimą.

Neabejojama, kad vienas 
ar kitas bilius bus priimtas 
ir vykdomas nuo ateinančių 
1948 metų sausio 1 d.
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PAGALIAU, O PAGALIAU

IT GYVATES GELUO
Mus vis gelia gėla, it gyvatės gėluo, 
Ir jos nuodai mums gyslose kraują stangina — 
Mus svajonės apvils ir mums laimė meluos, 
O troškimai vis kalins žiauriai prirakinę ...

Neužmirštamas valandas laikas nušluos — 
Juk akimirksnį džiaugsmo kančia užslopina — 
Net ir meilės šventovės kolonų šiluos 
Apgaulingi vitražai vilios į kautynę . . .

O dingojosi laimė saldaus apsvaigimo, 
Tartum pasiekto džiaugsmo ir norų - troškimų 
Išsvajotas pasaulis nuolat įstabus,
Bet klaidinančios žydkapių liepsnos tad matės 
Ir viliodamos gėlė skaudžiau nei gyvatės — 
Reiškia — garbinom melo ir vyliaus stabus . . .

J. Aistis.
Anglija ir Prancūzija, pagaliau, tinkamai atsakė į 

Maskvos nuolatinį “ne ir ne”. Paryžiaus konferencija pra
eitą savaitę oficialiai nepavyko, bet ištikrųjų ji pavyko. Ji 
pasisekė, nes pirmą kartą Molotovas grįžo visiškai tuščio
mis rankomis. Jo protesto rankos susilaukė tinkamo atsako.

Anglų užsienio reikalų ministeris Bevin ir prancūzų Bi- 
dault susitarė siekti Europos ūkiškos gerovės atstatymo ir 
be Maskvos malonės. Juodu išsiuntė kvietimus ir toms val
stybėms, kurios yra Rusijos “akiratyje”. Aišku, jie žinojo; 
kad ne visos pakviestos valstybės galės priimti kvietimus 
naujon konferencijon, bet bent bus aišku, kas, kur ir su kuo 
yra.

Naujai kviečiamos keliolikos valstybių konferencijos 
tikslas yra, grynai ekonominis. Joje nebus sprendžiama po
litinių painiavų, bet jos dalyviai negalės būti užsimerkę 
prieš tą tikrovę, kuri laiko apsupusi visą pasaulį.

Todėl visai suprantama, kodėl prezidentas Truman lie
pos 4 d. kalboje Thomas Jefferson tėviškėje, Monticello, taip 
ryškiai pabrėžė pagrindines sąlygas taikai pasaulyje įgy
vendinti. Truman pabrėžė, kad valstybės turi nukreipti ir 
kurti “savo ekonominę ir finansinę politiką pasaulio ūkiui, 
o ne savo atskirai nacionalistinei ekonomijai remti”. Tie žo
džiai kaip tik tinka Maskvai, kuri atsisakė dalyvauti Eu
ropos ūkio atstatymo pasitarimuose.

Truman pareiškė, kad tik tada pasaulyje galės būti pa
stovi taika, kai “visos vyriausybės sems savo galią iš valdo
mųjų pritarimo”. Vadinasi, tik tada galės būti taika, kai, 
pagaliau, išnyks visos diktatūros. Nors Truman nepaminėjo 
Rusijos žodžio nė karto, bet niekam nėra abejonės, ką jis 
turėjo galvoje, kai kalbėjo apie kliūtis taikai pasaulyje at- 
steigti.

Truman pažymėjo, kad visos tautos turėtų viena kitą 
pažinti, laisvai susisiekti, viena kita pasitikėti. Po to, kiek
viena valstybė turi gerbti pagrindines žmogaus teises, ko 
kai kuriose valstybėse visiškai nepripažįstama. Amerika 
daro viską, kad šie idealai būtų pripažįstami ko plačiausiai.

Reikia manyti, kad prezidento Trumano kalba naujos 
tarptautinės konferencijos išvakarėse padrąsins abejojan
čius ir sutvirtins pasiryžėlius pagaliau atsiriboti nuo tuščios 
baimės ir naivaus Akėjimo, kad tik vergišku pataikavimu 
Maskvai galima užtikrinti taiką šių dienų pasauliui.

Paryžius, 1945-12-25.

Šia linkme Rusija pasines juo atkakliau, kadangi nau
jame numatomame konflikte Sovietų Sąjungos pirmoji gy
nimosi linija bus ne prie Suomijos, ne prie Baltijos valsty
bių ar Lenkijos, bet prie pat Graikijos, Italijos, šiapus Ber
lyno Vokietijoje ir Olandijos pašonėje, o taip pat ir ne per 
toliausia nuo Anglijos.

Nesunku matyti ir trečią stambią pasėką iš dabartinio 
išsiskirstymo: tai Vokietijos vaidmuo. Be ekonominio tos 
šalies atsigavimo neatsipeikės nė Europa. Vokietijos pramo
nės iškilimas yra pagrindinė sąlyga visur Europą žmoniš- 
kesniam susitvarkymui, nes negali pasilikti -neišnaudoti mil
žiniški to krašto galimumai, kada visa Europa stengias at
sistoti ant kojų. Ekonomiškai atsigavus ir sustipėjus Vokie
tijai, jos svoris bus pajustas ir politinėje dirvoje.

Kada amerikiečiai, anglai ir prancūzai leis savo zonose 
Vokietijos pramonei atsipeikėti ir išaugti, Rusija greičiau- 
čia savo zonoj vokiečių fabrikus suderins ir sujungs su Len
kijos, iš dalies ir Čekoslovakijos pramonė. Ir taip bus ne tik 
dvi Europos, bet ir dvi Vokietijos.

Sunku pasakyti, ar ilgai ištvers šisai Europos perkir- 
timas į dvi dalis. Visiems aišku, kad jis tėra laikinis reiš
kinys, jėgų grupavimas ir apsigynimo linijų statymas tam 
didžiajam konfliktui, kurį Rusija ruošia prieš Jungtines 
Valstybes ir kuris dar su didesniu žiaurumu naikins žmones 
ir tautas.

Niekas neabejoja, kad toji kruvina valanda išmuš, tik 
negali tikrai pasakyti, kada prasidės toji nauja ugnis, pasi
lies kraujas ir milijonų ašaros . . .

Tuo tarpu gi dvi Europos surikiuotos prieš viena an
trą stovi ir laukia — neaiškioje išsigelbėjimo viltyje ir daug 
aiškesnėje naujo kraujo ir naujos neapykantos grėsmėje.

TURKIJA LAISVĖS SARGYBOJE

DVI EUROPOS
Kai Paryžiuje Rusija atsisakė prisidėti prie Valstybės 

sekretoriaus Marshall siūlymo Europai atkurti, tasai konti
nentas galutinai buvo perkirstas į dvi dalis: vienoje pasi
liko Sovietų Sąjunga su savo palydovais; antroje — vadina
mosios vakarinės valstybės, kurių priešakyje atsistojo Ang
lija su Prancūzija ir kurias remia Jungtinės Valstybės.

Vakarinėje pusėje pasilieka šešiolika kraštų su maž
daug 290 milijonų gyventojų, o Maskvos šešėlyje — aštuo- 
nios šalys su 107 milijonais gyventojų, neskaitant tų valsty
bių, kurias Sovietų Sąjunga karo pradžioje pagrobė.

Lemiantis motyvas Molotovui ir Rusijai atsisakyti nuo 
Marshall plano buvo tasai: esą, per tą ekonominį atstatymą 
bus kišamasi į Europos valstybių vidaus reikalus . . . Kiek
vienas gerai žino, kad pati pirmoji kištis į kitų reikalus yra 
Rusija, — ne tik kištis, bet ir užiminėti kitus kraštus, nai
kinti jų laisvę ir žmones. Dabar Molotovas ir Stalinas elgia
si, lyg patys būtų balsčiausi avinėliai, o visi kiti — kruvini 
vilkai. Iš tikrųjų gi kraujas drimba iš Maskvos diktatorių 
snukių ...

Europos atstatymas skubiai planuojamas, nepaisant 
Rusijos iškritimo iš bendrų pastangų. Tai sudaro užsieninei 
Sovietų Sąjungos politikai vieną iš didžiausių pralaimėjimų. 
Ligšiol pasaulio forume visur vyravo jos balsas. Naujai šau
kiamoje konferencijoje Paryžiuje Kremliaus diktatoriai ne
turės savo atstovo, tuo tik dar sykį patvirtindami, kad jiems 
rūpi ne žmonių gerovė, šalių atkutimas, bet raudonoji vil
nis. Jie norėtų, kad toji vilnis užlietų visą Europą ir to at
kakliai sieks.

Šie jų siekimai dar labiau surikiuos Europą į du fron
tus : šiapus ir anapus geležinės uždangos. Tokiose sąlygose 
vakarinės Europos ekonominis atkutimas tegalės būti laiki
nas, nes to kontinento namas bus pasidalinęs ir priešiškas. 
Vienas prieš kitą stovės du pasauliai, dvi pažiūros, du gy
venimo keliai, ir vienas jų, raudonasis, išsijuosęs dirbs su
naikinti antrajam, demokratiniam gyvenimo būdui.

Apie tai visai aiškiai kalbėjo ir Molotovas, grasindamas 
Paryžiuje, kad Anglijai ir Prancūzijai gali tekti savo laiku 
atsakyti už atkritimą nuo Maskvos peršamo kelio.

Šis grasinimas nėra vien tik tušti žodžiai. Jis remiasi 
rusų kariuomene, gausiai išmėtyta Europoje ten, kur Mask
vos ranka uždėta, ir komunistų veikla įvairiuose kraštuose.

Tai galingi grasinimo ginklai, kuriuos Kremlius vartos 
sugriauti dabar išsiklasčiusiai padėčiai Europoje. Negali 
būti nė mažiausio abejonės šešėlio, kad Prancūzijoje ir Ita
lijoje, kur komunistų partijos stiprios, Stalinas stengsis sa
vo pakalikus įvesti į valdžią ir tas valstybes pastatyti Krem
liaus šešėlyje, kuriame paklusniai stūkso Lenkija, Rumuni
ja, Bulgarija, Jugoslavija ir kitos šalys.

Antroji pasėka — sustiprintos pastangos dar griežčiau 
pakinkyti maskvinio burlioko plėškėn tas Europos valsty
bes, kurios šiandien yra Kremliaus orbitoje. Balkanų kraš
tai bus visai suplakti su Rusija tiek politiškai, tiek ekono
miškai, tiek ir militariškai. Net ir geležinkeliai ten numato
mi pritaikyti prie Rusijoj esamų bėgių platumo.

ta, tačiau jau • dveji metai, 
kaip ji palikta augantiems 
pašaliniams politiniams 
spaudimams ir po bendra są
siaurių apsaugos skraiste 
reikalaujama iš jos karinių 
bazių atidavimo. Ne be to, 
kad į mūsų rytines sritis ne
būtų reiškiamos nepagrįstos 
pretenzijos. Lengva suprasti, 
ką reiškia turkų tautai nuo 
pirmosios pastarojo karo die
nos milijoninę armiją po 
ginklu laikyti . . . Tačiau pa
saulio ateitis priklauso nuo 
to, ar abu kraštai (Turkija ir 
Graikija) sugebės galimam 
užpuolimui atsispirti . . .

Turkijos ilgamečio užsie
nių reikalų ministerio ir val
stybės vyro Rustu Aras nuo 
1925 iki 1938 metų nuveikta
sis darbo baras, siekiant jau
ną respubliką išvilkti didžio
sios pasaulio politikos orbi- 
ton ir pakelti jos balsą, ne
nuėjo niekais, šiandien su 
Turkija ne tik tinkamai skai
tomasi, bet jos integralumo 
sargyboje atsistojo ir JAV, 
nuo pat pirmojo pasaulinio 
karo konsekventiškai einanti 
Artimųjų Rytų sferos politi
nės stabilizacijos rėmimo ir 
išlaikymo keliu, šis kelias iš
vedė JAV net į Artimų Rytų 
prielaukę, kurioje jei ne tur
kų atsparumas ir pasiryži
mas, šiandien gal būtų jau 
“balkaniška” situacija.

Tvirtas ir nepalaužiamas 
turkų patriotiškumas, savo 
misijos, išplaukiančios iš 
komplikuotos geopolitinės si
tuacijos, įvertinimas, privedė 
prie to, kad budėdami Dar
danelų sargyboje, turkai žy
mia dalimi virto ir Vidurže
mio jūros status quo sargy
biniais. Saugi ir patvari Tur
kija užtikrina saugumą ne 
tik Art. Rytų, bet žymia dali
mi prisideda prie tų siekių į- 
gyvendinimo, kurių taip lau
kia tikros taikos ir laisvės iš- 
troškusios Europos tautos.

M-šk.

MAŽAI ATVAŽIUOJA TREMTINIŲ
Prieš pusantrų metų prezi

dentas Trumanas pareiškė 
savo pageidavimą, kad ame
rikiečių zonoje gyveną trem
tiniai, kiek leidžia imigraci
jos įstatymas, kuo greičiau
siai būtų pergabenti Ameri
kon.

Tremtinių pervežimas pra
sidėjo pereitais metais gegu
žės mėnesyje. Tačiau jis, ne
paisant prezidento noro, taip 
lėtai vykdomas, kad ligi šiol 
į Jungtines Valstybes atga
benta tik apie 21,000 asmenų. 
Tuo tarpu pagal galiojančias 
imigracijos taisykles tik per 
vienus metus galėjo atva
žiuoti 40 tūkstančių tremti
nių.

Šiais metais tremtinių imi
gracija dar lėčiau vykdoma. 
Neoficialiais daviniais, š.m. 
per pirmąjį pusmetį 13 laivų 
New Yorkan atgabeno tik 9,- 
382 tremtinius, t.y. nepilną 
pusę leidžiamos kvotos.

Tremtinių pervežimą Ame
rikon yra pasiėmusi United 
States Lines bendrovė, tam 
tikslui iš valdžios išsinuomo
jusi buvusius kariuomenės 
transporto laivus, kurių di
džiausias yra apie 9 tūkstan
čių tonų. Laivai važinėjo į 
vieną ir kitą pusę kas dvi sa- 
vaiti.

Tačiau šiomis dienomis lai
vų bendrovė paskelbė turinti 
mažinti kelionių skaičių, ka
dangi pervežimui nėra užtek
tinai paruošta tremtinių. 
Laivo Marine Marlin išplau
kimas iš Bremerhaveno ati
dėtas iki liepos 8 d. Šis laivas 
paims paskutinius kelionei 
paruoštus tremtinius, apie 
800 žmonių. Gi sekantis lai
vas, kuris iš Bremerhaveno 
turėjo išplaukti liepos 10 d., 
visai į ten neplauks, bet už
suks į Southampton ir Havre.

Jei nepervežtų imigrantų 
skaičiaus kvota nedingtų, ne-

vykdymas pirmoje 
palietė islamiškąją

Inonu, po Kemal

Trijų kontinentų kryžke
lėje, gyvybinių sąsiaurių ir 
savo laisvės ir nepriklauso
mybės sargyboje stovi turkų 
tauta, nepaleisdama ginklų iš 
rankos, šių laikų pasaulio po
litikos ir imperialistinių už
mačių sūkuryje Turkijos geo
politinė padėtis traukia į sa
ve pasaulio galiūnų dėmesį, 
kurių politinių tendencijų 
priešingumai taip sukompli
kuoja jos politinę situaciją, 
kad ji neretai priartėja casus 
belli padėčiai. Ne veltui tat 
gyvenamojo laikotarpio di
džiausias istorinis aktas, 
kaip Trumano doktrina ir jos 
skubotas 
eilėje ir 
lopšinę.

Ismet
Ataturko mirties 1938 me
tais perėmęs krašto vadova
vimą, perėmė ir visas dar ne
išlygintas pirmojo pasaulinio 
karo sąskaitas, tačiau to pa
veldėjimo našta nesukliudė 
Turkiją išvesti per antrojo 
pasaulinio karo sūkurius 
taip, kad tautos ir valstybės 
gyvybiniai interesai ir suve
renitetas liktų nesužaloti.

Sugriuvus osmaniškajai 
imperijai, dingo turkų galvo
jime imperialistinės svajo
nės, tačiau, iš kitos pusės, 
turkų tauta pasiryžusi neuž
leisti nė pėdos tos savo že
mės, kurioje respublikos dva
sioje sparčiai vykdomas eko
nominio, kultūrinio ir tauti
nio brendimo procesas.

Šis turkų nusistatymas vi
siškai išryškėjo Sov. Sąjun
gai precizavus savo jau nuo 
amžių reiškiamas pretenzijas 
į Dardanelus ir, kad ir neofi
cialiai, bet neslepiamai ro
dant pirštu į Karšo, Ardaha- 
no ir Artvino sritis Rytų 
Anatolijoje, nustotas Lietu- 
vos-Brastos sutartimis.

Rusų ekspansijos į pasau
lio jūras norai siekia Jono 
Žiauriojo laikus ir iš primity
vių religinių samprotavimų 
panortodoksiniu titulu ilgai
niui virto Petro Didžiojo im
perialistinėmis užmačiomis, 
paįvairintomis Romanovų 
panslavistinėmis spalvomis. 
Ir “modernoji” sov. politikų!

taktika rodo, kad vien tik ku
rio nors “takelio” į jūrą išsi- 
kovojimas nepateisintų deda
mų pastangų, nes jog, pav., 
per Dardanelus išplaukus į 
Viduržemio jūrą, toliau ke
lias vistiek lieka užkirstas 
solidnių jėgų Gibraltare ir 
Suezo kanale. Nabejojama, 
kad sovietų politika siekia 
daug toliau ir, būtent, — mi
lijonus islamo išpažinėjų Sov. 
Sąjungoje sujungti su liku
siuoju už jos ribų islamiškuo
ju pasauliu. Paimti savo ran- 
kosna islamiškojo pasaulio 
vadovavimą siekia Sov. Są
junga jau ne nuo šiandien. Ir 
ne paslaptis, kad to paties 
siekia ir kitos pasaulio galy
bės, tik kad aliejaus ir kito
kių, politinių, koncesijų me
todais vedąs kelias į tikslą 
pasirodo daug sėkmingesnis 
už pompastinius ir triukš
mingus ultimatyvinius reika
lavimus.

Taigi, kokios bebūtų tos 
sovietų pretenzijos, turkų at
sakymas buvo trumpas ir aiš
kus — nors už jų pečių dar 
nestovėjo joks “angelas sar
gas” — pirma bus kova, o tik 
tada skundas JT Organizaci
jai. Realiai galvoj antie j i tur
kų valstybės vyrai ne be pa
grindo parodė, kad pirmoje 
eilėje reikia pasitikėti savo 
ginklu ir savo jėgomis, o ne 
problematiškomis diplomati
nėmis intervencijoms.

Nors krašto ūkinio atsta
tymo galimybės ir reikalavi
mai šaukte šaukiasi darbo 
rankų, iš Turkijos 19 milijo
nų gyventojų 1 milijonas sto
vi su šautuvu prie kojos, tam 
reikalui panaudojant 60% vi
so krašto biudžeto. Krašto 
ūkinė situacija nėra katas
trofinė, tačiau konflikto at
veju jai vienai statomi reika
lavimai neabejotinai būtų ne
pakeliami.

Turkijos, o kartu ir vartų 
į islamo pasaulį geopolitinė 
situacija, pagimdžiusi Tru
mano doktriną ir pasukusi 
JAV politiką keliu, kurio ga
lo dar nematyti vaizdingiau
sia nupiešiama šiuo turkų 
oficiozo “Ulus” pasisakymu: 
“Turkija išvidiniai yra tvir-

PAVERG. BALTIJOS KRAŠTŲ BALSAS
(Rašo iš Vokietijos)

Nors sunkiai, bet įvairiais 
keliais, per cenzūros ar pana
šių valdininkų neapdairumą, 
į laisvą pasaulį prasiskver
bia žinios apie baisų gyveni
mą geležinės uždangos izo
liuotose Pabaltijo valstybėse.

Tos žinios duoda puikų at
sakymą į daugelio naivių 
žmonių (dargi vadovaujan
čių politikų!) dažnai daro
mus priekaištus Pabaltijo 
krašto pabėgėliams, kad jie 
nenori grįžti į savo gimtus 
kraštus, bijodami atsakomy
bės už savo padarytus nusi
kaltimus per vokiečių okupa
ciją, vengdami sunkaus kraš
to atstatymo darbo. Jos taip 
pat pavaizduoja tą “rojų”, 
kurį atnešė bolševiko okupa
cija laisvų kraštų gyvento
jams.

Štai faktai!
Šių metų pradžioje vienas 

mūsų stovyklos jaunuolis nu
tarė grįžti Lietuvon. Prieš 
grįždamas dar parašė laišką 
pažįstamai moteriškei, gyve
nančiai Kaune, klausdamas 
apie gyvenimą tėvynėje ir 
pranešdamas savo nutarimą. 
Kalbama moteris buvo taip 
pat pabėgusi Vokietijon, bet 
Pomeranijoje buvo bolševikų 
užklupta. Laiškas iš Lietuvos 
grįžo š.m. balandžio mėn. pa
baigoje, nes adresatas nesu
rastas (spėjama, kad ta mo
teris grąžinama “namo” tik 
pravažiavo pro Lietuvą), su 
tokiu prierašu:

“Nevažiuok ir kitam pasa
kyk. Jau daug yra tokių, ku
rie parvažiavę verkia. Jei bū
tų galimybė, tai visi čia gy
venantieji atvažiuotų pas jus. 
Dabar mums tik truputį ge
riau kaip pragare. Pats tai 
žinok ir kiekvienam sutiktam 
lietuviui pasakyk”.

Laiškas cenzūruotas siun
čiant Kaunan, tad grąžinant 
cenzūra, matyti, neberado 
reikalo tikrinti jau kartą cen
zūruotą laišką.

Viena džiova serganti mer
gina parašė laišką savo moti
nai Lietuvoje. Ligonė mirė 
š.m. balandžio mėn. pabaigo
je. Keletai dienų po jos mir
ties gautas jos motinos atsa
kymas, kuriame prašo savo 
dukrą, jei ir pasveiktų, ne
grįžti Lietuvon, nebent tik 
čia jau nepakeliamai bloga 
būtų.

Iš kitų Pabaltijo kraštų 
laikas nuo laiko prasiveržia 
tokie pat įspėjantys ir pagal
bos šaukiantys balsai.

Švedijoj, estų leidžiamame 
laikrašty “Kodukolle” nr. 7-8 
pernai įdėta vieno laiškučio 
fotografinė nuotrauka ir jo 
radimo vietos žemėlapis ir 
prie jų toks paaiškinimas:

“Liepos mėn. 30 d. švedų 
žvejys Gustav Kristiausson 
(gyv. Sundre, Vamlingbo) 
pietinio Gotlando iškyšulio 
pakrantėje prie Hoburgen 
rado bonką, kurioje buvo 
laiškas, rašytas mėlynu pieš
tuku svetima kalba ant blo
go laiškinio popierio. Radė
jas laišką perdavė “Gotlands 
Allehanda” redakcijai. Paaiš
kėjus, kad laiškas rašytas es
tiškai, to laikraščio redakto
rius Gošta Storm persiuntė 
jį “Kodukolle” redakcijai.

“Mes dedame fotografijas 
laiško ir žemėlapio, kuriame 
radimo vieta pažymėta kry
žiuku.

“Laiške buvo pagalbos 
šauksmas iš Estijos.

“Spėjama, kad jis buvo iš
mestas į jūrą iš į Vokietiją 
plaukusios rusų laivų vilksti
nės, kurios yra matomos, kai 
plaukia pro Gotlandą.

“Laiške išreikštas šauks
mas į laisvus vakarus iš Bal
tijos kraštų, kurie laukia iš
laisvinimo dejuodami po rau
dona okupacija. Tai yra taip 
pat pagalbos šauksmas į 
laisvus estus — gelbėkite! 
Darykite viską estų teisių ap
saugai ir krašto išlaisvini
mui”.

būtų taip bloga, nes tremti
niai yra kantrūs ir dėl kelių 
mėnesių skirtumo perdaug 
nesisielos. Tačiau bloga, kad 
kvota yra nustatyta kiekvie
nam mėnesiui atskirai, ir to 
mėnesio neužpildyta kvota 
dingsta visam laikui. Taigi, 
jei per pusantrų metų turėjo 
teisę Amerikon atvykti 60 
tūkstančių tremtinių, o atva
žiavo tik 21 tūkstantis, jiems 
padaryta didelė skriauda.

Tremtiniai yra beteisiai ir 
dėl tos skriaudos negali kelti 
balso, Tačiau jie turi giminių 
šiame krašte, kurie nori pa
dėti vargą ir skurdą kenčian
tiems. Tie giminės pradėjo 
klabenti atitinkamų įstaigų 
duris ir teirautis, kodėl trem
tinių mažiau atvežama, negu 
įstatymas leidžia. Jiems at
sakyta, kad tai nėra valdžios 
įstaigų kaltė. Konsulatai per
nelyg yra apkrauti darbu ir 
su dabartiniu tarnautojų 
skaičiumi negali daugiau 
tremtinių kelionei paruošti.

— Kaip tos įstaigos susi
tvarkys, kuomet praeis įsta
tymas kasmet 100 tūkstančių 
tremtinių įsileisti? — pagal
voja ne vienas.

Dar keli žodžiai apie patį 
įstatymą.

Daug kas deda vilčių, kad 
jis praeis, nes už jį pasisako 
protaujanti krašto visuome
nė, kuri nesivaduoja egoisti
niais sumetimais.

Tačiau jį priėmus, ar daug 
lietuvių tremtinių galės juo 
pasinaudoti? Juk žinoma, 
kad pirmoje eilėje bus veža
mi tie, kurie turės iš čia afi- 
davitus.

Taigi jau laikas, kad kiek
vienas, turintis tremtyje sa
vo giminių ar pažįstamų, pa
sirūpintų pasiųsti jiems afi- 
davitus.

Nereikia klausyti piktos 
valios žmonių, kurie visokiais 
būdais baugina, jog atvažia
vusius reikėsią užlaikyti, nes 
jie biją darbo.

Gerai tremtinius pažinda
mas, galiu pasakyti, jog dar
bo daugiau bijo tie, kurie 
tuos bauginimus rašo. Trem
tiniai gi už savo darbą gavo 
puikiausias rekomendacijas 
iš visur, kur tik jie dirbo, čia 
atvykę irgi visi stengiasi sa
varankiškai įsigyventi ir sa
vo geradariam, pagelbėju- 
siems atvažiuoti, reiškia ne
paprastą dėkingumą.

M Milukas.

Vyčiii Apskritis Vėl 
Parėmė BALF

L. Vyčių New York-New 
Jersey Apskrities metiniam 
piknike birželio 22 d., Lietu
vių parke, Linden, N. J. buvo 
prisiminta lietuvių tremtinių 
vargai. Apskrities pirminin
kas, Kaz. Basanavičius, per
statė dalyviams kun. Kara- 
levičių iš Bayonne, kuris yra 
pergyvenęs tas bedalio die
nas.

Jo pasiūlymu lietuviams 
pabėgėliams Europoj surink
ta 49 dol., kurie įteikti BALF.

KRATOSI RUSŲ 
KONSULATO

New Yorke prie Park Ave. 
rusai nupirko milijonieriaus 
namus, vadinama Pyne Man
sion, kurioje nori įsteigti sa
vo konsulatą.

Aplinkiniai gyventojai, ne
patenkinti nepageidaujamais 
svečiais, prieš tai užprotes
tavo. Jie sako, konsulatas yra 
biznio įstaiga ir, kaip tokia, 
neturi teisės rezidenciniame 
kvartale įsikurti.

Laiško turinys yra toks:
“Estų dukterys ir sūnūs 

užsieny, tėvynė sveikina Jus! 
Negrįžkite atgal! Netikėkite 
jokia bolševikų propaganda. 
Mes esame nelaimėje, — gel
bėkit! Estija turi gyventi!

Revaly, 1946-VU-20.
Tegyvuoja drąsi Kalevų 

tauta!”* Justus.
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TREMTYJE
NAUJA TREMTINIŲ PER- 

KILNOJIMO BANGA

Amerikiečių zonoj vėl pra
sidėjo tremtinių perkilnoji- 
mas iš vienos vietos į kitą. Be 
labai mažų išimčių, iškeldina
mieji nukeliami į nepalygina
mai blogesnes sąlygas. Spė
jama, kad perkilnojimas yra 
viena iš moralinio spaudimo 
priemonių prieš nenorinčius 
grįžti.

Birželio pradžioje gavo į- 
sakymą pasiruošti išsikeli- 
mui Stuttgarto rajone žmo
niškiau įsikūrusios lietuvių 
tremtinių kolonijos—Neufe- 
nas, Nurtingenas, Kirchei- 
mas, Oberleningenas, Bad 
Mergentheim ir kitos. Išsikel
ti liepiama į Schwabisch 
Gmund, kur iki šiol gyveno 
lenkai. Tai didelis smūgis lie
tuvių kultūrinėm įstaigom, 
nes suardomos mokyklos, or
ganizacijos, chorai. Dėl stai
gaus iškeldinimo lietuviai pa
junta ir ūkinį smūgį, nes be
veik visi savo gyvenamųjų 
namų palangėse buvo prisiso
dinę daržovių, kurios prie 
dabartinio mažo maisto davi
nio yra didelė parama. Išsi- 
keliantieji jau beveik užau
gusias daržoves turi palikti.

Schwabisch Gmund karei
vinės, kur lietuviai keliami, 
sanatariniu požiūriu gyventi 
yra visai netinkamos. Iškel
dinimas paliečia ir Apašta
liškojo Sosto Delegatūrą. Pa
ti įstaiga nekeliama, bet jos 
visi tarnautojai yra DP, to
dėl jie privalo keltis į Schwa
bisch Gmund.

Lietuviai prašo, kad prieš 
iškeliant, gyventi netinkamos 
Schwabisch Gmund kareivi
nės būtų atremontuotos.

Kilnojimo banga palietė ir 
kai kurias kitas stovyklas. 
Tam tikras skaičius lietuvių 
buvo iškelta iš Memmingeno. 
Buvo norima iškelti ir Eich- 
statte gyvenančius lietuvius, 
bet po pakartotino argumen
tuoto prašymo lietuviams pa
sisekė pasilikti vietoje.

Dėl lietuvių tremtinių iš
keldinimo iš Kircheimo, at
šauktas Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugijos suvažia
vimas, kurs turėjo tam mies
telyj įvykti.

VĖL PRADEDA EITI ‘NAU- 
JASAI GYVENIMAS’

Dėl tremtinių spaudos per
tvarkymo, praėjusį rudenį 
sustabdytas religinės minties 
laikraštis “Naujasai Gyveni
mas”, redaguojamas kun. V. 
Bagdonavičiaus, pradeda ei
ti. Iš savo kontingento ati
tinkamą kiekį popierio “Nau
jajam Gyvenimui” paskyrė 
lietuvių tremtinių savaitraš
tis “Tėviškės Garsas”.

“Naujasai Gyvenimas” pa
sirodys birželio mėn.

LIŪDNOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

Paskutiniuoju metu lietu
viai tremtiniai vis daugiau 
gauna laiškų iš Lietuvos. Ste
bėtina, kad laiškai iš Lietu
vos vakarinę Vokietiją pa
siekia per tris savaites, kai 
tuo tarpu laiškuose rašoma, 
kad laiškas iš Vilniaus į Kau
ną dažnai eina ne mažiau 
dviejų savaičių. Manoma, kad 
atitinkamos sovietų įstaigos 
susirašinėjimą su tremtiniais 
tvarko pagreitintai, tuo lyg 
ir norėdamos pabrėžti, kad 
dabar Lietuvoje yra “gera 
tvarka.”

Nors gaunamieji laiškai 
yra labai atsargiai parašyti, 
tačiau iš jų daug išskaitoma. 
Kiekviename laiške kalbama 
apie tėvų, brolių, giminių, pa
žįstamų mirtį ar dingimą. 
Štai viena jauna lietuvaitė 
parašė savo seseriai laišką, 
kuriame rašoma: “brolis, 
kurs jau turėjo 23 metus, mi
rė. Negalėjome dalyvauti jo 
laidotuvėse. Abiejų tėvų na
muose nėra. Gyvenu vienui 
viena”. Vėl kitame laiške ra
šoma: “Mūsų krašte pučia 
šiurpūs vėjai. Tie vėjai negai
lestingai viską naikina. Ypač 
jie žiauriai pūtė š.m. balan
džio 6 d. “Kalbama, kad ba
landžio pradžioje Lietuvoje 
vėl buvo masiniai gyventojų 
išvežimai į Sibirą.

Vienas prancūzų zonoj gy
venantis lietuvis parašė į Lie
tuvą savo broliui, dabar gy
venančiam Vilniuje, kurs pir
mosios okupacijos metu buvo 
komunistinis veikėjas, o da
bar taipgi yra nemažas tary
binės Lietuvos valdininkas. 
Vokietijoj esantysis brolis 
parašė, kad jis yra sveikas, 
bet tėvas sunkiai serga ir da
bar gydomas ligoninėje. Kai 
tik tėvas pasveiks, jissu tė
vu stengsis grįžti pas jį, į ta
rybinę Lietuvą. Iš brolio, 
esančio Vilniuje, gautas toks 
atsakymas: “Prižiūrėkite tė
vą ir visokiausiais būdais 
stengkitės, kad jis pasveiktų. 
Daugiau niekam nesistengki- 
te ir nesiryžkite, kaip tik tė
vo pasveikimui.”

Ir komunistuojantis brolis 
pranešė, kad jie į dabartinę 
Lietuvą negrįžtų.

LIŪDNOJI SUKAKTIS

Birželio 15 d. suėjo septyni 
metai, kai Lietuva buvo So
vietų Sąjungos jėga okupuo
ta. Lietuvių tremtinių ben
druomenė šią liūdną sukak
tį plačiai paminėjo. Savo pra
šymuose didžiųjų valstybių 
vyriausybėm lietuviai nuro
dė, kad jau treti metai, kaip 
karas pasibaigė, visos tautos 
atgavo laisvę, tik Baltijos 
valstybės dar vis kenčia bai
sią ir nežmonišką okupaciją. 
Šią liūdną sukaktį paminėjo

Bado ir ligų išvarginti tremtiniai negali pasilikti vienoje vietoje 
ilgesniam laiku. Jie nuolatos stumdomi ir kilnojami.

ir visa lietuvių tremtinių 
spauda, tik ji turėjo būti la
bai atsargi, nes cenzoriai ne
leidžia pavaizduoti dabarti
nio gyvenimo Lietuvoje, sa
kydami, kad tas atbaido 
tremtinius grįžti į savo tėvy
nę.

LENKAI IŠ LENKIJOS 
GRĮŽTA ATGAL

Nuolat raginami ir spau
džiami lenkai labai mažai su
sigundo grįžti į tėvynę. Jie 
geriau ryžtasi likti Vokietijo
je ir prisiimti nelengvą trem
tinio dalią. Kai kurie grįžu
sieji jau vėl atbėgo. Jie pasa
koja, kad dabartinėje Lenki
joje niekas nėra tikras, kad 
jis ir rytoj bus laisvas. So
vietų policijos Lenkijoje la
bai daug. Karininkai, kurie 
vaikšto lenkiškomis unifor
momis, nemoka lenkiškai ir 
yra iš Sovietų Sąjungos gilu
mos atgabenti rusai.

Atbėgusieji lenkai pasako
ja, kad paskelbtoji amnestija 
praktiškai veikia tik trumpą 
laiką. Išgyvenus mėnesį ar 
daugiau, grįžęs tremtinys 
šaukiamas ilgam tardymui ir 
apkaltinamas ginklų slėpi
mu. Daug taip “ apkaltintų jų 
suimama. Lenkų tauta dabar 
gyvenanti didžiausią neviltį.

KĄ LIETUVAITE MATE 
JUGOSLAVIJOS PASIENY

Neseniai iš prancūzų zonos 
į Jugoslaviją grįžo mažas 
būrelis jugoslavų. Grįžtan
čius turi lydėti UNRRA gy
dytojas. Grįžtančiųjų atžvil
giu UNRRA labai stropi. Bet 
niekas iš gydytojų nenori į 
Jugoslaviją važiuoti, nors jie 
ir yra UNRRA pareigūnai ir 
nešioja UNRRA uniformą. 
Lietuvaitė gydytoja palydėjo 
jugoslavus tik ligi Jugoslavi
jos sienos.

Artėjant prie Jugoslavijos 
sienos, prie lietuvaitės gydy
tojos prisistatė jugoslavų 
tarnyboje esąs rusas, kurs 
pradėjo smulkiai teirautis, 
kokios tautybės ji būsianti. 
Lietuvaitė pasisakė ' esanti 
prancūzė. Rusas kvietė būti
nai važiuoti į pačią Jugosla
viją. Kai prie Jugoslavijos

ISPANIJAI TRŪKSTA 
DOLERIŲ

Boikotuodami gen. Franco 
valdžią, daugelis valstybių 
nutraukė su Ispanija savo 
santykius.

Drauge su tuo nutrūko ir 
tarpvalstybinė tarp tų kraš
tų prekyba.

Anksčiau ta prekyba rėmė
si ilgalaikiais kreditais, pa
skolomis ir metiniais atsi
skaitymais .Dabar gi to nėra. 
Daugelis valstybių ispanų 
prekių neperką, o ispanai, 
kitur pirkdami, turi “cash” 
mokėti.

Kadangi mokėjimai daž
niausia esti Jungtinių Val
stybių doleriais arba Britų 
svarais, tai tos valiutos Ispa
nijoje baigia nykti.

Prekyba su užsieniu kiek
vienai valstybei yra gyvybės 
šaltinis. Jai sustojus su mir
ties tašku susiduria krašto 
gamybos įmonės, kurios mai
tina didelę gyventojų dalį.

Taigi aišku, kodėl Ispani
jos vyriausybė taip susirūpi
no, kad jų užsienio prekyba 
nežlugtų. Pradėta derybos su 
tais kraštais, kurie visai san
tykių nenutraukė, kad ten 
būtų galima parduoti dau
giau prekių ir daugiau valiu
tos iš jų gauti, o su kitais 
norima užmegzti mainų pre
kybą.

Plačiausia mainų prekyba 
tikimasi išvystyti su Italija, 
kuri už ispanų žuvies konser
vus duotų jiems mašinų, 
traktorių, automobilių, siu
vamų ir rašomųjų mašinėlių.

Į Jungtines Valstybes no
rima daugiau įvežti žuvies 
konservų ir džiovintų vaisių, 

sienos lietuvaitė nuo grįžtan
čiųjų atsiskyrė ir ruošėsi va
žiuoti atgal, rusas dar įky
riau kvietė vykti į Jugosla
viją.

Ji pasakoja, kad Jugosla
vija savo sieną yra apsitve
rusi aukšta spygliuotų vielų 
tvora. Grįžtantiems įleisti 
yra padaryti maži varteliai. 
Keli jugoslavai, pamatę kaip 
jų tėvynė yra atsitvėrusi nuo 
likusio pasaulio, nuo pasienio 
atsisakę įžengti į savo kraštą 
ir grįžo atgal į stovyklas.

St. Devenis.

ŽIAURIOS KLAIDOS

Kartais atsitinka labai ne
malonių klaidų, dėl kurių 
žiauriai nukenčia visai nekal
ti asmenys. Gerai, jei tos 
klaidos su laiku paaiškėja, ir 
nukentėjusieji išeina laisvėn. 
Bet ar visuomet taip esti ?

Štai šiomis dienomis į pa
mišėlių namus pakliuvo vie
na Passaic, N. J. gyventoja, 
kadangi ji buvo panaši į kitą 
silpnaprotę moterį ir kadan
gi jos vardas buvo Ona.

Atsitiko taip.
Kai Ona Parfinska ramiai 

miegojo savo namuose, į jos 
kambario duris pasibeldė po
licijos pareigūnė ir paklausė:

— Ar tamstos vardas Ona?
— Taip, — nieko bloga ne

nujausdama atsakė ši.
— Tai renkimės ir eisime, 

— užkomandavo policijos at
stovė.

— Kodėl ? — nustebusi tei
ravosi Ona.

— Sužinosi įstaigoje, — 
trumpai atrėžė policijantė.

Netrukus Parfinska atsi
dūrė beprotnamyje, iš kurio 
išeiti nelengva.

Ji tuojau suprato, kad, jei 
pradės skandalyti ir protes
tuoti, jog klaidingai čia atga
benta, pablogins savo padėtį. 
Taigi ji pasistengė laikytis 
kuo ramiausiai ir, progai pa
sitaikius, pasipasakojo vy
riausiam gydytojui, kokiu 
būdu ji čia pakliuvusi.

Po trijų dienų Parfinska 
buvo išleista namo.

Antras, žiauresnis atsitiki
mas buvo su jaunu vieno 
miestelio gyventoju, irgi len
ku. Jis buvo apkaltintas 
žmogžudystėje ir, kaip nepil
nametis, nuteistas 20 metų

Nuteistojo motina žinojo 
jos sūnų nekaltą esant ir vi
sokiais būdais stengėsi jį iš
laisvinti. Tačiau niekas neti
kėjo jos tvirtinimu ir neban
dė naujos bylos kelti.

Tuomet motina ėmėsi kito 
būdo. Dieną naktį dirbdama, 
taupė pinigus ir samdė advo
katus, kad tie nesustotų ty
rinėję žmogžudystę ir be per
traukos ieškotų tikrojo 
žmogžudžio.

Dvylikos metų jos vargas 
ir rūpestis nenuėjo niekais. 
Neseniai sučiuptas tikrasis 
žmogžudys, ir jos sūnus išėjo 
laisvėn.

Dabar to miestelio taryba 
ruošiasi jam paskirti 24 tūks
tančius dolerių atlyginimo už 
nekaltai atsėdėtą laiką.

Tačiau dar baisesnis atsi
tikimas buvo prieš Didįjį Ka
rą Anglijoje. Už žmogžudys
tę ten buvo nuteistas pakar
ti du jaunuoliai. Vėliau, kai 
tikrasis žmogžudys, mirda
mas prisipažino tame nusi
kaltime, teisėjas, kuris tuos 
jaunuolius nuteisė, susijau
dinęs, sau galą pasidarė.

SAVOTIŠKA BAUSME

Vienas New Yorko žydas, 
iš profesijos rabinas, pakliu
vo teisman už tai, kad vieto
je išpardavęs prekes, kurias 
buvo pirkęs pasiuntimui 
tremtiniams ir tuo tikslu jas 
gavo atpiginta kaina.

Kai paaiškėjo, jog nuo ka
lėjimo bausmės kaltinamasis 
neišsisuks, per savo advoka
tą jis paprašė teismo pakeisti 
jam bausmę sąlyginiai ir už 
tai visą iš minėto biznio pel
ną, $16,800 pažadėjo atiduoti 
žydų labdarybei.

Teisėjas tą pasiūlymą pri
ėmė ir nuo kalėjimo bausmės 
kaltinamąjį atleido su sąly
ga, jei per 3 metus jis nenusi
kals.

Be to, teisėjas pridūrė, kad 
per tuos 3 metus kaltinama
sis negali verstis jokiu biz
niu, bet turi eiti rabinauti.

IR KONGRESUI TRŪKSTA 
POPIERIO

Jungtinėse Valstybėse jau
čiamas didelis popierio trū
kumas. Daugelis laikraščių 
priversti mažinti savo laidas. 
Tačiau kai nusiskundžiama, 
jog vienas-kitas puslapis su
mažinama dėl popierio trūku
mo, ne visi skaitytojai nori 
tikėti.

Ką dabar tie netikintieji 
pasakys į tai, jog ir Kongre
sas pajuto popierio trūkumą?

Spaustuvė, kuri spausdina 
Kongreso darbų žurnalą ir 
visas kongresmonų kalbas, 
pranešė, jog ji negalinti vi
sų darbų išpildyti, nes popie
rio gaunanti tik aprėžtą kie
kį. Kol krizė praeis, esą kon
gresmenai turėsią savo kal
bas trumpinti, kitaip, jų kal
bos liks nespausdintos.

Speciali Kongreso komisi
ja, kuri tuo reikalu turėjo 
savo pasitarimą, nurodė, jog 
ir taupymo sumetimais at
stovams verta savo kalbas 
trumpinti, nes kiekvieno lapo 
kongreso darbų žurnalo at
spausdinimas vyriausybei 
kainuoja 71 doleris.

PASIKLAUS “TĖVELIO”

Čekoslovakija ir Lenkija 
buvo pritarusios Amerikos 
ekonominės pagalbos gavi
mui.

Kai Molotovas pasakė, kad 
Rusija Amerikos pagalbos 
nepriima ir išvažiavo iš Pa
ryžiaus konferencijos, tos dvi 
valstybės tuojau pasiskubino 
išsiųsti savo premjerus ir už
sienių reikalų ministerius bei 
jų patarėjus į Maskvą. Ten 
jie sužinos, ką turi daryti to
liau. Galimas dalykas, kad 
Maskva Čekoslovakijai ir 
Lenkijai leis siųsti atstovus į 
Anglijos ir Prancūzijos šau
kiamą konferenciją, kad tu
rėtų legalius šnipus.

VIENIETES BOIKOTUOS 
VYRUS

Ar jūs kada pagalvojote 
apie moterų madų galybę? 
Tik pabandykite pastoti jai 
kelią ir nepajusite, kai būsite 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus.

Šiuo metu visame pasauly
je yra labai madoje nylon ko
jinės. Jokia moderniška mo
teris be jų neišdrįs gatvėn iš
eiti.

— Verčiau be suknelės, ne
gu be nylon, — sako jos.

Tas jų pasakymas ne kiek 
neperdėtas. Ne tik pajūryje, 
bet ir New Yorko gatvėse 
dažnai jūs sutiksite moterį 
nuogomis blauzdomis ir, vie
toje suknelės, trumpas, virš 
kelių kelnaites užsimovusias, 
tačiau nepamatysite nė vie
nos, kuri iš mados išėjusias 
kojines dėvėtų.

Moterų madų nesulaiko jo
kie geografijos nuotoliai, nė 
valstybių sienos. Kokia mada 
New Yorke ir Paryžiuje, to
kia bus ir visame pasaulyje. 
Taigi kai New Yorkas pa
skelbė, jog paskutinis mados 
šūkis yra “nylon”, tos koji
nės pasirodė rinkoje tolimoje 
Japonijoje ir už Kinų Sienos.

Dabar jums bus aišku, ko
dėl taip sujudo Vienos mote
rys, kai Austrijos valdžia 
taupymo sumetimais uždrau
dė įsivežti nylon kojines.

— Verčiau už tuos pinigus 
įsivešime maisto, — aiškino 
jie.

Tačiau jie nepagalvojo, 
kad jų moterys užvetuos tą 
jų potvarkį, ir dėl to susida
rys kebli padėtis.

— Jei nylon sugebėjo pra
siskverbti į necivilizuotus 
kraštus, kaip gali jos pasilik
ti kitų tautų užpakalyje? — 
galvojo vienietės. Juk Viena, 
ta garsios Habsburgų dinas
tijos sostinė, kitados davė to
ną visam pasauliui. Visų 
kraštų turtuoliai ir tituluoti 
asmenys ■ čia suvažiuodavo 
paklausyti dieviškųjų Šuber
to simfonijų, pasvaigti Štrau
so valsų sūkuriuose, na, ir 
pasigrožėti puošniomis Vie
nos moterimis. O dabar?

Ne! jos savo teisių niekam 
neužleis.

Nieko negelbėjo specialistų 
tvirtinimas, jog ir kitos koji
nės yra taip pat geros, kaip 
nylon, nei gydytojai įkalbėji
mas, jog be kojinių vaikščioti 
yra daug sveikiau.

Moterų nusistatymas bu
vo griežtas ir neatšaukia
mas:

— Nėra nylon — nereikia 
nė vyrų! Jei vyras neišsigali 
savo žmonai nupirkti padorių 
kojinių, neprivalo ir žmonos 
turėti . . .

Blogai padarė, kas išgalvo
jo veto teisę. Dėl jos tautų 
konferencijos dabar negali 
suvaldyti rusų, o Vieniečiai— 
savo moterų.

Ar tautą kėlėme ne Sibire 
[mirimais?

Faustas Kirša.

M. Krupavičius

KELIAS PREZIDENTO KĖDĖN 
IR KANKINIO MIRTIN

1. Jaunystės keliai
1885 m. pradžioj kažkurio žemaičio dvaro kumetis 

Stulginskis susilaukė sūnaus, kurį pakrikštijo Aleksan
dro vardu. Nors Aleksandras buvo šešioliktas Stulgins
kių vaikas iš eilės, bet buvo sutiktas su tokiu pat pasi
tenkinimu, džiaugsmu ir meile, kaip ir pirmutinis.

Ir ko gi nusiminti? Vaikai viens kitam paveldimų tė
vų turtų nesumažins, nes tėvai jų visai neturėjo. Senis 
Stulginskis buvo “pliks, kaip tilviks”, kaip ir visi dva
rų kumečiai. Iš kumečio amato negi pralobs! O skurdo 
ir vargo pakaks visiems, kad ir antra tiek vaikų atsi
rastų. Senatvėj gi iš vaikų gal paguodos ir paramos su
silauksi. Tokia buvo ir yra vargšų žmonių “vaikų eko
nomika” ir gyvenimo filosofija.

Pagaliau, anais laikais vaikų gimimus ne žmonės, 
bet Dievas normavo. Ir dėl to niekam neteko gailėtis 
ir galvų laužyti: nei tėvams, nei tautoms.

Koks jaunojo Stulginskio buvo gyvenimas, aprašinėt 
netenka. Kas žino lietuviškojo kumečio gyvenimą, leng
vai supras ir Aleksandro jaunystės kelią. Jis buvo sun
kus pilna to žodžio prasme. Visas jo jaunas dienas ly
dėjo vargas, skurdas ir pažeminimas. “Sunkių vargų, 
didžių naštų vilko jis dziena dzienon”.

Ne vienodai vargas žmogų veikia. Vieną demorali
zuoja ir palaužia, moraliniu invalidu paversdamas, kitą 
gi grūdina, kaip geležį kalvėj, ir nepalaužiamo tvirtu
mo būdu į gyvenimą paleidžia. Aleksandras Stulgins
kis tai antrajai žmonių kategorijai priklausė. Iš savo 
vargano gyvenimo jis paėmė tik tai, kas buvo galima 
iš jo geriausia paimti. Du veiksniai jam padėjo iš tos 
sunkios gyvenimo kovos išeiti laimėtoju: tvirtas jo tė
velių iš jaunų dienų jam įskiepytas tikėjimas su doro
viniais dėsniais ir jo paties išsiugdytieji pačioj jaunystėj 
idealai ir ateities siekimai. Ne be to, kad prie to nebū
tų prisidėjęs ir Aleksandrui įgimtas kietas žemaitiškas 
būdas.

Gausi Stulginskių šeima augo. Kuris subrendo, ap
leidęs nelinksmų atsiminimų palikusią skurdžią kume
tyno pastogę, vyko į platųjį pasaulį sau laimės ieškot. 
Eilė jų atsidūrė Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Pa
gyvenę apsipinigino. Matyt, ne vėju mušti buvo vyrai. 
Vieni jų pasiryžo ten ir pasilikti, kiti be tėvynės ir lie
tuviškos žemelės nerimo, pinigų pasirinkę, grįžo Lie
tuvon, tik jau ne dvarininko žemės knisti, o savąjį ūkį 
kurti. Vienas jų buvo įsigijęs gražų ūkelį netoli Kauno 
iš buvusių Noreikiškių dvaro naujakurių. Apsipiniginę 
Stulginskiukai nepamiršo ir savo senų tėvelių. Jie pa
dėjo jiems atsistoti ant savų kojų.

Senis Stulginskis, vaikų padedamas, išsinuomojo ne
didelį ūkelį ir visai padoriai jį įsikūrė. Neužmiršo “ame- 
rikontai” ir savo jauniausio brolio Aleksandro. Jiems 
buvo žinomas jo didžiausias troškimas — išeiti aukš
tuosius mokslus. Amerikontų, matyt, būta pažangių ir 

susipratusių vyrų. Mokslo jie, kaip daugelis anų laikų 
darbo žmonių, nebelaikė ponų privilegija ir nereika
lingu kaimo “mužikui” prietaru. Tuo būdu jaunas Stul- 
ginskiukas, savo brolių ir kitų gerų žmonių padedamas, 
sėkmingai baigęs pradžios mokyklą, stojo viduriniojon 
mokyklon, o ją baigęs — žemaičių kunigų seminarijon.

Pavyzdingas mokinys
Aleksandras, nors mokslui eiti piniginę paramą gau

davo nereguliariai ir nepakankamai, nors turėjo skur
dokai ir labai susiglaudęs gyventi, tačiau dirbo labai 
atsidėjęs, rimtai, nenuleisdamas rankų ir visuomet pri
klausė gerųjų mokinių skaičiui. Mokyklų viršininkai 
ir mokytojai Aleksandrą statydavo kitiems jo drau
gams pavyzdžiu. Ir gimnazijoj ir kunigų seminarijoj 
Stulginskis aktyviai dalyvavo tuometinėj lietuviškoj 
veikloj.

Pabaigus kunigų seminariją, Stulginskiui teko prieš 
šventinimą į kunigus atlaikyti nustatytą laiką rekolek
cijas. Tų rekolekcijų metu jam reikėjo galutinai atsa
kyti į klausimą, kuris senai kvaršino jam galvą — eiti 
į kunigus ar neiti, šis klausimas jam kilo tik dėl šių 
motyvų: kas tuo metu yra reikalingesnis ir naudinges
nis lietuvių tautai ir katalikiškai lietuvių visuomenei — 
kunigas ar lietuvis katalikas pasaulietis.

Apsisprendimo kryžkelėje
Šis klausimas jam nevyko išspręsti per keleris studi

jų metus seminarijoj, neišsprendė jo ir rekolekcijų me
tu. Todėl seminarijos rektorių prašė jam šventimus ati

dėti ir leisti mokslą tęsti aukštojoj mokykloj. Rekto
rius sutiko lengvai. Jis laikė Stulginskį tinkamu į ku
nigus kandidatu. Jo įsitikinimu buvo rimtas vyras, to
dėl nedarė kliūčių jam pasirinkti, rimtai apsisvarsčius, 
savo ateities kelią.

Aukštoms teologijos studijoms Stulginskis pasirinko 
Insbruko universitetą. Stipendiją jam sudėjo jo kurso 
draugai kunigai. Studijų metams pasibaigus, semina
rijos vadovybė vėl jį iškvietė rekolekcijoms. Aleksan
dro dar, matyt, ir dabar nebuvo galutinai apsispręsta. 
Būti ar nebūti kunigu jam teko išspręsti tik rekolekcijų 
metu. Jo paties pasakojimu, jis karštai meldė Dievą 
padėti jam šį klausimą išspręsti tinkamiausiu būdu. Ir 
priėjo išvados — nebūti.

Tokį atsakymą jis davė savo rektoriui rekolekcijoms 
pasibaigus. Iš seminarijos išėjo be sutanos ir savo žy
gius nukreipė į Halės agronomijos skyrių. Kunigas ir 
agronomas Stulginskio įsitikinimu buvo tie du pašau
kimai, kurie daugiausia anuometinei carų pavergtai 
Lietuvai galėjo būti naudingi savo darbais, kontaktu 
su žmonėmis ir įtaka. Agronomijos studijoms tęsti pa
dėjo jam tie patys kurso draugai — kunigai.

2. Lietuvos dirvonuose
1912 metais Aleksandras Stulginskis grįžta į Lietu

vą jau diplomuotas agronomas. Nuo daktarato rengi
mo atsisakė, nes jo praktiškam darbui daktaro titulas 
nieko nebūtų padėjęs, o tuo tarpu Lietuvos dirvonai 
laukė darbininkų, kurių turėjo pernelyg maža. Tad 
Stulginskis skubėjo į darbą, Lietuvos dirvonams plėš-
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MAISTO PADĖTIS EUROPOJE
Prancūzijoje draudžiama 

pardavinėti duoną
Prancūzijoje vyriausybė į- 

sakė krautuvėms sekmadie
niais duonos nepardavinėti. 
Pardavėjai baudžiami, kaip 
valstybėje bado artinto j ai. 
Maisto Ministeris įspėja, 
“jeigu pirm rugpiūčio mėn. 
šių metų derliaus, į Prancū
ziją nebus galima įvežti 700,- 
000 tonų kviečių, kasdieninės 
duonos davinys mažiau pusės 
svaro (250 gramų — lašas 
gryno vandens sveria gra
mą) bus dar sumažintas”. Ir 
niekas nežino, kur Prancūzi
ja gali nusipirkti tiek kvie
čių!
Anglijoje maisto mažiau ne

gu karo laiku
Kiek žmogus gali maisto 

mažiausiai sunaudoti, kad 
nemirtų, tik tiek jo buvo ski
riama kiekvienam asmeniui 
Anglijoje karo metu. Karas 
baigėsi. Maisto nėra, nėra 
net derliaus! Anglijos vy
riausybė karinį maisto davi
nį buvo priversta sumažinti 
4 nuošimčiais ... Ir tokia 
maisto tvarka būsianti palai
koma per eilę metų.

Kaip mes Amerikoje turė
davome cukrui ir gasolinui 
ženklelius, taip dabar tebe
pardavinėja drabužius, tik

pagal kuponus. Ir kuponus 
sumažino. Ir drabužių pirktis 
teleidžiama rečiau, mažiau ir 
brangesne kaina.

Kuras Anglijoje taip pat 
suvaržytas. Šilumai naudoti 
elektra visai uždrausta. Cit
rinų, apelsinų nuo 1939 m. 
negaunama. Pavasario pot
vyniai vien Anglijoje sunai
kino augalų, jei juos būtų ga
lima pirkti, už 80 milijonų 
dolerių. Prigėrė šimtai tūks
tančių gyvulių. Maisto atsar
ga pavojingoj būklėj, artėja 
tikras badas!

Nekariavusioje Airijoje net 
nėra maisto

Potvyniai sunaikino ir Ai
rijos 75% maisto. Nors val
stybė ir gyveno normalų gy
venimą, bet baisūs potvyniai 
išmušė ir nekariavusią ją Ai
riją.

balandžio pradžios. Olandai 
saviškiams iš Amerikos siun
čia daugiausiai: riebalų, 
kiaušinių, muilo, cukraus, šo
kolado, mėsos, sviesto, sūrio.
Blogiausiai Rytų Europoje
Bet pati blogiausia bado 

forma reiškiasi Austrijoje, 
Lenkijoje, Lietuvoje, Graiki
joje, Italijoje. Jie neturi savo 
maisto, neturi derliaus, netu
ri priemonių sau maisto įsi
vežti. UNRRA nustojo gelbė
ti, žmonės desperatiškai lau
kia pagalbos iš kitur. O visur 
kitur—badas, ar arti to. Kas 
lieka? Viena Amerika. O 
Amerikoj kas pasirūpins ? 
Juk visos Europos tautos 
Amerikoje turi savo kilmės 
žmonių. Jie, aišku, pirmiau 
rūpinsis saviškiais, kuriems 
irgi pagalbos reikia.

Lietuviams tremtiniams 
lieka vienintelė viltis—patys 
lietuviai, ir kiek mes iš kitų 
sugebėsime saviškiams gau
ti.

Už jūsų auką, BALF Cent
ras čia pat New Yorke papi
ginta kaina nuperka maisto 
ir greičiausiai siunčia į Eu
ropą, BALF pavyksta gauti 
leidimus greičiau persiųsti 
badaujantiems maisto papi
gintu būdu ir pagreitintu ke
liu. Tad, skubėkite savo au
kas siųsti: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St.,B’klyn 11, N.Y.

Šiandien pasiųsta jūsų au
ka—už dviejų savaičių links
mins ir sotins tautietį Euro
poje.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

iš

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1118 ML Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

U3TUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trt«t*a*n| 7 XX) pun. Sett. 8*0 p.m. 

Dtrektoriuu 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

BALF KONTROLĖS PRANEŠIMAS

Olandijoje sumažintas mais
to davinys ketvirtadaliu 
Greičiausiai po karui atsi

gaunančioj turtingojoj Olan
dijoje maisto davinys nuo pu
sės svaro savaitei—sumažin
tas visu ketvirtadaliu. Kavos 
racijonavimas dar suvaržy
tas, nes sumažintas jos im
portas. Karo metu nebuvu
sios racijonuotos bulvės ir 
miltai, kruopos ir jų gaminiai 
—pirmą kartą racijonuoja- 
mi. Kiaušinių, sviesto, rieba
lų, maisto—visai Olandijoje 
jau negalima gauti. Pramonę 
sunaikino susisiekimas, ku
rio 75 nuošimčiai palaikomi 
kanalais. O kanalai vidutiniai 
per savaitę 4 dienas buvo už
šalę, nenaudojami. Ir taip bu
vo nuo gruodžio pradžios iki

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GKABORIU8

Lalsnluotas Penna Ir New Jeney 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd 8L

Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO. 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS 
3804 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA.

ti. Nors abejonė ir neramino širdies: gaus ar negaus 
darbo Lietuvoj?

Po 1905 m. revoliucijos lietuviams palengvėjo gauti 
darbas Lietuvoj. Gavo ir Stulginskis. Atitinkamų or
ganų jis buvo paskirtas Trakų — dabartinės Alytaus 
apskrities Vilnijos pusėj — agronomu. Jo troškimai ir 
svajonės išsipildė.

Visu savo jaunatvišku karščiu ir idealizmu jis stojo 
į darbą. Kaipo susipratęs lietuvis, Stulginskis ne dėl 
algos dirbo, bet dirbo Lietuvai ir lietuviams, dėl to jis 
nenuėjo paprastu ruso valdininko keliu; jis pasuko 
lietuvišku vieškeliu ir pasireiškė, kaip agronomas demo
kratas, tautietis, uolus lietuvio ūkininko švietėjas ir 
tautinės kultūros kūrėjas bei gerovės kėlėjas.

Lietuva buvo labai reikalinga agronominės literatū
ros. Tos rūšies rašytojų tuo metu buvo labai maža — 
agr. Totoraitis, agr. studentas Jonas Kriščiūnas ir dar 
vienas kitas mažiau produktingas rašytojas. Aleksan
dras Stulginskis įsijungė į tą negausų agronomų rašy
tojų būrelį. Jis pagamino eilę tuomet reikalingiausių 
Lietuvos ūkininkui populiarių brošiūrų, kaip pav. “Apie 
veršiukų auginimą” ir kit. Agronomas — kumečio sū
nus gerai pažino liaudį, jos psichologiją, kelius prie jos 
prieiti. Ir jis prie jos lengvai priėjo ir jos pasitikėjimą 
bei pagarbą įsigijo. Darbas palengvėjo ir didesnės sėk
mės įgavo.

Stulginskis, įėjęs į savo tiesioginį darbą ir susipaži
nęs su tų laikų lietuviškąja negausia inteligentija, pra
dėjo dirbti ir kitose lietuviškojo darbo srityse — kul-

BALF Kontrolės Komisi
jos nariai, Stasys Gegužis ir 
M. E. Michelsonienė, šių me
tų gegužės mėn. 27, 28 ir 29 
d. darė reviziją centre ir BA
LF Direktorių Tarybos na
riams pranešė sekančiai:

Peržiūrėjome BALF kny
gas, banko knygeles ir state- 
mentus, čekius, užrašus, pa
jamas ir išmokėjimus, bilas 
ir visą kitą medžiagą sąryšy 
su BALF finansine veikla, 
pradedant su 1947 m. sausio 
1 d. ir baigiant su 1947 m. 
balandžio 30 d.

Pajamos:
Balansas ižde sausio
1 d. 1947 ............... $26,059.50
Pajamos per keturis mėn: 
Nat’l War Fund . $12,500.00 
Sugrąžinta CARE 
paskola................
Narių mokesčių 
sumokėta.............
Aukų surinkta . . 
Kalėdinių 
atvirukų pajamos 
Lietuvių Našlaičių 
Fondui gauta . . .

Viso pajamų . . $100,545.05

War 
dau-

2,500.00

1,211.00
53,968.56

2,137.21

2,168.78

Viso pajamų per 
4 mėnesius .... $74,485.55 
Viso pajamų nuo 1947 
sausio 1 d............$100,545.05

Išmokėjimai: 
Lietuviams 
Vokiet. - Austrijoj $20,711.75 
Prancūzijoje . . . 
Šveicarijoje .... 
Italijoje................
Švedijoje.............
Belgijoje.............
Liuksemburge . . 
Drabužių, avalynės ir k. 
daiktų rinkimas, jų su
tvarkymas, persiuntimas 
Europon ir apdrauda, 
sandėlio išlaikymas 
ir kt........................ 9,421.09
Admin., vajaus vedimo 
išlaidos, algos, kelionės, 
raštinės išlaikymas 
spaudiniai ir kt. . 15,167.32 
Įmok, už nuosavybę 4,679.04 
Naujai atvykusioms liet, 
pirmoji parama . 88.00

Balansas ižde 1947
m. geg. Id............ $23,418.90

Rekomendacijos:
Kadangi iš National 

Fund BALF paramos
giau jau negauna, tai mums 
rodosi, kad reikėtų kai ku
riais atžvilgiais pakeisti 
tvarką, todėl mes rekomen
duojam:

1. Sumažinti knygų skai
čių. 2. Patariam panaikinti 
War Risk Insurance už Eu
ropon siunčiamus daiktus, o 
taipgi mažinti siunčiamų 
daiktų vertę, kad būtų piges
nė apdrauda. 3. Jeigu tikrai 
yra reikalingas Certified 
Public Accountant, tai mūsų 
supratimu užtektų jį samdy
ti kartą į šešis mėnesius. (Iki 
šiol laikantis N.W.F. taisyk
lių. C. P. Accountant tikrin
davo visą knygvedybą ir at
siskaitymą iš gautų lėšų kas 
mėnuo.) 4. Kad Valdyba iš 
savo susirinkimų praneštų 
visus ir pilnus nutarimus vi
siems Direktoriams.

Viso

10,500.00
5,500.00
5,043.95
4,500.00
1,415.00

100.00

$77,126.15

Pastaba: Apart to kas pasa
kyta, mes norėtume kreipti 
mūsų gerb. lietuviškos visuo
menės dėmesį į tą liūdną fak
tą, būtent, kad per pirmus 
šių metų keturis mėnesius 
yra gauta vos $1,211.00 nari
nių mokesčių. Nejaugi tai tik 
tiek mes tų geraširdžių lietu
vių teturime? Broliai ir sesu
tės, stokim visi darban, užsi- 
mokėkim savo narines mo
kestis, aukokim ir kartu ki
tus raginkim, kad ir jie su 
mumis dirbtų. Rodosi, kur 
nors tai yra pasakyta: “kas 
duoda šiandien, tas duoda 
dvigubai”. Todėl ir mes dirb
kime ir duokime šiandien, 
nes

Abartis, Petras, Rokas, iš Gargždų 
v., Kretingos ap., gyv. New Yorke.

Aleknaitė, Juzė, iš Raguvos v., Pa
nevėžio ap.

Ancikevičius, Jonas, Stanislovas, iš 
Tytuvėnų v., gyv. Chicagoje.

Antanavičius, Jurgis, Pranas, sūnūs 
Motiejaus, iš Suvalkijos, gyv. Balti
more ir Shenandoah.

Antulienė - Kardišaitė, Agota iš 
Varėnos v., Vilniaus ap., ir vaikai Jo
nas, Anielė, Marytė ir Ona.

Arlauskienė - Butvilaitė, Marija, iš 
šiaulūnų v., Šiaulių ap., gyv. Chicago.

Bačiulienė - Janulevičiūtė, Elena, 
Ukmergės ap., ir Juozas Bačiulis, 
Ukmergės ap.

Balnius, Pranas, sūnus Antano.
Balsienė, gim. ar pažįstama Agotos 

Ramanauskienė, gyv. Phila. ar netoli.
Bandzewicz (Bendžius), Simas, gyv. 

Waterbury.
Bauža (Baužas), Pranas, ved. Anelę 

Žigantaitę.
Bazilikas, Bernardas, iš Dūkšto v., 

Ežerėnų - Zarasų ap., gyv. Chicagoj.
Bendikienė - Draugelytė, Adelė, iš 

Paežerių v., Vilkaviškio ap., gyv. Flo
ridoje.

Bikinaitė, Liudvika, iš Raguvos v., 
Panevėžio ap.

Braniška, Kostas, gyv. New Yorke.
Burgailienė, giminaitė Gruzdžio.
čižauskienė, giminaitė Uršulės Ju- 

raitienės-Arminaitės.
Docis (Docius), du broliai ir sesuo 

artistė, gyv. Chicago, Milwaukee Av.
Draugelienė - Tamošaitytė, Uršulė, 

ir vyras Vincas, iš Paežerių v., Vilka
viškio ap., gyv. Brooklyne.

Draugelis, Pranas, iš Paežerių v., 
Vilkaviškio ap., spėj. gyv. Brooklyne.

Fritcas, Benas, gyv. Phila., iš Rasei
nių ap.

Gaigalas, Kazimieras, Stasys, iš Mai- 
šiogalos vai.

Gedgaudas (Gedgaudai), iš Žemai
tijos, giminės Marijos Sausdravienės- 
Gedgaudaitės.

Grefaitė, Marijona, iš Seirijų v., Aly
taus ap., vienuolė.

Gretas, Stasys, iš Seirijų v., Aly
taus ap.

Grincevičiūtė, Matilda, gim. Amer, 
dirbo ligoninėje, rodos Bostone.

Gurinskas, Beleventūras, Juozas, iš 
Gražiškių vai., Vilkaviškio ap.

Jaeckel, Fridrichas, ir sūnus Gus
tavas, gyv. Chicago, Milwaukee Ave., 
iš šakių ap.
Jakolat, gim. Schastner, Maria, iš Glo- 
belių km., šakių ap., gyv. Chicagoje.

Jakubaitis, ar pan. pavarde, krikš
tatėvis Broniaus Medelio, krikštytas 
1912 m. Baltimorėje, šv. Alfonso baž., 
gyv. Baltimorėje.

Jesinskienė, Bronė.
Juckevičienė - Sutkaitytė, Pranė, iš 

Sintautų-šakių, gyv. Pittsburgh, Pa.
Kandrotas, Julius, iš Jėzno v., Aly

taus ap.
Kardelis, Liudvikas, iš Rimšės vai., 

Braslavės ap.
Keturikis (Keturakis), Liudvikas, 

Žagarės-Skaisgirio v., Šiaulių ap.
Kirtiklis, Antanas,
Klikna, Vincentas,

Tauragės ap.
Klikunaitė, Katrė,

Panevėžio ap., gyv. Pittsburgh.
Klyvaitė, Ermina, ištek, pav. nežin.
Kolka, Tamošius, iš Seirijų v., Aly

taus ap.
Končienė-Leonienė, gyv. Harrison.
Končius, Adomas, gyv. Harrison.
Kukauskas, Juozas, Liet. gyv. Vil

kaviškio ap.,
Kumfertas,

sūnus Vilius,
Kumfertas,

anne gim. Amer., iš šakių ap., gyv. 
Chicago West.

Lapienis, Kazys.
Lapienis, Kazys, sūnus Prano, iš Ši

monių v., Panevėžio ap.
Laučka, gyv. Chicago 1925-27 m.
Luimas, Ignas, Jonas, iš Biržų ap., 

gyv. Chicagoje.
Mackevičienė - Baguševičiūtė, Jani

na, iš Kauno, gyv. arti New Yorko.
Malonys, Petras, iš Marijampolės a.
Markevičienė - Povilaitytė, Veroni

ka, iš Jurbarko v., Raseinių ap., gyv. 
Chicagoje.

Merkienė - šindulytė, Ona, gyv. Phi- 
ladelphijoje.

Mertineit - Guentherytė, Augustė, 
iš Tauragės, vyras Eduardas, gyv. 
Clinton, Mass.

Mikalajūnaitė, Marija, gim. Petra
pilyje, Rusijoj, gyv. Chicagoje.

iš 
iš

iš

a.Marijampolės 
iš Eržvilko vai.,

iš Miežiškių v.,

gyv. New Yorke.
Fridrichas, iš Kauno, ir 
gyv. Brooklyne.
Gustavas, žmona Mari-

rytoj gali būti per vėlu.
Su gilia pagarba,
S. Gegužis,
M. E. Michelsonienė,

BALF Kontr. Kom. Nariai

tūroj, politikoj ir religinėj veikloj, suprantama, tokiu 
mastu, kokiu anuo metu buvo galima dirbti.

Karo liepsnose
Taip agr. Stulginskiui visu idealisto įkarščiu dirbant 

ir užimant vis naujus tautinio darbo barus, suliepsnojo 
1914 m. pasaulinis karas. Gaisras apėmė ir Lietuvos že
melę. Rusai vienus patys varė į Rusijos gilumą, kiti, 
bijodami vokiečio ir karo baisenybių, nevaromi trau
kėsi į saugesnes Rusijos vietas. Stulginskis apsisprendė 
likti Lietuvoje. Neramiais karo laikais ypatingai reika
lingi inteligentai pasiliekantiems broliams kaimiečiams 
padėti, kovoti už lietuviškas teises Lietuvos žemėj, pa
galiau, tas karas turėjo iškelti ir politinių momentų; 
galėjo iškilti išsivadavimo iš rusų nagų proga ir gali
mybė paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. Tie moty
vai jį paliko Lietuvoj ir pažadino persikelti į Vilnių, 
kaipo politinio ir kultūrinio lietuvių gyvenimo centrą.

Vilniuje susispietė visa eilė tokių idealistų lietuvių, 
kurie tais pačiais motyvais, kaip Stulginskis iš Lietu
vos nebėgo. Tų idealistų tarp kitų buvo: stud. Pijus 
Grajauskas, vėliau Lietuvos Banko direktorius; poetas 
Faustas Kirša, Matulaitytė, vėliau Stulginskio žmona; 
kun. Bakšys, vėliau lenkų nužudytas; Teofilė Mačiokai- 
tė, Jurgis Talmantas, vėliau žinomas pedagogas ir kal
bininkas; Br. Mėginaitė, vėliau Klimienė Petrienė; Ant. 
Gylys, vėliau gydytojas; kun. P. Dogelis ir visa eilė ki
tų idealistų patriotų.

A. Stulginskis čia išvystė labai plačią veiklą ir paro
dė daug pasišventimo bei savo organizacinių sugebeji-

iš

km., 
gyv.

gyv.

Mikelionienė - Raibikytė, Marija, 
Gižų v., Vilkaviškio ap.

Miknevičius, Mykolas Adomas, 
Gelvonų v., Ukmergės ap.

Milanavičius, Jonas, iš Šiaulių.
Nileika (Nileikai), giminės Marijos 

Sausdravienė-Gedgaudaitės.
Moškienė - Garčinskaitė, Felicija, ir 

jos vaikai Monika, Olimpija, Stasys ir 
Zigmas Moska, gyv. New York, Bos
ton, Cambridge ir Lynn, Mass.

Norkūnienė, Marė, gyv. Brooklyne 
ir jos vaikai: Petras, Antanas ir Au
gustina.

Norvaišis, Matildst, gyv. Chicagoj.
Narbutas, Nikodemas, iš Kamajų v., 

Rokiškio ap., gyv. Rochester.
Neverdauskas, Antanas, gyv. Chica

goje.
Ortowicz, Felix, gyv. 350 Chestnut 

St., Dunmore, Pa.
Ožechauskaitės, Elena ir Julija, iš 

Kauno-šančių, gyv. Chicagoje.
Panavas, Juozas, iš Magniškių 

Daugėliškiu v., Švenčionių ap., 
Chicagoje.

Paulauskas, Kostas, iš Plungės, 
New Yorke ar Chicagoje.

Pažereckaitė, Matilda, dirbusi Kau
ne, Am. Liet. Akcinėje B-vėj “Drobė", 
išvyko Amerikon 1937 m.

Pecelis, Pijušas, iš Gražiškių km., 
Vilkaviškio ap.

Petkus-Galkytė, Rose, gyv. Chicago.
Petraška, Jurgis, iš Kelmanonių k., 

Ūdrijos vai., Alytaus ap.
Petravičius - Petrauskas, Jonas, iš 

Panevėžio.
Petreikienė - Rupeikytė, Domicėlė, 

gyv. Chicagoje.
Petruškevičius, Jonas, iš žagariu k., 

Berznikų v., Suvalkų ap., Lenkijos 
valdytame krašte.

Pošius, Petras, iš Degučių k., Degu- 
v., Zarasų ap., gyv. Detroite.

Povilaitis, Kazys, iš Vaislaukių km., 
Alvito v., Vilkaviškio ap.

Puodžiukaitienė, ir jos vaikai Anta
nas ir Ona, gyv. Detroit, Mich.

Pupkis, Juozas, lakūnas ir Pupkiūtė, 
Ona, iš Simanėliškių dv., Vilkaviškio a.

Puskunigis, Pranas, medic, daktaras, 
gyv. (?) Worcester, Mass.

Pusvaškis, Bronius, iš Balninkų km., 
Ukmergės ap.

Putinaitė, Ona, iš Masčiu km., Tau
ragės vai., gyv. Phila.

Putrimas, Povilas, iš Anykščių km., 
Debeikių v., Utenos ap., gyv. Chicagoj.

Pabiržis, Bernardas, iš Rumšiškių.
Paukšte, Nikodemas, iš Rimšės v., 

Svenčionių-Zarasų ap., gyv. Chicagoj.
Pilkauskas, Antanas, iš Debeikių v., 

Utenos ap., gyv. Boston ar New York.
Plaušinis (Plaušinaitis), Jonas, Jus

tinas ir Petras, iš žaliosios v.
Pocius, tėvas Aleksandro, gyv. 726 

W. 18 St., Chicago, ir broliai Pranas 
ir Simonas, iš Sedos v., Mažeikių ap.

Paulius, Jonas ir Mykolas, iš Jekš- 
taičių km., Salantų v., Kretingos ap., 
gyv. Chicagoje.

Proškinas (Proškinai), iš Žemaiti
jos, giminės Marijos Gedgaudaitės - 
Sausdravienės.

Emilija ir vaikai Agne ir

Aleksas, iš Kelionių km., 
v., Alytaus ap.

Pukienė - žilionytė, Magdalena, su 
šeima, gyv. Bayonne.

Radzevičius, Adomas, sūn. Adomo, iš 
Gelvonų v., Ukmergės ap.

Raibikis, Juozas, iš Gižų v., Vilka
viškio ap.

Rainienė, Ona, našlė Aniceto Rainio, 
iš Molečių km., Ariogalos v., Kėdainių 
ap., ir jos duktė Elena, gyv. Water
bury, Conn. Ona iš Žemaitijos.

Rakuiža, Lionginas, gyv. Brooklyn.
Rudinskas, Lionginas, iš Panevėžio 

ap., gyv. Chicagoje.
Bacevičienė - Tininskaitė, Juzefą, 

duktė Ezechelio, jos vyras Konstan
tas, gyv. Phila.

Račkaitytė, Ona, duktė Benedikto, 
ištek, pav. nežinoma, gyv. Brooklyne, 
N.. Y.

Radzevičius, Julius, gyv. Pittsburgh.
Radzevičius, Motiejus (Mike), iš Kir

šų km., Alvito v., Vilkaviškio ap., arba 
jo žmona 
Pranas.

Raižys,
Stakliškių

Ramanauskas, Antanas, gyv. Water
bury, Conn., iš Pajevonio, Vilkaviškio 
ap.

Ramonas, Jurgis, iš Baltramiejiškių 
km., Tauragės ap.

Rapolskis, Vincas, gyv. Brooklyne.
Raschus (Ražus), Frank, gyv. Chi

cagoje, brolis Emilijos Miklovaitienės.
Ražickas, Antanas, gyv. Brooklyne.
Rimkus, Antanas ir Nikodemas, iš 

Rimziančių km.. Naumiesčio v., Tau
ragės ap., gyv. Chicago ar New York.

Riselis, trys broliai, iš Biržų.
Rokuiža, Otto, iš Kėdainių ap., gyv. 

Amsterdam, N. Y.
Ručas, Tell, gyv. Chicagoj.
Rupeika, Stasys, gyv. Chicagoj.
Rupkus, Karolis, gyv. Brooklyn, dir

bo laive SS Steelmaker.
Rutkauskienė - Milvidaitė, Barbara, 

iš Skliaustės km.. Židikų v., Mažeikių 
ap., gyv. Bostone.

Sabaliauskienė, Stanislava, iš Kau
no.

Schattler, Hugo, iš Kauno, ir jo vai
kai Aleksandras, Marija. Olga ir Ona, 
gyv. Detroite.

Stašaitis, Jonas ir Kazys, iš Rasei
nių ap.

Steponaitis, Jonas, iš Raseinių ap., 
gyv. Boston ar Brooklyn, dirbęs prie 
Lietuviško laikraščio.

Steponavičiaus, Prano, giminės pra
šomi atsiliepti.

Striunaitė, ištek, pav. nežin. iš Šiau
lių ap., turėjo daržovių ūki Bostono 
apyl., sesuo Onos Repeškienės-Striu- 
naitės.

Svaravičius (Svaravičiai), gimines
Marijos Gedgaudaitės-Sausdravienės, 
iš Žemaitijos.

Sedys, Mykolas, iš Naumiesčio v., 
Tauragės ap., gyv. spėj. New Yorke.

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

‘ 41. W. 82nd St, New York 24, N. Y.
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Skaitykite KUN. MYKOLO KRUPAVIČIAUS atsimi
nimus apie ALEKSANDRĄ STULGINSKĮ, buvusį Lietu
vos prezidentą.

Kun. Mykolo Krupavičiaus atsiminimai jau pradedami 
spausdinti šiame numeryje.

Sekite “AMERIKĄ”, kuri visada turi labai įdomių ži
nių, turiningų straipsnių, naudingų pasiskaitymų.

AMERIKA
222 So. Ninth Street, Brooklyn 11, N. Y

ii’ 1 
Gie 
piri

mų. Jis mokytojų seminarijos direktorius, nukentėju
sioms nuo karo šelpti komiteto narys. Komiteto trem
tiniams grąžinti iš Rusijos pirmininkas, Tautos, o vė
liau, Valstybės Tarybos narys. Kaipo toks pasirašo Va
sario 16 d. aktą. Visur aktyvus ir iniciatyvos darbinin
kas. Be to, bendradarbiauja spaudoj, leidžia kasmet ka
lendorius, veda didžiulius komiteto nukentėjusiems nuo 
karo šelpti daržus apie 10 ha. ploto. Tiems daržams jis 
kreipia ypatingo dėmesio, nes jie buvo rimčiausias mai
tinimo šaltinis lietuvių tremtinių masės, kuri susispie
tė gausiuose Vilniaus prieglaudose ir bendrabučiuose. 
Tas darbas jam vyko, nes buvo rimtas savo darbo spe
cialistas — agronomas, o antra, į tą darbą įdėjo visą 
savo sielą.

Vilniuje tuo metu siautė įvairios epidemijos ligos. 
Stulginskis tos nelaimės metu visiems tiesė savo pagal
bos ranką, nė kiek nebodamas savęs. To rezultate pats 
užsikrėtė kruvinąja ir dideliais vargais iš jos nagų iš
sinarpliojo.

Vilnius Stulginskiui buvo didelė praktikos mokykla. 
Jokia mokykla neduoda tiek teorinio pasirengimo vi
suomeniniam ir valstybiniam darbui, kiek jo duoda ku
nigų seminarija, išskyrus nebent specialias valstybinių 
mokslų mokyklas. Tačiau praktika įgyjama tik gyve
nime. Tos praktikos Stulginskis pilnomis rieškučiomis 
sėmėsi Didžiojo karo metu Vilniuje. Leisdamas kalen
dorius ir bendradarbiaudamas tuometinėj spaudoj bei 
rašydamas brošiūras, pasirengė žurnalisto darbui. 
Dirbdamas mokytojų seminarijoj, įgijo pedagoginės 
praktikos. Nukentėjusiems nuo karo šelpti komitetas

ir kitos organizacijos, kuriose teko Stulginskiui akty
viai dirbti, nutiesė jam plačius kelius į visuomeninį dar
bą. Dirbdamas Krikščionių Demokratų partijoj ir Val
stybės (pradžioj Tautos) Taryboj, įgavo plačios ir rim
tos politikos darbo praktikos.

Praturtėti tais patyrimais jam vyko lengviau, negu 
kitiems, gal dėl to, kad, kaipo gilios krikščioniškos kul
tūros žmogus, uoliai praktikuojąs katalikas ir rimtas 
ateitininkas, rimtai žiūrėjo į gyvenimą, į savo pareigas, 
ir jas atlikdavo visu atsidėjimu ir sąžiningumu, be to, 
Stulginskis tvirtai tikėjo Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu ir rengėsi nepriklausomos tėvynės darbams.

3. Krikščionių demokratų šeimoj
1918 m. Vilniuje buvo sušaukta pirmoji žengiančios į 

nepriklausomybę Lietuvos Krikščionių Demokratų par
tijos konferencija. Konferencija buvo didelės svarbos 
ne tik partijai, bet ir Lietuvai, nes buvo steigiamoji 
konferencija. Ji turėjo paskelbti partijos konstituciją 
— programą. Dalyvių minia. Minia įvairiaspalvė. Jauni 
ir pagyvenę, inteligentai ir kaimiečiai, vyrai ir moterys, 
studentai ir įvairių specialybių aukšto mokslo vyrai, 
dvasininkai ir pasauliečiai. Visų nuotaika rimta. Visi 
gerai supranta, kad jų dirbamas darbas bus platus ke
lias į nepriklausomą tėvynę, jos busimąją santvarką ir 
ateitį. Kiek darbas rimtas, tiek patyrimo maža. Visi 
naujokai, Nerimas širdis šokdina.

(Bus daugiau)

Įspūd 
Birželio 

vilo švėną 
mieste 
tiškus 
našavo 
mišias.

Jau iš vi 
pranciškonl 
si rinko giri 
daugelio nl

Sekmadil 
rinktis žml 
vai. primid 
konų ir kuį 
minių ir ml 
bonijos su j 
nyčią. Jaud 
mažytės m] 
maži bernil 
lydėdami ii 
bažnyčią, 
vargonų gn 
vas mūsų 
Creator”, 
malonių.

Visame 
primicijant 
Giedgaudas 
Kintos asisj 
mišias. Dij 
O.F.M., šuo 
Gidžiūnas, 
mi tėv. B. 
turifirarijul 
F.M.. akolil 
O.F.M. ir t 
F.M. Bažnj 
nių. Tėv. I 
kys, 0.F.1S 
jausmingą 
primicijant; 
laiminimą.

Parapijos 
kuliuose d< 
žmonių. D

%.®-



Liepos-July 11, 1947 AMERIKA

Į KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

ELEONORA A. ŽEMAITYTĖ

Millburn, N. J.
Birželio 27 d., Eleonora A. 

Žemaitytė, dukrelė katalikų vei
kėjo Juozo žemaičio, baigė 
Drake Secretarial mokyklą, 
Orange, N. J.

Eleanora baigė vyriausio sek
retoriaus vietos skyrių. Ji mokė
si: accounting, shorthand, type
writing, college business ir t.t.

šiuo metu Eleanora dar nema
no ieškoti darbo. Ji liepos 10 d. 
vyksta pas sesutes į Elmhurst, 
Pa. pailsėti.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Diena

Liepos 6 d. čia įvyko BALF 
vajaus komiteto suruošta Lietu
vių Diena. 1 vai. popiet nuo šv. 
Jurgio bažnyčios įvyko automo
bilių paradas, kurį vedė policijos 
atstovai greituoju motociklu. 
Pramoga įvyko Schutzen parke. 
Nors visą laiką grėsė lietus, bet 
rochesteriečiai jo nepabūgo. Šios 
dienos tikslas buvo užbaigti BA
LF vajų, kurio metu sukelta vi
sai arti dešimties tūkstančių dol.

Parke buvo ir programa, ku
riai vadovavo komiteto pirm. 
Izabelė Rovaitė. Prakalbą apie 
BALF darbo reikšmę ir apie Ro- 
chesterio lietuvių pasidarbavi
mą pasakė Juozas B. Laučka. 
Komiteto ižd. P. Norkeliūnas 
padėkojo visiems darbininkams 
ir atsilankiusiems. Sudainuota 
daug linksmų liaudies dainų.

Be minėtų asmenų, L. Dienos 
pasisekimui daug dirbo kun. Pr. 
Valukas, O. Šukienė, J. Zelnis, 
O. Mockevičienė, V. Rovienė, 
Butrimas ir kiti. Iš lietuvių BA
LF daugiausia, aukojo fotogra
fas J. Braknis, J. Mocejūnas, 
kun. J. Bakšys, J. Dirsa ir kiti.

Paterson, N. J.
Įspūdingos primicijos

Birželio 29 d. šv. Petro ir Po
vilo šventėje, savo gimtajame 
mieste ir parapijoje, tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, O.F.M., at
našavo pirmąsias iškilmingas šv. 
mišias.

Jau iš vakaro atvažiavo tėvai 
pranciškonai iš Greene, Me., su
sirinko giminės ir geradariai iš 
daugelio miestų.

Sekmadienio ryte pradėjo 
rinktis žmonės į bažnyčią. 9:30 
vai. primicijantas tėvų pranciš
konų ir kunigų lydimas, savo gi
minių ir minios apsuptas, iš kle
bonijos su procesija vyksta į baž
nyčią. Jaudinantis vaizdas, kada 
mažytės mergaitės beria gėles ir 
maži berniukai neša žvakes, pa
lydėdami iki altoriaus. Įeinant į 
bažnyčią, pasigirsta galingas 
vargonų grojimas, giedant “Die
vas mūsų prieglauda”, “Veni 
Creator”, prašant šv. Dvasios 
malonių.

Visame altoriaus didingume 
primicijantas, tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, klebono kun. J. 
Kintos asistuojamas, pradeda šv. 
mišias. Dijakonu tėv.J. Liauba, 
O.F.M., subdijakonu Dr. tėv. V. 
Gidžiūnas, O.F.M., ceremonieriu- 
mi tėv. B. Mikalauskas, O.F.M., 
turifirariju tėv. M. Stepaitis, O. 
F.M., akolitais klier. A. Petkus, 
O.F.M. ir br. J. Petkevičius, O. 
F.M. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Tėv. Provincijolas J. Vaš- 
kys, O.F.M. pasakė gražų ir 
jausmingą pamokslą. Po mišių 
primicijantas suteikė visiems pa
laiminimą.

Parapijos salėje buvo pietūs, 
kuriuose dalyvavo keturi šimtai 
žmonių. Daug buvo pasakyta 

kalbų, sveikinimų ir įteikta do
vanų. Kairėje primicijanto sėdė
jo A. Leščinskienė iš Chicagos, 
kuri savo lėšomis išleido tėv. 
Pranciškų į mokslą, o šia proga 
dovanojo automobilį. Tarp jo ar
timesniųjų buvo matyti jo dė
dės: Varaškevičiai, Belevičiai ir 
Barbora Vičienė. Krikšto tėvai 
Treinys ir Mr. De Boer. Didelė 
geradarė iš Chicagos J. Pukelie- 
nė.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Veronika Bilzienė iš Kearny, 
kuri yra visiems gerai pažįsta
ma, nes pasižymėjus su savo 
darbštumu visokiose parapijos 
draugijose, mirė liepos 5 d. ir bu
vo pašarvota savo namuose.

Palaidota liepos 8 dieną į šv. 
Kryžiaus kapines No. Arlington, 
N. J. iš Dievo Motinos Sopulin
gos bažnyčios.

Nuliūdime liko duktė Ona, 
sūnus Michael ir du anūkai.

Velionės šeima dėkoja gimi
nėms, kaimynams, pažįstamiems 
ir kunigams, kurie dalyvavo lai
dotuvėse, taip pat šv. Onos ir 
Šv. Jurgio draugijoms. Nuoširdi 
padėka B. Shawkoniui už laido
tuvių patarnavimą.

Helen ir Kazys Marošai iš 
Keamy birželio 24 d. susilaukė 
dukters. Pakrikštyta Carolyn 
vardu.

Alice ir Bernard Antanavi- 
čiai iš Harrison birželio 30 d. su- 
susilaukė dukters. A. E. S.

Newark, N. J.
Kastancija Aleksiūnienė, žino

mo biznieriaus žmona, išvyko į 
Mass, ir Maine valstijas atosto
gų per kurias, aplankys gimi
nes.

Atostogaudama aplankė šv. 
Antano vienuolyną ir dalyvavo 
pranciškonų surengtame pikni
ke. . ,

Oakland, Cal.
“KALIFORNIJOS LIETUVIO” 

NUMERIS KANKINIŲ SU
KAKČIAI PAMINĖTI

Birželio mėn. “Kalifornijos 
Lietuvis” daugumą straipsnių 
skiria paminėjimui liūdnos lie
tuvių tautai sukakties 1940 ir 
1941 metų birželio dienomis, kad 
Sovietai užgrobė Lietuvą ir kad 
jie besitraukdami žiauriai kanki
no ir išžudė Lietuvos patriotus, 
aktingus veikėjus.

Šiame “K. L.” numeryje telpa 
daug iliustracijų ir šie straips
niai: “Prisimenant Lietuvių Tau
tos Kankinius”, “1940-41 metų 
Birželio Dienos”, “Mes Kaltina
me Bolševizmą”, “Lietuvos Kan
kinių Diena”, “Soviet Atroci
ties in Lithuania”, “Murdered in 
Lithuania by Bolsheviks During 
1941”, “An Appeal of Ex-Presi
dent Dr. Kazys Grinius”, “Liv
ing Conditions of the Deported 
by Soviets”, “My Visit to Mos
cow”, “Dailininkas Paulius Au
gius”, “Kun. Jono Kučinsko 10 
Metų Kunigystės Sukaktuvės”, 
taip pat eilėraščiai, plati apžval
ga iš Los Angeles ir San Francis
co lietuvių veikimo.

“Kalifornijos Lietuvis” būtų į- 
domu kiekvienam lietuviui pasi
skaityti. Jį galima užsisakyti me
tams pasiunčiant du doleriu šiuo 
adresu: “K. L.”, 2721 Logan St., 
Oakland 1, Cal. Jei pageidautu
mėte keletos numerių susipažini
mui, parašykite laiškutį minėtu 
adresu. A. S. K.

TOLIMIEJI RYTAI 
ŠAUKIA!

PAMATYK JAPONIJĄ 
SU

U. S. ARMIJA
Jei turi 18 iki 34 metu amžiaus (17 su 
tėvu leidimu), gali ten keliauti su UA 
Armija. įsirašydamas 3 metams, gausi 
teisę pasirinkti tarnybą prie okupaci
jos kariuomenės Japonijoje.

Vyrai, kurie dabar ten yra, sako: 
gera tarnyba—didelė alga, geras mais
tas ir butas ir daug pasilinksminimo 
progų. Pragyvenimas pigus—visa alga 
grynas sutaupymas.

Eiliniai nžjfiryj gauna 20% daugiau 
—$90 mėnesiui. Pasvarstyk tas privi
legijas šiandien. Pasiteirauk apie spor
to programą, kelionės maršrutas, poil
sio campus ir dabartinius svarbius pa
skyrimus. Nueik šiandien i U. 8. Army 
Recruiting Station, 246 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA Į TALKĄ LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI ŠYPSENOS
Lietuvos Vyčių organizaci

ja yra tuom nepaprasta, kad 
ji priklauso ne vien nariams, 
kurie yra susibūrę į kuopas, 
bet visiems lietuviams katali
kams Amerikoje. Visi arčiau 
susipažinę su lietuvybe jau
čia lyg kokį ryšį su šia or
ganizacija, kuri ypatingo dė
mesio kreipia į jaunimą. Ne
vienas lietuvis yra pagelbėjęs 
šiam jaunimui su nemaža au
ka, norėdamas jų lietuvišką 
veiklą paremti. Kad vyčių 
veikla yra lietuviška galime 
spręsti iš jų darbų:
. Chicago j e, Marquette Park 

vyčiai suteikė vienai gabiai 
parapijos mokyklos studen
tei stipendiją, tęsti mokslą 
lietuviškoj įstaigoj—Šv. Ka
zimiero Akademijoj.

Brooklyno vyčiai jau an
tras mėnuo kaip jie naudoja
si lietuvių kalbos pamokomis. 
Panašūs lietuvių kalbos kur
sai neužilgo pradės veikti ki
tose kuopose.

Lewiston, Me., vyčiai pri
sidėjo prie pravedimo jų val
stybėj legislatūros, kuri pa
siūlo priimti didelį skaičių iš 
Europos tremtinių apgyven
dinimui Maine.

Lietuvos Vyčiai yra pa
siuntę šimtus laiškų ir tele
gramų Amerikos valdžios pa
reigūnams, įtakingiems as
menims ir laikraščiams lietu
vių tremtinių ir Lietuvos 
klausimais.

Lietuviška daina ypatingai 
yra vyčių mėgiama ir visur 
dainuojama. Chicagos ir New 
York - New Jersey Apskritys 
turi gerai išlavintus chorus.

Visoj Amerikoj vyčiai su 
ypatingu maldingumu šven
čia savo globėjo, šv. Kazimie
ro šventę. Jų pasilinksmini- 
mai-parengimai duoda pro
gos lietuviškam jaunimui ar
čiau viens kitą pažinti, bet 
duoti pavyzdžiai parodo ku
ria linkme eina ši organiza
cija.

Kad tęsti ir praplėsti šį 
gražų lietuvišką darbą reika
linga didesnė visuomenės pa
rama. Reikia organizuoti 
naujas kuopas, duoti daugiau 
progos jaunimui geriau pa
žinti savo tautą, savo kalbą, 
savo istoriją. Svetimtaučiai 
remia skautus, PAL ir kitas

TretininkŲ 
Kongresas

Šiais metais, rugpiūčio-August 
10, 11 ir 12 d. Cincinnati, Ohio, 
įvyks visos Amerikos Tretinin
kų Kongresas, kuris turės dide
lės reikšmės. Tad yra svarbu 
kuo skaitlingiau dalyvauti ir pa
sinaudoti ta reta proga, kuri vi
sokeriopai bus naudinga.

Tretininkai yra Bažnyčios ir 
tautų šulas, šeimų palaima, ku
rie atliko milžiniškus darbus vi
sose srityse. Popiežiai visokerio
pai rėmė Tretininkus, nes jie 
matė, kad per juos galima išriš
ti ekonomines ir socialines prob
lemas, ypač šiais laikais yra la
bai svarbus Tretininkų sąjūdis.

Ši milžiniška atgailos kariuo
menė, skaitoma apie tris mili
jonus narių, turinti kryžių gink
lu, Šv. Pranciškų vadu, palaiko 
evangeliškos meilės liepsnelę 
žmonių širdyse, nes jai užgęsus, 
subirėtų kultūrinis pasaulis, 
virsdamas barbarų gauja.

Tad yra labai svarbu dalyvau
ti šiame kongrese, kad užgirdus 
naują uždegantį žodį, vedantį vis 
prie kilnesnio, aukštesnio idealo. 
Šv. Tėvas laimins, o kardinolai, 
vyskupai ir kunigai su pasigėrė
jimu stebės ir lauks nepaprastų 
to kongreso vaisių.

Dar kartą Tretininkai išgelbės 
pasaulį, pakeldami žmoniją iš 
moralinio susmukimo, ši nuo
stabi armija, kuri susideda iš į- 
vairiausių luomų ir profesijų, 
žygiuoja amžiais vis prie naujų 
laimėjimų, nuostabių pasiseki
mų, nugalint visas kliūtis.

Be abejo, Amerikos Tretinin
kai šiandien yra galingiausi, už
tat iš jų daugiau ir tikimasi. Šio 
kongreso tikslas kaip tik ir yra 
pagyvinti.tą serafiškąją dvasią, 
kuri atves žmones į brolišką mei
lę.

Tėv. B. Mikalauskas, O.F.M.

vertingas organizacijas; mes 
paremkime savo.

Per liepos mėnesį Lietuvos 
Vyčiai užsibrėžė finansinį va
jų, kuris baigsis laimėjimu 
didelio, naujo Plymouth au
tomobilio, rugpiūčio 3 d., Vy
čių piknike, šv. Mykolo pa
rapijos darže. Bayonne, N. J. 
Kiekvienas lietuvis, kuris 
nors ir nebūdamas pats vyčiu 
supranta lietuviškos veiklos 
svarbą, yra kviečiamas pa
siųsti nors mažą auką orga
nizacijos vicepirmininko ad
resu: Anthony Young, 35 
Hunnewell Ave., Brighton, 
Mass. Paprašykite už šią au
ką automobilio laimėjimo bi
lietų. Tuo ne tik suteiksime 
labai reikalingą Lietuvos Vy
čiams paramą, bet drauge da
lyvausime automobilio laimė
jime rugpiūčio 3 d. Nuošir
džiai visiems ačiū.

L. Vyčių Centro Valdyba,

Tikrasis Demokrati
jos Ginklas

Milijonai žmonių Europoje 
beviltėje laukia rudens. Jie 
nemato, kaip galės bado iš
vengti. Amerikos Jungtinių 
Valstybių žemės ūkio Depar
tamentas, CARE atstovai ir 
iš Europos nuolat atvykstą 
įvairių organizacijų žmonės 
kasdien raportuoja, kad bado 
pavojus Europai šiais metas 
gresia daugiau, negu grėsė 
pernai. Pavasaris baigėsi, su 
juo baigėsi ir europiečių vil
tys pramisti iš jų pačių der
liaus, kuris juos bent dalinai 
būtų galėjęs iš bado išgelbė
ti. Po didžiausių šalčių šimt
mečio bėgy, Europa neteko 
šimtų tūkstančių gyvybių 
dar žiemą. Pavasario potvy
niai ir netikėtos šalnos sunai
kino augalus ir žiedus. Buvę 
apytuščiai aruodai—visai iš
tuštėjo. Ir tas įvyko, ne tik 
vienoje valstybėje, bet visoje 
Europoje.

Amerikiečiai net demokra
tijos likimu Europoje labai 
susirūpinę.

Juk negalima laukti nei 
demokratijos, nei taikos iš 
žmonių, kurie badauja ir nu
mato badu mirti! Negalima 
net tikėtis, kad pasaulis per 8 
metus naikintas, būtų atsta
tytas tik per 2 metus. Jeigu 
mes norime pasaulį išgelbėti 
demokratijai, turime tai da
ryti tikrais ginklais, kurių 
žmonėms reikia—maistu, rū
bais, šiltomis patalpomis.

Baisios Europos nelaimės, 
dar baisesnės, kai žinoma, 
kad bus dar blogiau. Nors jos 
išjudino vyriausybes ir visas 
Amerikos šalpos organizaci
jas, kurios savaisiais rūpina- 
kad tą suprastų plačioji vi
suomenė. Didžiulė CARE į- 
staiga yra pasiuntusi 60 mi
lijonų svarų maisto ir tūks
tančius siuntinėlių. Visų tau
tų šalpos fondai išsijuosę 
dirba. Bet dar vis permažai. 
Nemalonu BALE įstaigai 
nuolat tik blogas žinias teik
ti. Bet faktas juk reikia ži
noti. Reikia žinoti ir tai, kad 
anaiptol dar negalima pasi
girti, jog nukentėjusius trem
tinius lietuviai bent dalinai 
aprūpina. Kai UNRRA gyve
nimas jau veik baigėsi, kol 
vyriausybės svarsto ir dis-. 
kutuoja, kaip dar teikti pa
galbą kenčiantiems žmo
nėms, lietuviai tremtyje jau 
badauja, ir jeigu ne jūsų pa
rama, girdėtume tik praneši
mus apie mūsų tautiečių mir
tį ... O to girdėti nenorime. 
Dėl to, skubėkite gelbėti, kol 
dar galime.

Siųskite aukas savo BALF 
skyriams arba siųskite tie
siog: United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., B’klyn 11, N.Y.

— Buvęs Rumunijos kara
lius, Karolis, dabar gyvenąs 
Brazilijoje, oficialiai vedė M. 
Lupescu, dėl kurios turėjo at
sisakyti savo sosto.

(Tęsinys) 
Transfiguration Church, Maspeth, N. Y..................................$10.00
Juozas Ginkus, Brooklyn, N. Y.............................................. $10.00
St. Francis Sisters, Harrison, N. J............................................. $6.00
M. Subatienė, Richmond Hill, N. Y............................................$3.20
O. Sijevičienė, Brooklyn, N. Y....................................................$3.00
Rev. C. Skrypka, Binghamton, N. Y..........................................$3.00
J. Jeselskienė, Brooklyn, N. Y................................................... $2.00
M. Wentis, Rochester, N. Y.........................................................$2.00
A. Pavydįs, Elizabeth, N. J....................................................... $2.00
A. Salys, Derby, Pa.....................................................................$2.00
K. Navickienė, Ozone Park, N. Y..............................................$2.00
Mrs. Šeputienė, Brooklyn, N. Y...................................................$2.00
J. Gražis, Brooklyn, N. Y........................................................... $2.00
J. Mitchell, Brooklyn, N. Y.........................................................$2.00
U. Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y......................................... $2.00
Anna Slapšys, Richmond Hill, N. Y.......................................... $2.00
Ant. Čemauskas, Brooklyn, N. Y..............................................$2.00
N. N., Maspeth, N. Y.................................................................... $1.00
John Andruškevich, Brooklyn, N. Y..........................................$1.00
A. Augustinas, Brooklyn, N. Y..................................................$1.00
D. Norvilą, South Ozone Park, N. Y..........................................$1.00
Kost. Jurkevich, New York City...............................................$1.00
Kun. Garmus, Easton, Pa........................................................... $1.00
E. Zailskas, Brooklyn, N. Y.........................................................$1.00
J. Baležentis, Brooklyn, N. Y..................................................... $1.00
A. Yankus, Brooklyn, N. Y......................................................... $1.00
J. Švilpa, Brooklyn, N. Y.............................................................$1.00
Fr. Yocis, Brooklyn, N. Y........................................................... $1.00
Rev. Powers, Flushing, L. I........................................................$1.00
J. Miklosevičienė, Brooklyn, N. Y.................................... .........$1.00
Amelia Stockus, Newark, N. J................................................... $1.00
Mary Urban, Maspeth, N. Y....................................................... $1.00
J. Ramoshka, Brooklyn, N. Y.....................................................$1.00
Helen Kulber, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
A. Jonaitis, Brooklyn, N .Y.........................................................$1.00
Just. Klantienė, Brooklyn, N. Y................................................. $1.00
V. Šlikas, Brooklyn, N. Y........................................................... $1.00
M. Belza, Kearny, N. J................................................................ $1.00
M. Jokūbaitis, New Haven, Conn..........................................   $1.00
Charles Liega, Brooklyn, N. Y..................................................$1.00
E. Brusokienė, Brooklyn, N. Y..................................................$1.00
A. Banaitis, Kings Park, N. Y.....................................................$1.00
C. Senkevich, Maspeth, N. Y......................................................$1.00
Mrs. Štreimikis, Brooklyn, N. Y................................................$1.00
Mary Zdanovich, Brooklyn, N. Y............................................... $1.00
Emily Kurauskas, Brooklyn, N. Y............................................. $1.00
B. Budreikaitė, Cambridge, Mass............................................  $1.00
N. Garliauskienė, Brooklyn, N. Y..............................................$1.00
Fab. Saranka, Paterson, N. J..................................................... $1.00
S. Kelmelis, Maspeth, N. Y........................................................$1.00
P. Mikonienė, Brooklyn, N. Y..................................................... $1.00
M. Gutauskas, New Britain, Conn..............................................$1.00
Rose Jakubonis, Woodhaven, N. Y............................................$1.00
P. Remsh, Brooklyn, N. Y......................................................... $1.00
J. Ambrose, Brooklyn, N. Y....................................................... $1.00
Fr. Zellis, Brooklyn, N. Y........................................................ $1.00
P. Dailydenas, Brooklyn, N. Y................................................... $1.00
A. Yuska, Brooklyn, N. Y...........................................................$1.00
J. Buivydas, Maspeth, N. Y......................................................... $1.00
J. Misevich, Brooklyn, N. Y....................................................... $1.00
U. Sarkauskiėnė, Brooklyn, N. Y............................................... $1.00
A. Spaičys, Brooklyn, N. Y......................................................... $1.00
Očikas, St. Albans, L. I............................................................... $1.00
J. Krasnis, Bellmore, L. I....................................    $1.00
J. Staškus, Brooklyn, N. Y......................................................... $1.00
A. Janush, Brooklyn, N. Y......................................................... $1.00
A. Mickevičius, Brooklyn, N. Y..................................................$1.00
R. Žukas, Brooklyn, N. Y........................................................... $1.00
K. Simon, Woodhaven, N. Y....................................................... $1.00
J. Zdanavich, Brooklyn, N. Y.................................................  $1.00
Mary Strogis, Brooklyn, N. Y.................................................  $1.00
S. Pocius, Brooklyn, N. Y.......................................................... $1.00
J. Karpus, Brooklyn, N. Y..........................................................$1.00
Vito Corsano, Glendale, L. I..................... $1.00
Geo. Reiser, Elmhurst, L. I.......................................................$1.00
Buddy Sergijus, Brooklyn, N. Y................................................ $1.00
W. Abromaitis, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
Frank Mendel, Bronx, N. Y........................................................$1.00
J. Gudiškis, Long Island City, N. Y............................................ $1.00
Mary Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.............................................. $1.00

(Bus daugiau)

IEŠKO Brooklyn© Lietuviai Graboriai
Ieškau pusbrolio Opulskio, sū

naus Vaitkevičiūtės-Opulskienės 
iš Rubežaičių k., Telšių vai.

Eidėnienė, Sragytė
Lith. DP Camp, P. O. Box 292 

Kempten, Bavaria
U. S. Zone Germany

Miko Jeskaucko iš Balbieriš
kio, anksčiau gyv. Pittsburgh, 
Pa. ir Baltimore, Md.

Tomo ir Leonoros Piliponių iš 
Medinių Strevininkx km.

Antano ir Aleksio Slaninų iš 
Kairiškių km.

Augusta Masalsko iš Medinių 
Strėvininkų km.
Eva Jaskauckaitė-Jenulynienė

(23) bei Wm. Niehaus 
Kloppenburg in Oldenburg 
Gronheim bei Molbergen 

Germany
Tremtinis K. Cicėnas, iš Šven

čionių ap., Daugėliškio vai. No
riu susirašinėti su Amer. lietu
viais, kilusiais iš Švenčionių ap. 

Mano antrašas:
K. Cicėnas

Lit. Lager (14a) Oberlemingen, 
Kreis Nurtingen (Wurtt)
U. S. Zone Germany

Matthew
BUYAUSKAS i

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. | 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

h . I-- --  --- ■■■ -4

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y. -

■ - 11 - 1 ■ <

■ === .===0=1
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Pirmas: — Keistą porą ko
jinių turi — viena raudona, 
kita juoda.

Antras: — Taip, ir aš tu
riu namie kitą porą kaip ši
toji.

Jonas mylėjo Oną, bet ka
da atėjo proga kalbėti apie 
ženatvę, jam vis drąsos pri
trūkdavo. Kartą pasiryžo vis
ką susyk baigti, ir ta minti
mi paskambino jai telefonu:

— Panelė Ona?
— Taip, ar—ar netekėtum 

už manęs, Onute?
— Taip! Kas čia kalba?

Jaunimo būrys sėdėjo ro
gėse. Mergina, sėdinti šalia 
nevedusio jaunuolio, sunkiai 
atsiduso.

— Rūpi kas? — paklausė 
jisai.

Lyg susijaudinusi, ji su
kruto :

— Niekas manęs nemyli, ir 
man rankoms šalta.

— O, tai niekis, — nurami
no jisai. — Dievai tave myli 
— gi ant rankų gali atsisėsti.

— Aš visą gyvenimą val
giau jautieną ir dabar esu 
stiprus, kaip jautis.

— Stebėtina! Aš visą gyve
nimą žuvis valgiau ir vis ne
moku plaukti.

— Kada vanduo sušąlą į le
dą, kur didžiausia permaina? 
— paklausė mokytojas.

— Kainoje, gerbiamasis.

Blaivininkas:
— Štai iš gyvenimo duodu 

pavyzdį. Jeigu aš privesčiau 
asilą prie kubilo vandens ir 
prie kubilo alaus, iš kurio 
gertų?

— Iš to, kuriame vanduo.
— Tiesa, kodėl?
— Už tai, kad jis asilas.

— Mama, man pilvelį skau
da, — Marytė pasiskundė.

— Už tai, kad nevalgei pie
tų. Pilvelis tuščias dabar, bet 
jeigu būtų kas nors, neskau
dėtų.

Tą popietį pastorius užėjo 
pasisvečiuoti ir, tarp įvairių 
kalbų, pasisakė, jog ištisą 
dieną galvą skauda.

— Už tai, kad tuščia, — 
Marytė tarė. — Neskaudėtų, 
jeigu joje būtų kas nors.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

»- j. 1 • •" .

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas) 

Laisnluotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laldotuvee

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.



AMERIKA Liepos-July 11, 1947

METINIS METINIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

Liepos-July 13, 1947 
DEXTER PARKE

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

Bus Karališkos Šeimos Rinkimai
Visi parapijiečiai ir draugai kviečiami ruoštis šiame parengime dalyvauti, nes tai bus vienas iš gra
žiausių pramogų. Žinomas Dexter parkas labai lengvai pasiekiamas.

Mūsų Apylinkėje

LIETUVIŲ DIENOS ATGARSIAI
Aštuoniolikta New Yorko 

Apylinkės Lietuvių Diena jau 
istorijos rankose ... Ji įvyko 
liepos 4 dieną Dexter parke, 
Woodhavene. Oras buvo labai 
gražus, patogios ir kitos ap
linkybės, tad svetelių suplau
kė didelė minia. Įdomu pažy
mėti, kad Lietuvių Diena vis 
daugiau ir daugiau jaunimo 
sutraukia.

Buvo svečių ir iš tolimų 
vietų, kaip Cleveland©, Mia
mi, Pittsburgh© ir kitų mies
tų. Džiugu, kad atsilankė vi
si vietiniai kun. klebonai: Pa
kalnis, Balkūnas, Paulonis ir 
Aleksiūnas. Iš New Jersey 
buvo atvykęs Bayonnės kleb. 
kun. M. Kemėžis su savo vi
karu kun. V. Karalevičium. 
Taip pat minioje teko paste
bėti kun. P. Lekešį, kun. J. 
Kartavičių, kun. A. Masaitį, 
kun. B. Liubauską, kun. K. 
Malakauską. Iš Scrantono 
buvo atvykęs prof. A. Vaičiu
laitis.

Iš naujai atvykusių lietu
vių teko sutikti Dr. A. Star
kų, Dr. Praną Bagdanavičių 
su žmona, prof. Pr. Padalskj, 
Al. Kazickienė su dukrele. 
Vietinių profesionalų ir vei
kėjų tarpe buvo Dr. Aldona 
Šliupaitė, M. Kižytė, adv. K. 
R. Jurgėla su žmona, kap. P. 
Jurgėla, lietuviškų radijo 
programų vedėjai J. Ginkus 
ir J. Stukas, adv. S. Briedis, 
rūbų siuvyklos savininkas P. 
Atkočaitis, chemijos lekto
rius J. Skarulis, mokyt. St. 
Čeraškaitė, siuvėjų lokalo 
pirm. J. Glaveckas, siuvėjų 
delegatas J. Buivydas, tauti
ninkų centro pirm. V. Abrai- 
tis, J. Baltus, BALF sandė
lio vedėjas J. Valaitis, grab.
J. Garšva, grab. V. Valantie- 
jienė ir kt.

Programa buvo labai 
trumpa. Meninei programos 
dalyviams negalėjus visiems 
atvykti, buvo tik dvi kalbos: 
komiteto pirm. J. B. Laučka 
padėkojo gausiai susirinku
siems už atsilankymą, o Dr. 
Pr. Bagdanavičius pasveiki
no visus ir pažymėjo reikalą 
remti lietuvišką spaudą, kuri 
yra svarbus veiksnys kovoje 
dėl lietuvių tautos gyvybės ir 
laisvės.

Nuo 2 vai. buvo plokštelių 
muzika, o nuo 6 vai. prasidė
jo šokiai, grojant Nakties Pe
lėdų orkestrui. Prie atskirų 
stalų skambėjo lietuviškos 
dainos. Visų dalyvių nuotai
ka buvo kuo gyviausia.

Buvusius kelius laimėji
mus dalyviai gražiai parėmė.

Parke uoliai darbavosi vi
sa eilė Lietuvių Dienos komi
teto narių, žiūrėdami, kad 
viskas sklandžiai eitų ir 
kad susidarytų daugiau pa
ramos savajam laikraščiui.

Prie įžangos bilietų dirbo
K. Krušinskas ir P. Montvi
la. Automobilius tvarkė J. 
Butkus ir V. Urbonas. Prie

vartų kontrolę vykdė A. 
Bruzgis, J. Morkūnas ir K. 
Dabrovolskis. Bendros tvar
kos parke žiūrėjo K. Baltru
šaitis.

Bet sunkiausias darbas bu
vo svetelius pavaišinti, nes 
reikėjo 12 valandų įtemtai 
dirbti ir nė valandėlės neatsi
kvėpti. čia bilietėlius parda
vinėjo M. Mikolaitis, B. Lauč
ka, T. Chase. Už baro patar
navo V. Žemantauskas, Ad. 
Nadzeika, S. Stakniūnas, A. 
Bačiuška ir J. Maslauskas. 
Už bufeto dirbo ir šiltais bei 
šaltais užkandžiais vaišino J. 
Skarulienė, padedama Gra
žienės ir Karašaitienės.

Pats dėmesio centras pik
nike visuomet yra gražiai pa
rengta pintinė su įvairiau
siais skanumynais. Šiemet 
Lietuvių Dienai pintinę su
ruošti apsiėmė Angelų Kara
lienės parapijos moterys.

Kad pintinė tikrai patrauk
li būtų prie jos pripildymo 
prisidėjo M. Dumblienė, tu
rinti maisto krautuvę 436 S. 5 
St., J. Stoškienė, Adomaitie
nė, Stravinskienė ir Putinie- 
nė. Tačiau sunkiausia našta 
teko O. Sijevičienei, kuri tu
rėjo viską surinkti, suruošti, 
o paskui piknike nuo pra
džios iki galui išsėdėti prie 
bilietų pardavinėjimo.

Vertingos dovanos taip pat 
gautos iš J. Ginkaus ir Ks. 
Strumskio.

Bilietus platinti O. Sijevi
čienei pagelbėjo O. Panataus- 
kienė, J. Staškus ir Butkienė. 
Jei prisiminsime, jog bilietai 
buvo tik po 10c., gerai su
prasime, kiek joms visoms 
teko privaikščioti, prikalbė
ti, kol tinkamą sumą surinko.

Be to A. Butkienė ir B. 
Adomaitienė daug pasidarba
vo ir prie kitų laimėjimų iš
leidimo.

Be viršminėtų asmenų 
daug pasidarbavo piknike S. 
Cerebiejus, K. Galčius, Mika- 
liūnas, V. Pūkas ir kiti, o Pr. 
Dulkė patarnavo automobi
liu.

Dėka visų nenuilstamo 
darbo ir pasišventimo šių 
metų Lietuvių Diena praėjo 
pavyzdingoje tvarkoje ir ge
roje nuotaikoje. Visi, kurie

joje dalyvavo, išsinešė malo
niausius įspūdžius ir norą su
laukti progos vėl kada nors 
drauge susirinkti.

Pikniko pabaigoje įvyko 
dovanų paskirstymas. Pini
gines dovanas laimėjo:

I dovana—$15.00—Al. Wi- 
socavage, Harrison, N. J., bi
lieto nr. 4.

II dovana—$10.00—Sisters 
of St. Francis, Harrison, N. 
J., bilietas nr. 9371.

III dovana—$5—M. Bars- 
daitienė, Meadville, Pa., bi
lieto nr. 5480.

IV dovana — $5 — Rodger 
Savidge, bilieto nr. 8349.

V dovana — $5 — Angela 
Marks, Brooklyn, N. Y., bilie
to nr. 1773.

VI dovana—$2—A. L. Ka
dis, Brooklyn, N. Y., bilieto 
nr. 9682.

VII dovana — $2 — Mrs. 
Mary (pavardė neįskaitoma), 
Jersey City, N. J., bilieto nr. 
13403.

VIII dovana—$2—Kun. G. 
M. Čėsna, Sioux City, Iowa( 
bilieto nr. 4621.

IX dovana—$2—M. Suba- 
tienė, Richmond Hill, N. ’Y., 
bilieto nr. 5471.

X dovana—$2—E. Cuskie, 
Brooklyn, N. Y., bilieto nr. 
8071.

I pintinę laimėjo A. Navic
kienė, Ozone Park, N. Y.

II pintinę laimėjo pilkos 
spalvos bilietas nr. 72051, ku
rio savininkas nėra žinomas.

Dovanas laimėjusieji gali 
jas atsiimti “Amerikos” į- 
staigoje, pristatydami lai
mingą bilietėlį.

Visiems, savo atsilanky
mu, aukomis ar darbu prisi- 
dėjusiems prie Lietuvių Die
nos surengimo, nuoširdžiai 
dėkoja

Rengėjų Komisija ir
“Amerikos” leidėjai.

• Kun. J. Jakaits, M.I.C., 
netrukus išvyksta į Romą 
generalinio T. Marijonų tarė
jo pareigoms.

• Izabelė Rovaitė, BALF 
vajaus Rochestery vedėja, 
savaitę atostogų praleido 
Naujoje Anglijoje drauge su 
tėvais ir seserim Karolina.

• Urš. čižauskienė, “Ame
rikos” rėmėja, gavo iš Angli
jos žinią, kad ten mirė jos 
sesuo.

• Anelė Bajorūnienė, prof. 
Padalskio sesuo, mirė liepos 
2 d. Waterbury, Conn. Palai
dota liepos 5 d. Oakville, 
Conn.

• Dr. Pranas ir Janina 
Bagdanavičiai laikinai apsi
stojo Jamaica, N. Y.

• Juozas B. Laučka su šei
ma yra išvykęs atostogų, ku
rias praleidžia Rochester, 
N. Y.

• Apreiškimo par. metinis 
piknikas įvyks šį sekmadienį, 
liepos 13 d., Dexter parke.

• Kun. J. čekavičius, šv. 
Jurgio par. vikaras, liepos 4 
d. šventę praleido Pittsburgh.

• Adelė čaraškaitė su ba
leto trupe šiuo metu šoka 
Londone. Grįš rugsėjo mėn.

• Kun. M. šmigelškis, M.I. 
C., vasarą eina bažnytines 
pareigas Bayonne, N. J., lie
tuvių parapijoj. Per karą jis 
tarnavo laivyne ir buvo pir
mas kunigas, atlaikęs mišias 
Okinavoj.

• EI. Bartkevičiūtė atosto
gas rengiasi praleisti Kana
doje.

• Kun. J. Kidykas, S.J., šią 
savaitę duoda moterims re
kolekcijas Elmhurst, Pa.

• P. Ambrozaitė, mokyto
ja iš Cleveland©, vasarą gili
na studijas Columbijos uni
versitete New Yorke ir ruo
šiasi baigti mokslinį darbą iš 
senovinių lietuvių papročių.

• Norušiai, gyveną Toron
to, Canada, liepos 3 d. susi
laukė dukrelės. Motina ir 
duktė jaučiasi puikiai.

• Ona Zeikienė su sūnum 
Edvardu išvyko atostogoms 
į Canadą.

Apreiškimo 
Parapija

Didžiulis parapijos meti
nis piknikas įvyks sekmadie
nį, liepos-July 13 d., Dexter 
parke.

Vasara yra vienas iš metų 
sezonų, kada nepaprastai 
malonu turėti įvairias pra
mogas tyrame ore. Daug yra 
ruošama piknikų, bet vienas 
iš smagiausių ir skaitlingiau
sių tai Apreiškimo parapijos 
piknikas.

Šiame piknike netrūksta 
nieko, o skaitlingai susirinkę 
žmonės smagiai ir nuošir
džiai linksminasi. Iš daugelio 
įvairumų ypatingai yra įdo
mios karališkos šeimos rinki
mų varžytinės.

Visi parapijiečiai ir apylin
kės lietuviai maloniai prašo
mi ir kviečiami atsilankyti į 
šį didžiulį pikniką, kur tikrai 
pasilinksminsite, susitiksite 
su senais pažįstamais ir pa
matysite jaunimą, kuris žada 
skaitlingai dalyvauti.

Piknikas prasidės 2 vai. 
po pietų, šokiai 6 vai. vakare. 
Šokiams gros puikus orkes
tras. Bus įvairių valgių ir gė
rimų.

Tad liepos 1 3d. visi keliai 
į Dexter parką.

Rengėjai.

Angelų Karalienės 
Parapija

Liepos 13 d., mūsų parapi
jos Šv. Vardo vyrų draugija 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Tuo- 
jaus po mišių bus trumpas 
svarbus susirinkimas parapi
jos salėje. Visi nariai ir norį 
prie draugijos prisirašyti, 
prašomi ateiti į salę.

Mūsų parapijos metinis 
piknikas artinasi. Reikėtų 
jau pagalvoti apie būsimos 
karališkos šeimos rinkimus. 
Iki šiol dar jokių agitacijų 
negirdėti, bet yra jaučiama, 
kad šiemet bus didesnis susi
kirtimas tarp kandidatų. 
Lauksim jų pasirodant spau
doj.

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

VYČIŲ ŽINIOS

LIETUVIŲ DIENOS REN
GĖJŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas yra šaukia
mas šeštadienį, liepos 12 d., 
6 vai. vakare “Amerikos” į- 
staigoje, 222 S. 9th St., Brok- 
lyn, N. Y.

Visi prašomi susirinkti iš
klausyti pranešimo apie pik
niko rezultatus.

Sekretorius.

Sėkmingi lietuvių kalbos 
kursai

Lietuvių kalbos kursai, ku
riuos suruošė 41 Vyčių kuo
pa, padedant dvasios vadui 
kun. N. Pakalniui, jau tęsia
si antras mėnuo. Pamokos 
vyksta ketvirtadieniais Ap
reiškimo mokyklos patalpo
se.

Pamokos yra labai suma
niai vedamos mokytojų prof. 
P. Padalskio ir Dr. B. Kaz
lausko. Mokiniai domisi lie
tuviškomis temomis. Moky
tojai duoda praktiškų darbų 
— rašyti lentoje lietuviškus 
sakinius, mokosi dainų, skai
to įdomų naujai išleistą apy
sakų - novelių rinkinį “Kur 
Bakūžė Samanota”.

Kursus klauso gražus bū
relis jaunimo. Pasirodo, kad 
susidomėjimas tėvų kalba 
yra ir jaunimui brangi lie
tuvybės dvasia.

Tikimasi, kad bus galima 
tuos kursus pratęsti ir žie
mos metu rimtai į darbą sto
ti.

Iš Maspetho
Malonūs svečiai

Juozas ir Antanina Kivy- 
tai liepos 4 d. susilaukė ma
lonių svečių iš Cleveland, O. 
Juos aplankė šeimininkės se
suo, Matilda Astrauskienė su 
savo vyru, Mykolu, duktė su 
savo vyru Stanislovu Ze- 
browsku ir vaikais.

Ta proga Kivitai suruošė 
puotą, kurioje taipgi dalyva
vo Jim ir Stella Smith su šei
ma, M. Kavaliūnienė, Kulie
nė, M. Budreckienė, Zofija 
Dudenaitė, P. J. Tamašaus
kas ir V. R. Valantiejienė.

Lietuvių Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30

7:30
WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand 8t 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVI0IU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

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 — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 13 geriausios Smetonos, ALUS 13 ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

41 kuopos vyčių baseball 
komanda laimėjo dar vieną 
žaidimą. Komandai vadovau
ja K. Kazlauskis. Baseballi- 
ninkai kviečia visas kitas ko
mandas išbandyti jėgas.

V. R. Valantiejienė irgi tu
rėjo svečių — Kazlauskienę 
ir Nancy Kazlauskaitę, kuri 
lanko seselių Pranciškiečių 
Akademiją.

Po pietų skaitlingas būrys 
maspethiečių su svečiai, prie 
kurių prisidėjo Jonas ir Vin
cas Mockevičiai iš Bridge
port, Conn., ir Uravičiai iš 
Norwood Mass., atsilankė į 
Lietuvių Dienos pikniką, Dex
ter parke.

Visi atsilankę grįžo paten
kinti, kad gražiai ir smagiai 
praleido dieną ir linki, kad 
“Amerika” surengtų daugiau 
tokių pramogų.

V. R. V.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Winifred M. Bajorynaitė, 
duktė Petro Bajoryno, gyv. 
Brooklyne, birželio 11 d. bai
gė Fordham Universiteto bio
logijos skyrių su Master of 
Science laipsniu.

Ji buvo baigus Seton Hall 
kolegiją. ,

Jaunai mokslininkei linki
me gražiausios ateities. K.

IEŠKO

B. Tomulionienė, tremtinė 
Austrijoje, ieško savo dėdės Jo
no Baranausko, sūnaus Tomo. 
Kilęs iš Aiškinu km., Kaltinėnų 
vai., Švenčionėlių, apsk. Ameri
kon atvykęs apie 1900 m. ir čia 
verčiasi ūkiu.

Apie jį žinantieji atsiįiepkite: 
Mrs. M. Fiore, 

268 Union Street 
Brooklyn 31, N. Y.
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IVisi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią |

KIRPYKLĄ |

5E-:

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Brooklyn, N. Y. |

I
489 Grand Street

D. VVhitecavage, Savininkas
S

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

29S MAUJER 8T., 
BROOKLYN 6, N. Y.

PARDUODAMI NAMAI
3 ŠEIMŲ namas East New York, ang

lies šiluma. Vienas aukštas tuščias. 
$136 nuomos men. Mortgičius $4,300. 
Kaina $9,000.
ŠEIMŲ namas Brooklyne. šiluma 
angliais. $2,100 nuomos metams. 
Kaina $8,000.

6 ŠEIMŲ namas, kiekvienas butas tu
ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol., 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000
Platesnių Informacijų kreipkitės 1

6

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. L 
Tel. Virginia 7-8110

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

ir

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

KANADOS
BLACK HORSE ALE

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y
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Basil Fedoryk
I VYNO, DEGTINES IR 
g IMPORTUOTU LIKERIU

KRAUTUVE
102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9-5972

Dekoruotojas
Dažytojas

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKATNAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Iš 11 
kial 
susi 
įvaį 
šalti 
Am 
niua 
yra] 
dari 
kadi 
kia I 
visų

Č 
aišų 
džid 
kuri 
idea 
rie 
prių 
užėn 
kovd 
šių, 
maž 
bus

ledai 
žų 
iš nl 
stipi

Šil 
meta 
kata! 
sąjuJ 
buvo! 
gijoj! 
jus ii 
kai, J 
kų jį

Pal 
ninkJ 
ncpril 
atlik! 
davė I 
bingJ 
šviesi 
čiomJ 
ir dil 
metui

Šioj 
tuvojl 
nes. 1 
ir pi 
ninku 
atžyrj 
savo 
delph

Ka 
ka p 
Darbi 
įvyks 
viden 
seimą 
ladelp 
tai k| 
įvyks! 
Maria

Vis: 
lingi i 
kime 
rime 
daug 
telkti 
bes se 
mų ii 
pasirr


	1947-07-11-AMERIKA



