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Nors apie “politišinus” ir 
visko prikalbama, bet daug 
galima ir pasimokyti iš jų. 
Štai, partijų visuotiniai suva
žiavimai bus tik už vienerių 
metų, o prezidento vieton no
rį patekti kandidatai jau vi
sai pasiruošę. Vadinasi, jie 
rengiasi, planuoja iš anksto, 
mėgindami pramatyti visus 
galimumus.

Pas demokratus nėra dide
lio gyvumo, nes visiems aiš
ku, kas bus jų kandidatas. 
Prezidentas Truman yra ne
abejotinas ir vienintelis kan
didatas. Kitaip respublikonų 
dirvonuose.

Mums čia ypatingai įdomu 
sekti gubernatoriaus Dewey 
veiklą. Jis niekad nepasisa
ko esąs kandidatas, bet jo 
štabo nariai dirba visu įkarš
čiu. Šiuo metu jis keliauja po 
vidurvakarius, stiprindamas 
savo pozicijas. Jo žygius se
ka senatoriaus Robert Taft 
draugai. Bent šiandie labai 
aišku, kad respublikonų kan
didatūros prezidento vietai 
sieks šie du nesutaikomi opo
nentai — Dewey ir Taft.

Mielam Bičiuliui
Naujas Mokesčiu 

Įstatymas
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PROF. PRANUI PADALSKIUI,
del jo mylimos sesers, A.A. Anelės Bajoru- 
nienės, mirties reiškiame nuoširdžiausios už- f
uojautos.

Ant. Starkus, Bagdonavičiai, Laučkai.

RAUDONIEJI PUOLA GRAIKIJOJE

Paryžiaus Konferencija
Washington. '— Gerai in

formuoti Washington© šalti
niai praneša, kad tiek kon
greso atstovų rūmuose, tiek 
senate, didelė narių dalis pa
siruošusi antru kart balsuoti 
už mokesčių nuo. pajamų įsta
tymo pravedimą, bet šį kartą 
atstovų rūmai ir senatas tik
ri, kad jei prezidentas Tru- 
manas tą įstatymą vetuotų, 
kongrese atsiras tiek balsų, 
kad jo vetavimas bus panai
kintas.

Pažymėtina, kad mokesčių 
nuo pajamų įstatymas yra 
tas pats, kuris jau kartą kon
greso buvo priimtas ir prezi
dento vetuotas; skirtumas 
tik toks, kad pirmame įsta
tymo projekte mokesčių su
mažinimas buvo numatytas 
nuo liepos 1 d., o dabartinia
me — nuo 1948 m. sausio 1 d.

Prieš keletą dienų, buvo 
paskelbta, kad prezidentas 
Trumanas pareiškė, jog jei 
mokesčių įstatymas antru 
kart bus priimtas, js visvien 
jį vetuos.

Rusai Pavojus

ka-

Paryžius. — Nežiūrint Ru
sijos pasitraukimo, Pary
žiaus konferęncija, kuri svar
sto Marshall planą Europai 
atstatyti, prasidėjo čia liepos 
12 d. dalyvaujant 16 valsty
bių atstovams. Konferenciją 
atidarė Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeris Bidault. 
Pirmininkaujant Anglijos už
sienių reikalų ministeriui Be- 
vinui, konferencija tuojau 
ėmėsi darbo sudaryti komisi
jas ir išrinkti įvairius parei
gūnus konferencijos nutari
mams vykdyti. Pasak kores
pondentų, konferencija prasi
dėjo labai geroje nuotaikoje 
ir visi 16 valstybių atstovai 
entuziazmu ir pasiryžimu į- 
rodė, kad visi dirbs glaudžioj 
kooperacijoje, kad tik kaip 
nors ištraukti Europą iš da
bartinio skurdo.

Visi dalyviai, nežiūrint, 
kad Rusija atsisakė dalyvau
ti, sutiko, kad jeigu dabar, 
greitai, nebus kas nors pada
ryta pagelbėti Europos val
stybėms atsistoti ant savo 
kojų, tai visa Europa taip nu
smuks, kad jos ekonominis 
gyvenimas prilygs prie to 
skurdo, koks buvo Europoje 
prieš 10,000 metų.

Prancūzijos ministeris Bi
dault savo įžanginėje kalbo
je pabrėžė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės šiuo me
tu turi būti pasiruošusios pa
nešti 10-15 bilijonų dolerių 
nuostolį Europai atstatyti.

paskutinius dvejus metus, 
J.A.V. yra pažadėjusios ar 
davusios Europai ir Azijai 20 
bilijonų dolerių paskoloms, 
dovanomis, pramonės gami
niais, maistu, drabužiais ir 
t.t.

Vien tik dovanomis Euro
pai, Azijai ir Afrikai duota 
$7,215,000,000, ilgametinėmis 
paskolomis — $12,871,000,- 
000. Iš šelpiamų valstybių 
daugiausiai teko Kinijai, Ita
lijai, Graikijai, Prancūzijai, 
Tarybų Baltgudijai, Tarybų 
Ukrainai, Jugoslavijai, Len
kijai ir kitoms.

Pažymėtina, kad konferen
cija Paryžiuje vyksta labai 
greitu ir švelniu tempu, pa
sak vieno Anglijos atstovo, 
reikia stebėtis kaip daug ir 
kaip greitai galima padaryti, 
kada visos dalyvaujančios 
valstybės bendradarbiauja ir 
rimtai siekia vieno tikslo. 
Taip pat būdinga, kad konfe
rencijos vadovybė, nežiūrint 
Rusijos kategoriško atsisa
kymo, vis dėlto paliko jai at
daras duris vėl grįžti ir daly
vauti konferencijoje.

Konferencijoje dalyvauja 
šios valstybės: Anglija, Pran
cūzija, Danija, Graikija, Ai
rija, Islandija, Austrija, Bel
gija, Olandija, Luksembur- 
gas, Norvegija, Švedija, Švei
carija, Italija, Portugalija ir 
Turkija. Nedalyvauja: Rusi
ja, Ispanija, Čekoslovakija, 
Suomija, Lenkija, Bulgarija,

Vengrija., Jugo-

Stockholm. — Švedų 
riuomenės generolas Gustaf 
Petri, rašydamas vietinėje 
spaudoje sako, kad dabar 
Švedija yra tokioje padėtyje, 
kokioje buvo Suomija 1939 
metais. Kadangi Švedija da
bar yra pavirtusi dalimi Ru
sijos strateginės sienos, yra 
pavojaus, kad rusai bet kada 
gali užpulti ir okupuoti Šve
diją.

Prieš kurį laiką Rusijos 
karo vadovybės narys Mask
vos spaudoje rašė, kad Šve
dija pataikauja Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir tuo 
pačiu elgiasi priešingai Rusi
jos saugumo interesams.

Švedijos karo vadovybė ne
senai įspėjo Švedijos visuo
menę, kad dabar laikas su
stiprinti Švedijos krašto ap
saugą ir kariuomenę.

Atėnai.—Paskutinėmis ži
niomis, Graikijos - Albanijos 
pasienyje, ties Konitsa, apie 
tūkstantis gerai apginkluotų 
vyrų “svetimos valstybės ka
riuomenės”, perėjo į Graiki
jos teritoriją ir pradėjo žy
giuoti į Graikiją. Skubiai at
gabenti graikų kariuomenės 
daliniai ir karo lėktuvai tuo
jau puolė įsibrovėlius ir pri
vertė juos greitai trauktis 
Albanijos sienos link.

Tuo tarpu Atėnuose ir 
Graikijos provincijoje polici
ja pradėjo suiminėti visus į- 
tariamus Rusijos ir komuniz
mo šalininkus ir pataikūnus. 
Iš viso suimta daugiau kaip 
3,000 įtarimų asmenų. Visai 
Graikijos kariuomenei ir 
aviacijai įsakyta pasiruošti 
karo veiksmams ir krašto gy
nimui.

Radijo žiniomis iš Londo
no, Belgrado radijas skelbia, 
kad Albanijos - Graikijos pa
sienyje vyksta dideli mūšiai 
tarp graikų ir “sukilėlių”.

dentas” yra pradžia Rusijos 
ofensyvos prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes ir ben
drai prieš vakarų Europos 
valstybes. Rusijos puolimo 
kelias Graikijos - Albanijos 
pasienyje yra visai natūra
lūs, nes nuo Albanijos pasie
nio prasideda Makedonijos 
lygumos, iš kurių Graikija 
semia sau duoną. Netekę tų 
lygumų, graikai negalėtų at
silaikyti be pašalinės pagal
bos. *

Papildomai praneša iš Atė
nų, kad liepos 14 d. būrys 
ginkluotų vyrų, apie 2,500 į- 
siveržė į Graikijos teritoriją 
ir žygiuoja Yanina miesto 
linkui. Tuo tarpu Graikijos 
kariuomenės daliniai vyksta 
į šiaurę sulaikyti naujus puo
limus. Jau dabar nustatyta, 
kad Albanija šiuose puoli
muose laikoma kaltininke, ir 
Graikijos vyriausybė prašo 
Jungtinių Tautų intervenci
jos.

Iš lietuvių tremtinių susilau
kiame vis daugiau ir daugiau 
susirūpinimo balsų ryšium su 
įvairiais spaudos ir privačių 
šaltinių pasisakymais apie 
Amerikon atvykusius tremti
nius. Aišku, atvykusių tarpe 
yra vienokių ir kitokių, bet 
dar kartą norime pabrėžti, 
kad iš atskirų išimčių nerei
kia daryti išvadų, taikintinų 
visumai.

Čia galime labai drąsiai, 
aiškiai ir nuoširdžiai pasi
džiaugti tais atvykusiaisiais, 
kurie dirbo Lietuvos katalikų 

i- ideologinėse draugijose^«ku« 
rie buvo užgrūdinti dar "ne
priklausomybės laikais, kurie 
užėmė pirmaeiles pogrindžio 
kovotojų eiles. Tokių atvyku
sių, tiesa, yra nedaug, bet ir 
mažas jų skaičius netrukus 
bus stipriai pa jaučiamas.

“Amerika” didžiuojasi, ga
lėdama turėti arti savęs gra
žų būrelį brangių asmenybių 
iš naujai atvykusiųjų. Tegu 
stiprėja jų jėgos!

RAGINA GELBĖTI VAKARŲ EUROPA
Salt Lake City. — Valsty

bės Sekretorius George C. 
Marshall, kalbėdamas guber
natorių konferencijoje, pa
brėžė, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių pareiga dabar 
yra teikti pagalbą Vakarų 
Europai atsistatyti ir sustip
rėti. Jeigu Amerika atsisa-

ryžiaus konferencija ir tos 
konferencijos komitetai pra
de? rinkti žinias ir informa
cijas Europos atstatymo rei
kalais.
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nkiafli kytų Europoą vakarams pa 
ncijos. gėlbStl, ViMa'IESrdpa neišven-Graikijos erencijos.
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— Rusija savo spaudoje 
nervinasi dėl Švedijos ginkla
vimo plano

— Rumunija atmetė J.A.V. 
notą dėl didėjančių areštų 
krašte, aiškindamas!, jog tai 
yra kišimasis į krašto vidaus 
reikalus.

000 
mu.
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Šimtas Milijonu 
Turkijai

Šiemet sukanka lygiai 35 
metai, kai Lietuvoje įsikūrė 
katalikų jaunimo ‘Pavasario’ 
sąjunga. Ji gimė, kai Lietuva 
buvo caristinės Rusijos ver
gijoje. Ją sukūrė prieš dve-' 
jus metus įsisteigę Ateitinin
kai, mokslus einantis katali
kų jaunimas.

Pavasarininkai ir ateiti
ninkai Lietuvos atsteigime ir 
nepriklausomybės gyvenime 
atliko milžiniškų darbų. Jie 
davė Lietuvai visą eilę kūry
bingų asmenybių^ kurios 
švies ilgus metus ateinan
čioms kartoms. Jie nepalūžo 
ir didžiausių tautai pavojų 
metu.

Šios sukakties, aišku, Lie
tuvoje viešai niekas nepami
nės. Bet būtų visiškai gražu 
ir prasminga, jei pavasari
ninkų sukaktį atitinkamai 
atžymėtų Lietuvos Vyčiai 
savo šių metų seime Phila- 
delphijoje.

LIETUVOJE NACIŲ GAUJOS IŠŽUDĖ 
136,421 ŽYD|

New Yorkas. — Paskutinis liuose apie 4,500 žydų, šie žy- 
Niurembergo Bylos tomas 8, dai naudojami pirmoje vieto- 
psl. 773 įdėjo lentelę, parem
tą slaptu “Einsatz Gruppe A” 
pranešimu apie atliktąjį žydų 
eksterminacijos darbą Balti
jos Valstybėse (IV'tomas, p. 
944-947).

Aiškėja, kad Generalbezirk 
Litauen (t.y. Lietuvoje su 
Vilnijos dalimi) naciai išžu
dė viso 136,421 žydą. Doku
mentas atviru cinizmu pažy
mi: “Kadangi visiškai žydų 
likvidacija nebuvo praktiš
kas reikalas (feasible), nes 
jie buvo reikalingi darbams, 
buvo sudaryti gettai, kuriuo
se šiuo momentu gyvena: 
Kaune apie 15,000 žydų; Vil
niuje apie 15,000 žydų, Šiau-
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Kalbant apie seimus, ten
ka priminti, kad Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos seimas 
įvyks rugsėjo 21 ir 22 d., Pro
vidence, R. I., Lietuvos Vyčių 
seimas — rugsėjo mėn. Phi- 
ladelphijoje, o arčiausiai — 
tai Kunigų Vienybės seimas, 
įvykstantis rugpiūčio 5 d. 
Marianapolyje.

Visi seimai svarbūs, reika
lingi ir naudingi. Visiems lin
kime pasisekimo, bet čia no
rime pastebėti, kad ypač 
daug lūkesčių drįstame su
telkti aplink Kunigų Vieny
bės seimą. Geriausių sprendi
mų ir, svarbiausia, tinkamo 
pasiruošimp!

Liepos 12 d. Paryžiuje ati
daryta ekonominė konferen
cija. Neatvyko i)ė vienas val
stybės atstovas, kur yra už
mesta Maskvos geležinė už
danga. Net ir Čekoslovakija, 
taip dažnai šnekanti apie sa
vo visišką laisvę ir suverenu
mą, atšaukė savo sutikimą 
dalyvauti.

Konferencijai sušaukti pa
matas — Amerikos Valsty
bės Sekretoriaus Marshall 
viešas pasisakymas, kad 
Amerika galės pagelbėti Eu
ropai, jei pati Europa susi
tars ir žinos, ko jai reikia.

Pasitarimai vyksta be Ru
sijos ir be jos pavergtųjų 
valstybių.

Galime spėti, kad konfe
rencija praeis darniai, nes jo
je dalyvauja tiktai taikos no
rinčios ir siekiančios valsty
bės. Bet įdomu pastebėti, kad 
Amerikos parama Europai 
atsikurti nėra užtikrinta. Tai 
gali padaryti tik Kongresas. 
O kongrese paramos klausi
mas dar nesvarstytas.

j e kariškos reikšmės dar
bams. Pav., ligi 5,000 žydų 
naudojami trimis pakaitomis 
aerodrome prie Kauno žemės 
pylimams supilti ir pana
šiems darbams”.

Latvijoje naciai išžudė 35,- 
238 žydus, Estijoje 963. Jei 
tikėti Sovietų spaudos pra
nešimams, dalis žydų iš Vil
niaus getto buvo nugabenti 
Estijon ir didžiuma ten išžu
dyta paskutinėmis karo 
veiksmų dienomis. Po to slap
tojo pranešimo, daugiau žy
dų buvo žudoma. Betgi, kaip 
iš Vilniaus pranešė Amerikos 
Žydų Kongreso koresponden
tas (1947 m. vasario 28 d.), 
“šiandien, Vilnius apima var
gingą 15,000 nacių žvėrišku
mą pergyvenusių žydų ben
druomenę”. šis skaičius visiš
kai atitinka nacių pranešimo 
duomenims.

Tasai korespondentas pra
nešė, kad, daliai žydų išvy
kus į Palestiną ir kitiems su
grįžus iš Rusijos, “dabar čia 
yra apie 22,000 žydų. Iš to 
skaičiaus 15,000 gyvena Vil
niuje, 2,500 Kaune ir apie 4,- 
500 kituose mažesniuose 
mieštuose.”

Seniau Amerikos žydų eks
pertai apskaičiuodavo, kad 
tarp 200 ir 250 tūkstančių 
Lietuvos žydų buvo nacių iš
žudyta. Niurembergo bylos 
statistika ir Vilniaus žydų 
daviniai šiuos apskaičiavi
mus reviduoja, mažina. Kol 
kas neteko patirti tikslių da
vinių apie Lietuvos žydus, iš
trūkusius į laisvę Vakarų Vo- 
kįetijos zonose. Neoficialiai 
priskaitoma apie 20,000.

giamai pakliūtų į Rusijos į- 
takos sferą. Ta proga, Val
stybės Sekretorius įspėjo, 
kad nustatant Amerikos už
sienio politikos gaires, Ame
rikos visuomenė turi būti 
tiksliai ir plačiai informuoja
ma. Esą, Amerikoje yra susi
dariusios dvi nuomonės apie 
pagalbos teikimą Europai. 
Bet kokie nesusipratimai tuo 
reikalu turi būti pašalinti ir 
informacijos apie Amerikos 
pagalbos teikimą turi būti 
tikslios ir dažnios taip, kad 
visą Amerikos visuomenę 
vieningai būtų galima nusta
tyti už pagelbos teikimą.

Europai pagalbos teikimas 
žymiai paaiškės, kada šio
mis dienomis pasibaigs Pa-

Washington.—Pereitos sa
vaitės pabaigoje Washingto
ne pasirašyta Amerikos-Tur- 
kijos sutartis, kuria Amerika 
skolina Turkijai $100,000,- 
000. Dalis tų pinigų eis Tur
kijos krašto apsaugai su
stiprinti, o likusieji valstybės 
ūkiui pakelti.

Viena. — Austrijos politi
niai sluoksniai teigia, kad 
dabar Austrijai dalyvaujant 
Paryžiaus konferencijoje, ga
lima tikėtis įvairių kliūčių ir 
kliudymų iš Rusijos pusės. 
Esą, Rusija gali atsisakyti 
pasirašyti su Austrija taikos 
sutartį ir apsunkinti Austri
jos politinį ir ekonominį at
sistatymą.

MAŽOS VALSTYBES RADO KELIĄ 
EUROPOS SUSITARIMUI

Buenos Aires. — Liepos 6 
d. Argentinos prezidentas Pe- 
ron pasakė per radiją kalbą, 
kurioje išreiškė Argentinos 
pasižadėjimą prisidėti prie 
pasaulio taikos ir ekonominio 
gyvenimo atstatymo.

Pasisakydamas prieš kapi
talistinį ir totalitarinį kraš
tutinumą, nežiūrint ar jis ei
na iš dešinės ar kairės, prezi
dentas skelbia, kad “žmonija 
gali išgelbėti tik konstrukty
vinė taika, ne grumtynės, ku
rios nakina materialines, 
dvasines ir moralines verty
bes”.

Šalia bendrų posakių apie 
pasaulio taiką ir vienybę, 
prezidentas užtikrino, kad 
Argentina visais turimais 
materialiniais ištekliais pri
sidės prie žmonijos skurdo 
sumažinimo ir karo sunaikin
tų gėrybių atstatymo.

Kaip tas derinsis su Mar
shall planu, prez. Peronas 
nieko aiškiai nepasakė.

Latvijos Prezidentas 
Kataliku Vyskupas
Latvijos Vyriausioji Tary

ba (Latvijas Centrala Rado
me) praneša visiems Latvi
jos piliečiams, kad, mirus 
Latvijos Respublikos Saei- 
mos pirmininkui Dr. Pauliui 
Kalniniui (1945 m. rugp. 27 
d.) ir vicepirm. adv. Karaliui 
Pauliukui (1945 m. sausio 21 
d.), šioji Taryba, kurią suda
ro penkios didžiosios Saei- 
mos partijos (Latgalės krik, 
ūkininkų, Socialdemokratų 
darbininkų, ūkininkų sąjun
ga, jaunųjų ūkininkų partija, 
ir demokratiškas centras), 
konstatavo, kad pagal Latvi
jos Respublikos Konstituci
jos 16 ir 52 skirsnius, Valsty
bės Prezidento, pareigas eina 
antrasis Saeimos vicepirmi
ninkas, vysk. Jazeps Ran- 
cans.

Aktą pasirašė LCP prezi- 
dijumas: J. Rancans, V. Ba- 
stijanis, A. Klyve, A. Bliod- 
nieks ir B. Krūka Vokietijo
je, bei Brun Kalninš, V. Tep- 
fers ir V. Teikmanis Švedijo
je.

Paryžius. — Atrodo, kad 
vos prasidėjusi tarptautinė 
Paryžiaus konferencija Mar
shall planu Europą atstaty
ti, po keturių posėdžiavimo 
dienų baigia savo darbą sėk
mingai. Pažymėtina, kad ko
operacijos ir vieningo darbo 
nuotaika kilo iš mažųjų val
stybių, kurios jau pačioje 
konferencijos pradžioje įrodė 
ir net ėmėsi iniciatyvos, įro
dyti, kad Europoje galima 
pasiekti susitarimo ir bendro 
darbo atstatyti karo nualin
tus kraštus. Belgija, Luksem- 
burgas ir Olandija, kurių in
teresai beveik vienodi, pa
reiškė konferencijai, kad jos 
vienbalsiai ir lygiagrečiai su 
didžiosiomis valstybėmis pri
taria bendram konferencijos 
darbui, tačiau tik tomis są
lygomis, jei didžiosios valsty
bės jas traktuos lygiai, kaip 
didžiąsias valstybes. Yra vil
ties, kad skandinavų valsty
bės: Švedija, Norvegija ir 
Danija paseks Belgijos, Olan
dijos ir Luksemburgo pavyz
džiu.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija tokį mažųjų valstybių 
nusistatymą priėmė palan
kiai ir, atrodo, su mažomis 
valstybėmis skaitysis kaip su 
sau lygiomis, ko iki šiol kon
ferencijose, kuriose dalyvavo 
Rusija, nebuvo.

Paskutinių posėdžių išda
vos rodo, kad mažosios val
stybės taria ir dirba tomis 
pačiomis teisėmis, kaip ir di
džiosios valstybės. Sudarant 
įvairius komitetus, mažųjų 
valstybių delegatai buvo vie
nodai traktuojami ir renkami 
atsakomingoms pareigoms.

Ketvirtą konferencijos die
ną sudarytas komitetas tar
tis su J.A.V. finansinės pa
galbos reikalais; tos derybos

turi įvykti prieš rugpiūčio 1 
d. Taip pat sudarytas komi
tetas, kuris paruoš Europos 
finansinę apyskaitą, iš kurios 
bus sprendžiama, kiek kuriai 
valstybei reikia pagalbos ir 
paramos.

Yra vilčių, kad Paryžiaus 
ekonominė konferencija gali 
pasibaigti dar šią savaitę, ir 
kas svarbiausia,—pirmą kar
tą gerais ir teigiamais rezul
tatais.

Būdinga, kad Paryžiaus 
konferencijai artinantis prie 
našaus ir teigiamo galo, Ru
sijos pasiuntiniai visose Eu
ropos valstybėse, dalyvau
jančiose konferencijoje, įtei
kia savo protestus prieš kon
ferenciją ir jos nutarimus.

Diplomatai įtaria, kad kon
ferencijos skaitymosi su ma
žosiomis valstybėmis Rusijai 
sudaro nemažai rūpesčio, nes 
kai kurios jos įtakoje esan
čios valstybės gali panorėti 
prisidėti prie Vakarų bloko.

Iš Colorado Springs prane
ša, kad jau kuris laikas kai 
Amerikos mokslininkai daro 
bandymus su nauja didele ra
kieta, kuri gali pakilti 235 
mylias į aukštį ir skristi 8,- 

mylių į valandą greitu-

Dėl kraustymosi sekantis 
“Amerikos” numeris gali ne
išeiti.

Prašome skaitytojų ir rė
mėjų atleisti, nes sąlygos taip 
susidėjo, kad persikrausty
mas ir mašinų perkėlimas už
ims laiko.
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Raftus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama palto ženklų.

SEPTYNERI METAI

SKAISTI KERTE
Kiek laiko prasėdėjau ant šitų akmenų? 
Aplinkui visa šičia tyla ir ilgesys ... 
Aušra ar atminimų slaptingas šlamesys 
Prisiglaudė prie veido sukruvintu sparnu?
Į kur iš uosto plauksit, o gedulo laivai? 
Jūs liūdną siluetą miegūstam vandeny 
Matau iš lėto tolstant... — Ir pasivaideni 
Tu, tolstanti jaunyste, taip aiškiai, taip gyvai.
Yra kiekvieno mūsų širdy skaisti kertė, 
Kurią tolydžio dengia šešėliai dideli, 
Ir prie kurios mes niekad negalim priartėt.
O dieviška ekstaze, tu uždangą keli
Nuo tų sapnų ir vilčių, kuriuos jau taip senai 
Sapnuojam nesižiniai — kaip saulę pelynai.

• Venancijus Ališas

S. SUŽIEDĖLIO “ŠV. KAZIMIERAS”

Jau septyneri metai kai Lietuva eina kruviną kryžiaus 
ir žūtbūtinių kovų kelią. 1940 m. birželio 15 d. į mūsų tėvų 
laisvą ir augančios gerovės kraštą įsiveržę bolševikai su 
300,000 kariuomenės ir 50,000 NKVD policijos. Jie atnešė 
skurdą, kančias ir mirtį.

Pasauliui apgauti Maskva per tariamąjį “liaudies sei
mą” liepos 21 d. Kauno teatre (taip, teatre!) suvaidino tra
gišką komediją, kuri turėjo reikšt Lietuvos norą būt pa
vergta. Norėjo įtikint sveikam protui net neįsivaizduojamą 
beprotybę: esą, laisva tauta prašosi atimt iš jos laisvę ir 
nulenkia galvą, kad ją nukirstų — savižudybės šaukiasi!

Tačiau skelbiant, kad Lietuvą įjungiant į bolševikinę 
Rusiją buvusi tik įvykdyta lietuvių tautos valia, Maskva ne
galėjo nuslėpt okupacijos fakto. “Pravda” 1940 m. rugpjū
čio 4 d. prisipažino, nors ir propagandiškai liapsindama: 
“Lietuvių tauta, Raudonosios Armijos padedama, nuvertė 
senąjį režimą ir įvedė sovietinę santvarką Lietuvoje.”

Demokratinis pasaulis nesileido suvedžiojamas. Pir
mieji šoko pripažint Lietuvos aneksiją ir jos užsienio pa
siuntinybes perduoti Sovietams tik diktatūriniai kraštai. 
Pirmoj .eilėj Hitlerio nacinė Vokietija, dar 1939 m. rudenį 
su Stalinu pasirašiusi Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų mir
ties sprendimą. Ją vėliau iš baimės pasekė tik keletas ma
žųjų valstybių.

Vakarų demokratiniai kraštai, didžiosios J.A.V. ir Ang
lijos demokratijos to smurto nepripažino ir šiandien jį smer
kia. “Klaida yra manyti, kad Lietuva neteko nepriklauso
mybės . 
ta į šalį' 
reiškė amerikiečių lietuvių delegacijai. Mūsų krašto valdžia 
to kilnaus nusistatymo laikosi ir įvairiomis progomis jį pa
kartoja. Iki paskutinių laikų Lietuvos pavergimo nepripa
žįsta per 50 valstybių: J.A.V., Anglija, Vatikanas, Austra
lija, Belgija, Danija, Turkija, ir t.t.

Maskvos smurtas laisvojo pasaulio pasmerktas. Tačiau 
iki šiai dienai, be iškilmingų čarterių ir pareiškimų, jokio 
aiškaus veiksmo dar nepadaryta tai neteisybei ir skriaudai 
atitaįsyti. Nuo pasaulio atskirta geležine uždanga lietuvių 
tautaątebenaikinama ir su įnirtimu griaunamas jos gyveni
mas. šimtais tūkstančių lietuviai deportuojan» į- tolimuo
sius Sibiro tyrlaukius. Badas, šaltis ir mirtis ten jų kasdie
niniai palydovai. “Pasakykit amerikiečiams, tegul meta vir
šum mūsų atominę bombą ir užbaigia mūsų kančias” — 
kruvina širdimi šaukiasi lietuviai iš Jarkutsko vergų sto
vyklos.

Vietoj nužudomų ir deportuojamų lietuvių į Lietuvą 
atgabenami rusai — Maskvos agentų ir nuskurusių kolonis
tų gaujos. Iki šių metų pradžios Lietuvoj įkurdinta apie 
120,000 rusų. Vien Vilniuje jų prigabenta daugiau kaip 70,- 
000. Sov. Lietuvos pusė ministerių (komisarų) šiandien ru
sai. Visagalinčios komunistų partijos Centro Komitete iš 
keturių sekretorių trys maskoliai — Suslov, Kariagin, Me- 
reškov. Lietuvos respublikos vardas paliks tik teritorijai 
pažymėti. Ją užplūsta rusai ir azijatai. Siekiama, kad Lie
tuva liktų be lietuvių, nustotų buvus lietuviška.

Jei toji uždanga dar slėgs ilgesnį laiką ir galingu smū
giu nebus sutraukyti vergijos pančiai — mūsų tėvų kraštas 
žus. Liks tik žemė be gyvo lietuvio ir kančios istorija. Iš 
gyvo lietuvio paliks tik kaulai Pečoroj, Kazakstane, Varku- 
toj. Nutils partizanų kovos aidai ir lietuvio S.O.S. šauksmas 
į didžiąsias demokratijas ir brolius lietuvius Amerikoje.

Savo kančiomis ir aukomis Lietuva atskleidžia visam 
pasauliui ir mums, kas darosi krašte, kai į jį įsiveržia so
vietinė tvarka ir bolševikinis kumštis, šiandien bolševizmas 
pro Lenkiją, Čekoslovakiją, Jugoslaviją veržiasi į visą Eu
ropą. Geležinė uždanga jau ne ties Nemunu nusileido, bet 
netoli Reino nukilo. Komunizmas rausiasi iš vidaus ir po 
J.A.V. pamatais.

Mums laikas suprasti, kad Baltijos pajūry eina žūtbū
tinė kova ne tik už tų kraštų laisvę ir gyvybę, bet už viso 
laisvojo pasaulio laisvą rytojų. Lietuvos gelbėjimas yra kar
tu ir komunizmo grąsomų mūsų laisvių ir gerovės gynimas. 
Stovėdami ties septynerių metų Lietuvos kančių slenksčiu 
esame prieš šiurpią atsakomybę ir šventą kovą. Įtempkim 
ir sutelkim jėgas, vieningai dirbkim, kad pagreitintume 
Lietuvos laisvės valandą ir prašalintume mūsų demokrati
jai gręsiantį pavojų!

Lietuvos nepriklausomybė tik laikinai yra padė- 
- 1940 m. spalių 15 d. prezidentas Rooseveltas pa-

RAUDONŲJŲ ŠNIPŲ TINKLAS
“Eilinis amerikietis visai 

nenumano, kad jo šalį šian
dien yra užplūdęs pats di
džiausias ir pavojingiausias 
šnipų spiečius”, sako Thomas 
M. Johnson, didelis karinio 
špionažo žinovas, parašęs 
apie tai keletą veikalų, čia 
paduodamos kelios ištraukos 
iš jo straipsnio, tilpusio š.m. 
liepos mėn. Reader’s Digest 
žurnale.

Raudonieji šnipai neriasi 
iš kailio, kad tik įlystų į viso
kias Amerikos įstaigas, fab
rikus, tyrinėjimo laboratori
jas ir ginklų dirbtuves. Per 
karą J.A.V. buvo 3,300 ofi

cialių rusų ekspertų ir tarpi
ninkų, kurie darė karui reika
lingus užpirkimus ir laisvai 
landžiojo karo reikalams dir
bančiose įstaigose ir dirbtu
vėse.

Dauguma tos misijos žmo
nių buvo šnipai, kurie rink
davo žinias iš karo, laivyno, 
technikos ir diplomatijos sri
čių. Kai kurie jų buvo tiesio
giniai NKVD, dabar vadina
mos MVD (politinės polici
jos) agentai. Jų tinklai yra 
visuose didesniuose Ameri
kos miestuose, šiuo metu pri- 
skaitoma apie 50 tokių “liz.- 
dų”.

Kovo mėn. Amerikoje bu
vo 3,696 Rusijos valdininkai, 
neskaitant 143, kurie priskir
ti prie Jungtinių Tautų. Tuo 
tarpu Amerika Rusijoje turi 
tik 210 savo tarnautojų.

Rusų špionažo vadai daž
nai keičiami. Tai daroma to
dėl, kad sumėtytų pėdas mū
sų valdžiai ar kad didesniam 
rusų kiekiui duotų progos pa
žinti Amerikos gyvenimą, ku
rį jie ruošiasi pertvarkyti. 
Dalis agentų yra akredituotų 
Sovietų atstovybės narių ei
lėse, dalis atvyksta su pa
dirbtais dokumentais.

Špionažo tinklas dar to
liau išplečiamas per Ameri
kos komunistų partijos na
rius. Ta partija turi apie 75 
tūkstančius narių. Kiekvieno 
nario pareiga turėti po de
šimtį žmonių, kurie dirbtų tą, 
ko komunistai nori. Taigi, 
šnipinėjimui pagalbinė armi
ja pakankamai yra didelė.

Komunistų vadovybė kai 
kuriems savo nariams pata
ria, kad jie iš partijos išsto
tų, nesilankytų susirinkimuo
se ir veiktų įvairiose organi
zacijose bei įstaigose kaip ne
partiniai žmonės, kad leng
viau išvengtų įtarimo ir sėk
mingiau šnipinėtų.

Raudonieji agentai nesi
skaito su jokiomis priemonė
mis ir, reikalui esant, varto
ja užmušimus bei pagrobi
mus. Jų darbas buvo Trockio 
nužudymas, Julien Stuart 
Poyntz “išnykimas”, Carlo 
Tresco ir generolo Krivickio 
“nusižudymas”.

Didžiausias špionažo tink
las sugauti atominę paslap
tį. Tam dirbama Amerikoje 
ir Kanadoje, kur špionažo by
loje buvo įveltas žymus ang
lų mokslininkas Allan Nunn 
May, perdavęs rusams svar
bias žinias ir uraniumo pa
vyzdžius.

Šnipai dabar spiečiasi apie 
B-36, naują bombonešį, kuris 
atominę bombą gali nunešti 
į betkurią žemės vietą. Jie 
šniukštinėja apie rakietas, 
jie sukinėjasi karo, laivyno, 
valstybės ir kituose departa
mentuose ir rusams perduoda 
slaptus raštus.

Savo ir satelitų kraštuose 
jie įtaiso Amerikos pasiunti
nybėse slaptus klausytuvus. 
Maskvos konferencijos metu 
Anglijos pasiuntinybė savo 
patalpose rado įtaisytus net 
šešis tokius klausytuvus.

Rusams šnipinėti padeda ir 
jų satelitų pasiuntinybių na
riai. Lenkijos ekonominiam 
atstatymui padėti, mes bu
vome įsileidę 21 ekspertą, ku
rie studijavo mūsų industriją 
ir išradimus. Prieš jiems iš
važiuojant, Lenkijos pasiun
tinybės valdininkai liepė, kad 
jie surašytų viską, ką jie ma
tė, kas turi kokios nors ka
rinės reikšmės. Kada kai ku
rie ėmė atsikalbinėti, kad 
jiems nepatogu taip išnaudo
ti svetingumą, tokiems buvo 
pareikšta: “Pranešiu apie tai 
Lenkijon, kur dar gyvena jū
sų šeimos” ...

Rusų užsienio prekybos 
korporacija “Amtorg” išlei
do knygą, kurioje surašytos 
didžiosios motorų ir lėktuvų 
dirbtuvės, elektros jėgainės, 
geležinkelių tinklai, tiltai ir 
užtvankos. Daugelio įdėti 
planai ir fotografijos. Tai ne
va Amerikos pažinimas ru
sams, o iš tikrųjų, tai vado

vas sabotažui ir bombardavi
mui.

Tas pats Amtorgas už pi
gią kainą supirko apie 60,- 
000 visokių išradimų patentų 
nuotraukas. Mat, Amerikoje 
kiekvienas, kas tik nori, gali 
tokias nuotraukas gauti. Be 
to, jie iš mūs išgavo visus vo
kiečių patentus, kurių tarpe 
buvo ir kariniai, pakliuvusių 
į mūsų rankas 1941-1944 m. 
laikotarpyje.

Raudonųjų špionažą leng
vina slaptų radio kodeksas, 
diplomatiniai kurjeriai, kurie 
nuolatos siuva laivais ir lėk
tuvais, ir net rusų jūrininkai, 
kuriems leidžiama 30 dienų 
laisvai švaistytis po visą 
kraštą.

Dabartinį raudonųjų špio
nažą seka FBI, bet jai vienai 
yra persunku. Sekmingesnei 
kovai, reikėtų didinti įvažiuo
jančių kontrolę. Amerikos 
vyriausybė turi labai smar
kiai budėti, kad bent kiek su
mažintų raudonąjį špionažą, 
tarnaujantį Rusijai, kuri sie
kia nugalėti Ameriką ir visa
me pasaulyje išplėsti savo 
raudonąją diktatūrą. A.

. Neseniai Vokietijoje išėjo 
Simo Sužiedėlio knyga apie 
Lietuvos globėją šv. Kazimie
rą.

Šis leidinys, išleistas Šv. 
Sosto Delegatūros, turi 32 
pusi.

“Žiburių” laikraštis birže
lio 14 d. taip apie jį rašo 24 
nr.:

“Savo krašto patrono ir 
vienintelio šventojo, šv. Ka
zimiero, platesnės biografi
jos dar neturime. Neturi jos 
nė lenkai, mūsų Gediminaitį 
saviškai Jagielonu vadiną.

“Iš atskirų jo gyvenimo 
epizodų tik vienas žygis į 
Vengriją tėra susilaukęs rim
tos mokslinės studijos, šis S. 
Sužiedėlio darbas, be abejo, 
prašoka a.a. prof. A. Aleknos 
prieš keliolika metų išspaus
dintą biografijėlę ne tik for
ma, bet ir turiniu. Nors auto
riaus vargu ar turėta po ran
ka bent vienas specialus 'šv. 
Kazimiero ar ano meto Lie
tuvos ir Lenkijos gyvenimą 
liečiąs rimtesnis veikalas, — 
atrodo, neturėta net nė vieno 
iš lenkiškų hagiografinių rin
kinių — tačiau knygutėje yra 
paliesti beveik visi reikšmin
gesni šv. Kazimiero gyveni
mo epizodai. Ypač tiksliai 
apibūdinta Gediminaičių bei 
jų valstybių pozicija XV-XVI 
a. dinastinių varžybų grum
tynėse ir ano meto idėjinės

srovės, užsukdavusios į šven
tojo kunigaikščio gyvenamą
ją aplinką.

“DP stovyklos sąlygose, 
nepasiekdamas šventojo gy
venimo smulkmenas geriau 
išryškinti galinčių šaltinių, 
autorius yra davęs puikų mo
dernios hagiografijos pavyz
dį, ne tik atitinkantį mūsų vi
suomenėje augantį pietizmą 
savajam šventajam, bet ir 
moderniam žmogui psicholo
giškai suprantamai pavaiz
davęs Šventojo asmenybę.

“Iš šv. Kazimierą liečian
čių legendų autorius tik vie
ną kiek plačiau tepamini, o 
kanonizacijos byloje užproto
koluotus stebuklus vos tepri
simena. Tačiau, matyti, ne 
dėl to, kad laikytų juos nebe- 
minėtinais, bet dėl to, kad ne
pasiekdamas šaltinių, neno
rėjo nusikalsti tikslumui. 
Mūsų meto kritiškam žmo
gui naudinga būtų apgalvoti 
ir tuos veiksnius, kurie at
kreipė Bažnyčios akis į jau
nikaičio asmenybę ir nulėmė 
beatifikaciją.

“Be abejo, prie šv. Kazi
miero asmenybės dar teks 
grįžti ne vienam geros valios 
istorikui. Istorinių faktų dar 
daug turės būti atkasta, ta
čiau formos ir stiliaus atžvil
giu šis Sužiedėlio darbelis 
vargu ar lengvai bus pra
lenktas”. A. Š.

Valstybes Taryba 
Lenkijoje

Varšuva. — Liepos 5 dieną 
Lenkijos seimas įsteigė Val
stybės tarybą, kuriai suteikė 
teisę dekretų keliu leisti įsta
tymus. Seimas, kada jis bus 
sušauktas, tuos įstatymus 
galės patvirtinti.

Tarybą sudaro šeši as
mens: prezidentas, seimo pir
mininkas, trys seimo vicepir
mininkai ir valstybės kontro
lierius, karo metu į tarybą j- 
eis ir karo ministeris.

Naujoji taryba eis tas pa
čias pareigas, kokias turėjo 
vadinamas prezidiumas, dek
retais valdęs Lenkiją, prieš 
sausio mėn. rinkimus.

Nors seimą vyriausybė iš- 
sirinkdino sau palankų, vis 
tik jis nepakankamai ištiki
mas Maskvai, tad vėl grįžta
ma prie mažos grupės dikta
tūros.

CVIRKOS MIRTIES 
PRIEŽASTIS

1. Vok

GALAS ATĖJO MAŽUMŲ LAISVEI
 1 —

Stalinas Hitlerio 
Įpėdinis

Paryžius?' —■” Buvęs Pran
cūzijos prezidentas ir išlais
vinimo kovų vadas gen. De 
Gaulle vienoje savo paskuti
nių kalbų aiškiai ir atvirai iš
dėstė, kad Rusija siekia ly
giai taip pat pavergti Euro
pą, kaip tai buvo kitados už
simojęs Hitleris.

“Dabar žmonijos laisvei ir 
teisėms gresia toks pat tota
litarinis diktatūros pavojus, 
koks buvo anksčiau. Tik da
bar tas pavojus atrodo daug 
žiauresnis, nes jis eina iš vie
no tų, kurie buvo susidėję 
bendrai kovai ir pergalei 
prieš vergiją.

Baigdamas kalbą, pasakė, 
kad mes turime tą grąsinimą 
sutikti ir jam pasipriešinti.

MireVilniaus Pagro
bėjas Želigovvskis

Berlynas. — Nuo liepos 5 
d. Lenkijoje įstatymų leidi
mo galia atiduota šešių žmo
nių tarybai, į kurią įeina pre
zidentas ir keli vyriausybės 
nariai.

Panašų dalyką rusai siūlo 
ir jų okupuotoje Vokietijos 
zonoje. Esą visi svarbesnieji 
įstatymų leidimo ir krašto 
tvarkymo Reikalai turi būti 
sprendžiamį mažame politi
nių partijų lyderių komitete.

Tą komitetą sudarys ko
munistiškoji suvienytų so
cialistų, krikščionių demo
kratų ir liberalų demokratų 
partijų pirmininkai ir dar ke
turių organizacijų (ūkininkų, 
moterų, pramonininkų, darbo 
unijų), kurios visada pildo 
rusų norus, vadai. Tokiu bū
du komitetą sudarytų 5 pro- 
komunistai ir pro-rusai ir 2 
ne-komunistai, kurie atsidur
tų mažumoje.

Ne komunistinių partijų 
komitetai kelių dienų bėgyje 
turi nuspręsti, ar tą pasiūly
mą priimti ar atmesti. Ir vie
nu ir kitu atveju jie jau ne
teks iki šiol turėtos politinės 
autonomijos.

RYTUOSE MIRĖ AGRON. 
JONAS VALATKA

Tolimuose rytuose mirė 
agronomas Jonas Valatka. 
Velionis buvo išvežtas į rytus 
1941 m. birželio 14 d., kai 
Lietuvos žemėje vyko didysis 
siaubas.

Agronomas Jonas Valatka 
buvo plačiai žinomas žmogus. 
Jis ’ dalyvavo kultūriniame 
gyvenime, ūkiniais klausi
mais bendradarbiavo lietu
vių spaudoje, rėmė blaivybės 
mintį, turėjo mineralinių far
šų atstovybę, o paskutiniai
siais laikais redagavo ūkinin
kams skirtą savaitraštį “Ūki
ninką”. Politinėje srityje agr. 
Jonas Valatka buvo Ūkinin
kų Sąjungos veikėjas.

Smulkesnės mirties aplin
kybės nežinomos. Jos bus pa
našios, kaip ir Aleksandro 
Stulginskio ir kitų lietuvių, 
mirusių nesvetingoje šiaurė
je.

Valatkos žmona, operos so
listė Dagelytė, su mažais vai
kais liko Lietuvoje.

MASKVA APIE KARĄ

Tokia antraštę uždėjo The 
New York Times š.m. liepos 
11 d., kuris toliau taip rašo:

Gen. Lucijonas Želigovskis, 
kuris 1920 m. vadovavo per
versmui, kuriuo Lenkija pa
grobė Vilnių nuo lietuvių, mi
rė Londone 82 m. amžiaus.

Prieš dvidešimt septyne
rius metus, kai Europa tvar
kėsi pokarinius savo reika
lus, Lenkija matė esant pa
lankią progą užimti ginčija
mą miestą, kuris jau buvo ta
pęs Lietuvos vyriausybės sos
tine.

Skelbdamas, kad Vilniuje 
Lietuvos vyriausybė esanti 
vokiečių įtakoje, gen. Želi
govskis, kuris buvo iš to 
krašto kilęs, su savo divizija 
užpuolė Vilnių ir jį paėmė. 
Lenkija jo žygį patvirtino ir 
Vilnių prijungė prie Lenki
jos.

Vėliau Želigovskis ėjo įvai
rias pareigas Lenkijos ka
riuomenėje, 1925 m. buvo ka
ro ministerių. Nors jis save 
laikė Pilsudskio šalininku, 
bet sakosi kai kada jam ne
pritaręs.

Pastaraisiais metais, gy
vendamas Anglijoje, jis buvo

Marshall paskelbus Euro
pai pagelbėti planą, sujudo 
visas pasaulis. Labiausiai tuo 
susirūpino Sovietų Rusija, 
kuri nori dabartinį Europos 
skurdą palaikyti kuo ilgiau
siai.

Jau kelios savaitės, kai 
Maskva knybžda į ausį kai 
kurių Europos valstybių dip
lomatams apie karo galimu
mus. Esą, jeigu karas tarp 
Amerikos ir Rusijos kiltų da
bar, tai Amerika jį lengvai 
laimėtų, nes turi atominę 
bombą ir didesnį industrijos 
pajėgumą. Ir., priduriama, 
kad Amerika pasinaudos sa
vo persvara iššaukti- konflik
tui.

Betgi už dešimties metų, 
sako sovietai, bus visai kita 
istorija. Rusija atgaus savo 
galybę, o Ameriką palauš de
presija. Dėl to Europos val
stybės yra įspėjamos, kad ne
suklystų ir nesidėtų su Ame
rika.

KIETAI MIEGOJO
Middlesex, N. J. — Iš vie

no piliečio namų pavogta 400 
svarų geležinė spinta su 
brangenybėmis. Namo šeimi
ninkai, kurie gretimame 
kambaryje miegojo, nepajuto 
tos vagystės.

Staigi ir nelaukta Petro 
Cvirkos mirties priežastis 
sukėlė visokiausių gandų ir 
spėliojimų. Mirties pi ežas- 
čiai nustatyti, Lietuvoje bu
vo sudaryta speciali komisi
ja, susidedanti iš sveikatos 
aprūpinimo ministerio Pen- 
kausko, sveikatos aprūpini
mo ministerijos atstovo vyr. 
chirurgo prof. Zacharino. 
Vilniaus universiteto hospi- 
talinės chirurginės katedros 
docento Bertukovo, Vilniaus 
universiteto chirurgijos ka
tedros docento Dr. Narkūno, 
Specligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotojo Dr. Markovi- 
čiaus, Vilniaus miesto medi
cinos eksperto Dr. Narnajū- 
no, Dr. Rimšelio ir chirurgo 
Dr. Ptašeko.

Ši komisija paskelbė Petrą 
Cvirką mirus 1947 m. gegu
žės 2 d. 4 vai. 25 min. nuo šir
dies paralyžiaus, sukelto šir
dies indų sklerozės.

Nežiūrint komisijos pa
skelbto pranešimo, dėl Petro 
Cvirkos mirties Lietuvoje 
pilna visokiausių gandų. Drą
siai šnekama, kad Cvirka bu
vo pasidaręs neištikimas ko
munizmui ir todėl turėjęs žū
ti nuo savo pirmykščių globė
jų rankos.

Nauja Anglij-RusŲ 
Prekybos Sutartis
London. — Rusų ir anglų 

atstovai Londone šiomis die
nomis pasirašė prekybos su
tartį, kuria anglų užpirktos 
Rusijoje vilnos bus suverp
tos Vokietijoje, rusų zonoje.

Tuo pačiu metu praneša
ma, kad Anglijos-Rusijos 
prekybos derybos Maskvoje 
pasuko į gerąją pusę, ir da
bar jau nėra abejonės, kad 
sutartis bus pasirašyta šios 
savaitės pabaigoj. Anglų pre
kybos delegacija numato 
grįžti į Londoną šią savaitę.
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veiklus slavų kraštų vieny
bės palaikytojas. Būdamas 
lenkų tautinės tarybos nariu 
Londone, jis pakartotinai rei
kalavo Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimo.

LIETUVIO KUMEČIO VAIKO

Kelias
PREZIDENTO KĖDĖN

Ir
KANKINIO MIRTIN...

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.
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REICHO NEPASISEKIMAS LIETUVOJE
Rašo P. Rainis

1. Vokiečiai neleidžia atkurti 
Lietuvoje tautinės 

kariuomenės
Vokiečių Reicho ir Sovietų 

Rusijos karas sudarė patogų 
momentą Lietuvių tautai at
statyti savo krašto politinę 
nepriklausomybę ir pasauliui 
deklaruoti nepalaužiamą sa
vo valią būti laisva.

1941 m. birželio 23 d. rytą, 
sovietų tankams dar gausiai 
riedant Kauno gatvėmis ir 
per jį žygiuojant didžiulėms 
raudonosios armijos masėms, 
iš Kauno radiofono slapto
sios organizacijos—Lietuvių 
Aktyvistų Fronto—vadovybė 
pašaukė lietuvių tautą sukil
ti prieš okupantą ir paskelbė 
Lietuvos laikinąją vyriausy
bę. Visam krašte bematant 
prasidėjo partizaniniai veiks
mai. Sukilusi tauta, neboda
ma aukų, dar prieš atžygiuo
jant vokiečių karinėms jė
goms palaužė raudonosios ar
mijos atsparumą ir krašto 
administravimą perėmė į sa
vo rankas.

Laikinoji vyriausybė, or
ganizuodama gyventojų ap
saugą nuo besitraukiančių ar 
po visą kraštą pakrikusių ir 
plėšikaujančių raudonosios 
armijos likučių ir, be to, ne
turėdama iliuzijų dėl grės
mės Lietuvos nepriklausomy
bei iš Reicho pusės, nedels
dama sucentralizavo vieti
nius, spontaniškai susidariu
sius partizanų junginius ir 
sukūrė ginkluotų jėgų centri
nę vadovybę, šios uždaviniu 
taip pat buvo ir atkurti Lie
tuvos tautinę kariuomenę. O 
ją atkurti nebūtų buvę sun
ku, nes sovietai nesuspėjo vi
sų lietuviškųjų dalinių galu
tinai išmaišyti po raudonąją 
armiją. Jai traukiantis, lie
tuviškieji daliniai pasiprieši
no, kovėsi su bolševikais ir 
liko Lietuvoje.

Vilniaus krašte taip buvo 
išgelbėta per pora dešimtų 
tūkstančių organizuotos lie
tuvių kariuomenės, kuri ir 
turėjo sudaryti atkuriamo
sios tautinės kariuomenės 
branduolį. Apie tą branduolį 
būtų telkęsi partizanai, ku
rių susidarė per 100,000, ir 
kiti gausūs savanoriai. Kraš
te pasireiškė tiesiog gaiva
liškas entuziazmas kurti sa
vo kariuomenę ir į ją stoti.

Krašto apsaugos ministe- 
ris gen. St. Raštikis įteikė vo
kiečių karinei vadovybei me
morandumą, prašydamas ne
kliudyti atkurti Lietuvos ka
riuomenę. Tačiau militarinė 
vokiečių vadovybė atsakė 
neigiamai ir dar pabrėžė, kad 
jos akyse ir išlikusieji lietu
viškieji kariuomenės daliniai, 
buvę raudonojoj armijoj, 
kaip tos armijos dalis, turi 
būt traktuojami karo belais
viais. Ir iš tikrųjų, kai kurie 
lietuviškieji daliniai, nors ir 

sukilę prieš bolševikus, buvo 
vokiečių nuginkluoti, inter
nuoti ir kartu su raudonosios 
armijos kariais išgabenti į 
belaisvių lagerius. Laimin
gesni buvo Vilniaus įgulos 
daliniai. Jie kurį laiką palik
ti neišformuoti ir ėjo įvairias 
vietinės apsaugos pareigas.

Kilus Lietuvos kariuome
nės atkūrimo klausimui, lie
tuviškų dalinių Vilniuje va
das pulk. Špokevičius buvo 
paklaustas: 1) ar jis su savo 
daliniais tikrai nesą bolševi
kai; 2) ar sutinką kariauti 
prieš bolševikus; 3) ar norį 
stoti į vokiečių kariuomenę. 
Teigiamai atsakius į pirmuo
sius du klausimus, bet nei
giamai į trečiąjį, po kelių die
nų vokiečiai įsakė Vilniaus 
lietuviškajai įgulai išsiskirs
tyti ir atiduoti ginklus. Tai 
buvo praktinis vokiečių atsa
kingas į Lietuvos norą atkur
ti savo kariuomenę.

Vokietijos vyriausybė, ap
svaiginta pirmųjų karinių 
pasisekimų Rytų fronte, bu
vo pasiryžusi viena susidoro
ti su sovietais, viena pasiim
ti sau pergalės laurus ir vi
sas teritorijas, kurios buvo 
Sovietų Sąjungos okupuotos. 
Lietuva, kaip ir kiti Baltijos 
kraštai, buvo numatoma vo
kiečių ekspansijos erdve. Dėl 
to Vokietija nekėlė pavergtų
jų tautų prieš bolševizmą ir 
nedavė joms kovos idealo— 
laisvės. Dėl to ir Lietuvos ne
priklausomybė, atstatyta pa
čių lietuvių spontanišku su
kilimu, Vokietijos buvo ne
pripažinta, jai buvo nepriim
tina. Dėl to Reichas neleido 
atkurti Lietuvoj tautinės ka
riuomenės, nušalino laikinąją 
vyriausybę ir įvedė savą civi
linę administraciją (Ziwil- 
verwaltung).

2. Pirmieji užsimojimai ver
buoti lietuvių jaunimą vokie

čių kariniams tikslams
Neleisdami sudaryti Lietu

vos kariuomenės, vokiečiai 
tikėjosi lengvai suverbuosią 
to krašto vyrus į vokiškus ar 
bent vokiečių vadovaujamus 
karinius junginius.

Jau sustabdžius laikinosios 
vyriausybės darbą SS aukš
tas pareigūnas kreipėsi į Lie
tuvių Aktyvistų Frontą su 
pasiūlymu sudaryti vidaus 
apsaugai keletą batalijonų iš 
lietuvių savanorių. Lietuvių 
Aktyvistų Frontas pasiūly
mą priėmė, bet su viena sąly
ga—kad suorganizuotieji ba- 
talijonai būtų visiškoje lietu
vių karinės vadovybės žinio
je. Po tokio atsakymo vokie
čiai su naujais pasiūlymais 
nesikreipė, juo labiau, kad 
tomis dienomis — 1941 m. 
rugsėjo 7 dieną — pats L. A. 
Frontas dėl memorandumo, 
nukreipto prieš vokiečių ci
vilinę valdžią Lietuvoje, buvo

uždarytas, o jo įgaliotinis 
Leonas Prapuolenis areštuo
tas ir išvežtas į Dachau eks- 
terminacinį koncentracijos 
lagerį.

Atsimušę į tvirtą lietuvių 
nusistaytmą kurti tik savus 
karinius dalinius, patys vo
kiečiai ėmėsi juos organizuo
ti.

1941 m. rudenį jie paskelbė 
organizuoją vietinius savi
saugos batalijonus, vadovau
jamus lietuvių karininkų ir 
skirtus vidaus apsaugai. Sa
vanoriai turėjo būti imami 
tik pusei metų, ir tam termi
nui su kiekvienu buvo suda
roma sutartis.

Lietuviai iš pradžių neįžiū
rėjo vokiečių klastos, ir kele
tas tokių batalijonų susidarė. 
Tačiau greit paaiškėjo vokie
čių klasta. Batalijonai, tiesa, 
formaliai buvo vadovaujami 
lietuvių karininkų, bet prie 
jų jau po pusmečio buvo pri
skirti vokiečiai karininkai, 
kurie ir perėmė į savo rankas 
faktišką vadovavimą. Žymi 
batalijonų dalis 1942 m. buvo 
išsiųsta iš Lietuvos — vieni 
į Generalinę Guberniją (Len
kiją) ar Ukrainą sargybų ei
ti, kiti į rytų frontą. Kai ku
rie net atsidūrė Jugoslavijoj, 
Austrijoj, Italijoj. Vokiečiai 
bijojo net menkų lietuviškų 
karinių jėgų sutelkimo Lie
tuvoje. Nors sutartys buvo 
pasirašytos tik šešiems mė
nesiams, bet jiems praėjus, 
vokiečiai nė kalbėti nesileido 
apie tų savanorių paleidimą. 
Tų batalijonų kariai suprato 
esą apgauti, vidaus discipli
na smuko, kariai pradėjo 
bėgti ir grįžo į kraštą. .Vo
kiečiai juos laikė dezertyrais, 
bet lietuviams slepiant nega
lėjo jų sugaudyti. Pačioje vi
suomenėje tie batalijonai nuo 
pat pradžių neturėjo savų — 

lietuviškų dalinių opinijos 
nei pritarimo.

Kai 1941 m. gale vokiečiai 
išsiuntinėjo karininkams ir 
kareiviams asmeninius šau
kimus stoti į lietuviškus savi
saugos batalijonus, stojan
čių jau neatsirado.

1941 m. gruodžio mėn. pa
baigoje buvęs Lietuvos gene
ralinio štabo viršininkas gen. 
Plechavičius, kurs lietuvių 
visuomenėje buvo populiarus 
ir, be to, žinomas kaip griež
tas bolševizmo priešas, vokie
čių karinės vadovybės buvo 
iššauktas į Rygą ir prašytas 
įsipareigoti pravesti Lietuvo
je mobilizaciją, nekeliant jo
kių politinių sąlygų. Tačiau 
generolas kategoriškai atsi
sakė.

1942 m. pradžioje vokiečių 
administracija ėmėsi lietuvių 
jaunimą verbuoti į Reicho 
tarnybą (Arbeitsdienst). Ti
kėjosi tokiu būdu surinkti 
apie 6,000 jaunų vyrų, dau
giausia gimnazistų ir studen
tų. Užsiregistravo tačiau, ne
žiūrint propagandos ir gražių 
pažadų, tik 416 jaunuolių, ir 
tai daugumoje neatitinkančių 
statomas kvalifikacijas.

Kitos pastangos įtraukti 
lietuvių jaunimą vokiečių ka
riniams tikslams buvo vadi
namieji transporto talkinin
kai. Juos 1942 m. pavasarį 
organizavo generalkomisaras 
kartu su vokiečių karo ko
mendantu. Jų abiejų, Dr. 
Rentelno ir gen. Justo, pasi
rašytame atsišaukime Lietu
vos jaunimas buvo kviečia
mas stoti į transporto talki
ninkus. Stajantiems, tarp 
kitko, žadėjo tabako ir deg
tinės, neštoj antiems grasino 
mirties bausme.

(Bus daugiau)

Rusų Žodžiai Ir 
Darbai

Liepos 12 d. Paryžiuje su
sirinko Europos tautų konfe
rencija savo ekonominio at
sistatymo reikalams aptarti. 
Dalyvauja 16 valstybių at
stovai. Ten nėra rusų nė jų 
satelitų. Kodėl?

Kai buvo prieš dvi savai
tes susirinkę Paryžiuje Ang
lijos, Prancūzijos ir Sovietų 
ministerial, Molotovas pa
reiškė, kad Rusija stovi už 
mažų tautų laisvę ir nepri
klausomybę. O betkoks ben
dro plano ir Amerikos pagal
bos priėmimas būtų kišima
sis į tų valstybių vidaus rei
kalus ir jų laisvės varžymas.

Anglijos ir Prancūzijos mi
nisterial, vistiek nutarė šauk
ti konferenciją ir išsiuntinė
jo kvietimus visoms vakarų 
Europos valstybėms, Ispani
ją išskyrus ir sovietų sateli
tams.

Lenkija, gavusi kvietimą, 
apsidžiaugė, Čekoslovakija, 
jausdamasi savarankiškiau- 
sia iš visų satelitų, sutiko da
lyvauti konferencijoje, Veng
rija taip pat žvalgėsi Pary
žiaus pusėn, ir Suomija jau 
buvo beskirianti atstovus.

Bet Kremlius pasišaukė tų 
valstybių “galvas” ir pasakė, 
kad jūs Paryžiun nevažiuosit. 
Čekoslovakijos premjeras te- 
lefonavo iš Maskvos savo mi- 
nisteriams, kad vienbalsiai 
nutartų atšaukti duotą suti
kimą į Paryžiaus konferenci
ją. Ministerial posėdžiavo iš
tisas šešias valandas, kol 
“vienbalsiai” priėmė Mask
vos diktatą.

Maskva tai vadina nesiki
šimu į mažų valstybių vidaus 
reikalus.

| iš visur Ir apie viski
—_______________ __ ___
čiais, o prekės pakilo net iki 
166 nuošimčių.

Dabar jums bus aišku, ko
dėl mūsų komunistai, kurie, 
susiriesdami, kitiems giria 
sovietų rojų, patys nenori ja
me gyventi.

Jei netikite, pabandykite 
bent vienam jų lyderiui pa
siūlyti išpirkti kelionei Rusi
jon laivakortę.

“DEMOKRATIŠKA” 
VALDŽIA

Jums dažnai tenka užtikti 
komunistų spaudoje pasigy
rimų, kad jų valdžia yra de
mokratiškiausia pasaulyje. 
Tačiau tikrumoje jie visur 
valdo diktatoriškai.

Štai, pavyzdin, Lenkijoje, 
kuri yra griežtoje sovietų 
kontrolėje, vyriausybė leis į- 
statymus įsakymo keliu ir tik 
vėliau parlamentas tuos įsta
tymus “patvirtins”.

Panašiai darė ir Hitleris.
Savo rankomis nužudęs ne

patikimus vokiečių aukštus 
karininkus, kurie būk norėjo 
jį nuversti nuo sosto, Hitleris 
privertė parlamentą patvir
tinti, jog tie nužudymai buvę 
teisėtai padaryti.

OPIUMO PREKYBA

Nors tarptautiniais susita
rimais opiumo prekyba yra 
griežtai draudžiama ir smar
kiai persekiojama, ji eina pil
nu tempu. Didelis pelnas, 
gaunamas iš tos prekybos 
($250 už 6 uncijų dėžutę), 
daugelį nesąžiningų biznierių 
suvilioja pabandyti savo lai
mę greit pralobti, nežiūrint, 
kad sugautiems gresia pini
ginė ir kalėjimo bausmė.

Slaptas opiumo įgabenimas 
į J.A.V. daugiausia eina per 
Meksiką. Lėktuvais jis yra 
atgabenamas į pasienį, o iš 
čia kontrabanda mažomis 
partijomis nešamas į J.A.V.

Kaip ta opiumo kontraban
da yra išsiplėtusi, galima 
spręsti iš to, jog tik laike 10 
dienų valdžios agentams pa
vyko sugauti ir konfiskuoti 
62 svarai opiumo.

SOVIETŲ ROJUS

Tame darbininkų “roju
je” prityręs darbininkas per 
savaitę uždirba apie 200 rub
lių, kurių perkamoji gale yra 
$16.50.

Iš to uždarbio jis turi su
mokėti už: paprastus batus 
156 dol.; palaikį kostiumą 133 
dot; pigiausi megztinuką 20 
dol.; svarą duonos 5 dol. 67 
centus; svarą sviesto 41 dol. 
25 centus; tuziną kiaušinių 
13 dol.; kvortą pieno 2 dol. 65 
centai; svarą medaus 15 dol.; 
svarą cukraus 41 dol. 25 cen
tai; svarą sūrio 20 dol.; sva
rą kumpio 24 dol. 57 centus; 
svarą silkių 13 dol. 20 centų; 
gabaliuką muilo 5 dol.; pi
giausia moterų ■ avalynė 156 
dol.; paprastos moterims ko
jinės 25 dol.

Tos kainos anglų laikraš
čio korespondento yra su
rinktos pereitų metų rudenį. 
Nuo to laiko darbininkų už
darbis padidintas 25 nuošim-

DIPLOMATIŠKI PASITARI
MAI DĖL MULŲ

Neseniai laikraščiuose bu
vo paskelbta, jog Meksika 
pirksianti iš J.A.V. 20 tūks
tančių mulų.

Apsukrūs biznieriai, kurie 
norėjo iš to pirkinio pasipel
nyti, tuojaus supirko iš ūki
ninkų reikalingą mulų skai
čių ir pasiūlė Meksikos užpir
kimo įstaigai.

Tačiau pirkėjų pasiūlyta 
kaina pasirodė daug mažes
nė, negu biznieriai patys mo
kėjo ūkininkams. To negana. 
Paskutiniu laiku Meksika vi
sai atsisakė mulus pirkti.

Dėl nepavykusios prekybos 
nukentėję Amerikos biznie
riai dabar per savo kongres- 
manus reikalauja, kad į tą 
reikalą įsikištų diplomatai ir 
priverstų Meksikos vyriausy
bę savo pasižadėjimą ištesėti.

AZIJA PRIE AZIJATŲ

Sakoma, jog Azijos tautos, 
jei kada nors joms teks pasi
rinkti, prie kurios valstybės 
dėtis, eis prie Rusijos, bet ne 
prie Amerikos.

Į klausimą, kodėl taip? — 
atsakoma:

— Rusų ideologija, kaip iš 
Azijos kilusi, Tolimųjų Rytų 
tautoms yra artimesnė, negu 
Vakarų valstybių. Pavyz
džiui, azijatas yra pripratęs, 
kad komisarai jį muštų, 
stumdytų ir išnaudotų, net 
žudytų, nes tam jie sėdi val
džios kėdėse. Tačiau nesu
prantama jiem Amerikos 
tvarka, kur bulvės verčiamos 
jūron, kviečiai deginami, bet 
nedalinami dykai badaujan
tiems.

ŠVEICARŲ LAIKRODŽIAI 
AMERIKON

Tarpvalstybinėje prekybo
je dažnai praktikuojama tiek 
prekių įsivežti iš kito kraš
to, kiek jam parduodama, 
kad tuo būdu išlygintas tarp
valstybinis balansas.

Prieš 3 metus tais sumeti
mais šveicarų valdžia buvo 
suvaržiusi siuntimą Ameri
kon savo laikrodžių.

Nuo šių metų liepos 1 d. 
tas suvaržymas yra atšauk
tas. Norintieji vėl galės gauti 
pirkti šveicarų firmų laikro
džių, kurie skaitomi geriausi 
pasaulyje.

M. Krupavičius

KELIAS PREZIDENTO KĖDĖN 
IR KANKINIO MIRTIN

(Tęsinys)
Pagaliau konferencija atidaroma. Ją atidaro neaukš

to ūgio, kresno sudėjimo, trumpa rusva barzdele ir to
kios pat spalvos apkarpytais ūseliais, ligi odos apkirpta 
galva, pensne ant nosies, kiek nulenkta galva ir pro 
pensne viršų žiūrįs vyras. Tai Stulginskis. Pradėjo kal
bėti. Kalba grynai lietuviškai su žemaičių tarenos mažu 
antspalviu. Nėra pirmaeilis kalbėtojas, bet kalba sklan
džiai, tik be oratoriško polėkio ir poetiškų žiedų. Logi
ka ir realizmas — jo kalbos charakteris. Katalikybė ir 
demokratybė — kalbėtojo tvirtas nusistatymas. Tomis 
savo savybėmis jis klausytojus nuteikia, nes kalba įti
kinančiai.

Stulginskis išrenkamas į prezidiumą ir konferencijai 
pirmininkauja. Pirmininkas patyręs. -Sugeba išeitį su
rasti visose painėse ir komplikacijose. Kalbos ir pasta
bos bei orientacija rodo jame apibrendusį valstybės vy
rą. Gyvą, karštą ir judrią konferenciją tomis savo sa
vybėmis moka laikyti prideramuose rėmuose.

Jau pačioj konferencijos pradžioj pasireiškė dvi sro
vės. Grįžę iš Rusijos krikščionys demokratai, išėję re
voliucijos mokyklą ir jos audrų pavojų užgrūdinti, pla-' 
čiai panaudoję savo darbams revoliucijos laisvę bei į

giję daugiau politinio patyrimo, kiek radikalesni, bet 
nuosaikiai, racionalūs radikalai, neišeiną iš krikščio
niškos etikos ribų. Antra srovė kiek, pasakyčiau, at
sargesnė, nedrįsčiau jos pavadinti dešinesne, nes kon
ferencijos eiga nei gyvenimo praktika to nepatvirtintų. 
Atsargesnė savo užsimojimuose ir nusistatymuose buvo 
tik dėl to, kad gyveno po kietai prispaustu vokiečių aro 
sparnu, be žodžio ir veiksmo laisvės, kad nepergyveno 
revoliucijos audrų, kurias sukėlė Rusijos valdovų socia
linių ir politinių reformų baimė, kad nematė tų valsty
binio gyvenimo griuvėsių, prie kurių privedė per dide
lis atsargumas ir baimė pavartoti laiku chirurginį peilį 
socialiniam ir politiniam gyvenimui pagydyti. Toks te
buvo skirtumas tarp “rusiškų” ir “vokiškų” lietuvių 
krikščionių demokratų.

Ne principai, bet taktika, atsargumo laipsnis juos 
skyrė. Menkniekis; bet vieni kitų prisibijojo, vieni ki
tus budriai sekė. Minia — sfinksas. Ką ji pasakys, už 
ką ranką pakels — neiššifruosi, juo labiau, kad pirmą 
kartą susirinkta tiems svarbiems ir opiems klausimams 
spręsti. Tad ir vienų ir kitų širdys neramios. Vieni bijo
si, kad partijos “nesubolševikintų”, kiti gi, kad jos “ne- 
suatžagareivintų”. Svarstoma programa punktas po 
punkto.

Ateina eilė principams — krikščionybė ir demokra
tybė. Punktas neramus. Bet praeina vienbalsiai, be jo
kių diskusijų. “Rusiškieji” atitoko. Bet opieji, konkre
tūs partijos programos punktai dar priešaky. Artinasi 
klausimas, kokia turi būti Lietuvos valstybė — demo
kratinė respublika, ar monarchija. Visuomenėje viso

kie vėjai pučia. Kaime monarchizmo idėja stiproka. 
Daugeliui sunku suprasti valstybė be karaliaus. Su juo 
suaugo ir apsiprato. Valstybės Taryboj tas klausimas 
taip pat aktualus ir ne vienodai sprendžiamas. Nervai 
įsitempė.

Skaitoma programos projekto paragrafas — Lietuva 
demokratinė respublika. Stulginskis kiek neramus sta
to šį klausimą balsuoti. Jam taip pat šio klausimo iš
sprendimas rūpi. “Kas už šį paragrafą?” Klausia kiek 
virpančiu balsu pirmininkas. Pakyla visos rankos. “Kas 
prieš?” Nei vienas. Pakyla rankų plojimo audra. Skam
ba Lietuvos himnas iš šimtų krūtinių. Lietuva demo
kratinė respublika. Monarchistų krikščionių demokra
tų partijoj nėra. Baimei pagrindo nebūta.

Bet tai tik pradžia. Dar ne visos Scillos ir Charibdos 
praplauktos. Dar jų pasiliko keletas — darbininkų klau
simas ir ypatingai žemės reformos klausimas. Progra
mos projektas surašytas “rusiškųjų” krikščionių demo
kratų. Ką pasakys “vokiškieji?” Darbininkų skyrius 
praeina sklandžiai, kaip autorių norėta. Prieita prie že
mės reformos klausimo, čia ir užkliūta.

Kilo audra. Pakibo rimtas skilimo pavojus. Prieš pro
gramos redakciją stoja pats Stulginskis. Atsirado ir 
daugiau šiame klausime jo pusėje. Ko gi norima opo
zicijos, kuriai vadovauja Stulginskis? Žemės reformos 
principą ir reikalą pripažįsta ir ji. Ji baiminasi dėl nu
rodytos programos projekte 80 hektarų normos, dėl 
skuboto vedimo tempo, nesutinka su programoje nuro
dytu atlyginimo būdu už reformai imamas žemes. Dis- 

kusi jos karštos. Jas dar kaitina sukeltos aistros. Viena 
ir kita pusė laikosi savo nusistatymo kietai. Palinkimo 
į nuolaidos nematyt. Projektą palaiko didelė konferen
cijos didžiuma. Prie radikaliosios dalies dedasi dauge
lis ir atsargiųjų, “vokiškųjų” krikščionių demokratų. 
Amžius taip pat nenustato ribos. Visa jaunesnioji krikš
čioniškoji demokratija už programos redakciją. Su jau
nimu eina ir senesnės kartos didžiuma, ypač kunigijos.

Stulginskis mato nieko nelaimėsiąs. Jis atsistojęs pa
reiškia, kad išstojąs iš partijos ir apleidžiąs konferen
ciją. Momentas tragiškas ir pavojingas. Partijai gaila 
nustoti tokio masto žmogaus — kaip Stulginskis. An
tra, visus gąsdiną katalikų suskilimas. Katalikų susi
skaldymas politikoje — katalikybei peilis. Tik stiprus 
visų katalikų šioj srity vieningumas gali atremti kata
likų priešų, kurie tuo metu buvo ypatingai kovingi, už
simojimus Lietuvai nukatalikinti. Tai gerai suprato ir 
viena ir kita pusė.

Ant estrados šoka žilagalvis bene Subačiaus klebonas 
kun. Kazlauskas, radikaliosios programos, šalininkas. 
Dideliu susijaudinimu kalba, ramindamas opoziciją ir 
įtikinėdamas Stulginskį nedaryti tokios išvados. Visų 
nervai kaip stygos įtemptos. Tyla. Musės lėkimą išgirs
tum. Kun. Kazlauską pakeičia Petras Karvelis. Kalba 
labai iškalbingai, įtikinančiai pro ašaras. Vaizdžiai sta
to prieš akis, prie ko veda partijos suskilimas, kokios 
to suskilimo pasėkos — valstybei, visuomenei, Bažny
čiai ir partijai. Daug kas konferencijos dalyvių verkia. 
Ašaros byra ir per Stulginskio veidus. Po Karvelio kal
ba da keli kalbėtojai iš vieno ir kito sparno. Kažkas
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ŠIS MARGAS PASAULIS
Rašo Gintumas

BIZŪNAS REIKALINGAS

Kam gi skystimauti? Juk 
visiems turėtų būti aišku, 
kaip ant delno, kad rusai tai
kos nenori. Visiems tai yra 
aišku, tiktai mūsų diploma
tams.

Konferencijai Paryžiuje iš
irus, yla iš maišo išlindo. 
Raudonieji, kaip šuo ant šie
no, urzgia, ir bando kitas tau
tas atbaidyti nuo pašalpos iš 
J.A.V.

Didžiausi taikos ardytojai 
Europoje tai Kremliaus val
dovai. Molotovas nuvyko Pa
ryžiuje ne tiek paremti Mar
shall planą, kiek trukdyti jo 
veikimui. Molotovas, ištiki
miausias Stalino batų laižy
tojas, paspruko iš konferen
cijos, nieko nepešęs. Jisai 
nugarmėjo Maskvos link tuš
čiu čemodanu, ir tai tarpe 
dviejų aušrų. Nepratarė ki
tiems nei “sudie” nei “laba
nakt”.

Dabar gi Kremliaus krau- 
jageriai šūkauja, mosikuoja 
kumštimis, ir grąsina kitoms 
tautoms. Girdi, “Mes jus “pa- 
fiksysim”, jums “atlygin- 
sim”.

Vienu žodžiu jau gana 
glostyti Rusijos žulikavimą, 
jau gana jai nusilenkti, ir 
Staliną garbinti. Dabar be 
bolševikų reikia veikti ir 
dirbti Europos atstatymui.

Tegul sau vieni savo “ro
juje” mūčinasi, kankinasi, ir 
plaunasi. Bet kaip norės į ki
tų reikalus kištis, tuojaus 
jiems per nagus užduoti. Juk 
triukšmadariai bizūno bijo. 
Neužsimoka skystimauti.

NEW YORKAS TURĖJO 
DAUG SVEČIŲ

LIETUVIŠKOSIOS DAINOS AIDI 
REINO PAKRANTĖSE

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1118 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.

Šiemet Tautos Šventė, lie
pos 4d. buvo ilgiausiai šven
čiama, kadangi supuolė drau
ge net 3 nedarbo dienos.

Daugelis amerikiečių, pasi
naudodami ta proga, užsigei
dė pamatyti New Yorką su 
jo garsiais dangoraižiais ir 
skaitlingais pajūriais.

Kiek per tas šventes New 
Yorkas turėjo svečių, galima 
spręsti iš to, jog vien Coney 
Island pajūrys sulaukė virš 
3 milijonus lankytojų, nors 
dauguma pačių newyorkiečių 
buvo išvykę kitur šventes 
praleisti.

Kaip ir visuomet, šventės 
neapsiėjo be nelaimingų atsi
tikimų.

Policijoje yra užregistruo
ta, jog 167 žmonės žuvo au
tomobilių nelaimėse; 130 pri
gėrė ir 64 mirė dėl kitokių 
priežasčių. Nuo “fire works” 
žuvo tik 5 asmenys.

Modamlika laidojimo ištaiga. Dl- 
d*16, grali koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiem* sutelkiama 
nakvyne

Vilka* nainokamai. Kreipkite* 
diena ir naktį

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRASOMUS

UBTUVIŲ RADIO PROGRAMA 
TMMtani 7>00 pjn. Aeft. 8*0 pjn. 

Dlrcktorlvo 
ANTANAS DOKAS 

Ml» K**t Thotnpaoa Street 
PhUeuMphU, Pb. 

Telefonuoklta: Receat 3037

vluttjm

Nuliūdimo valandoj* praiau 
Jaukti* pri* man«a

1601 - 03 So. ted BL

Philadelphia, Pa.

MOK*

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Stapoaavičiai 

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

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - B ai sumuoto j as

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

Ateitininkų tremties kongre
są prisiminus

Prieš trisdešimts penkeris 
metus prasidėjęs ateitininkų 
sąjūdis niekada nenustojo ir 
nenurimo. Visais laikais ir 
visokiausiomis sąlygomis jis 
vis plėtėsi, augo, veržėsi pir
myn ir naujais laimėjimais 
didino savo ir Lietuvos kul
tūros lobyną.

Pirmieji ateitininkų sąjū
džio kūrėjai dar caro prie
spaudos metu atidavė gra
žiausią duoklę atgimstančios 
tėvynės prisikėlimui. Kritu
sių ateitininkų vardais nužy
mėtos visos nepriklausomy
bės kovų vietos. Nepriklauso
moje Lietuvoje gaivalingasis 
ateitininkų sąjūdis paliko ne
išnykstančius pėdsakus viso
se gyvenimo srityse. Moderni 
spauda, garsūs mokslo veika
lai, šaunūs kongresai, konfe
rencijos, suvažiavimai ženk
lina ateitininkų darbus ir 
turtina Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą.

Ateitininkai buvo veiklūs 
ir pogrindžio metu. Gausios 
jų eilės ne savo valia ir ne
grįžtamai knygnešių keliais 
išėjo į baisiąją šiaurę. Amži
no atminimo Aleksandras 
Stulginskis, Dr. Ignas Skrup- 
skelis, Zigmas Starkus, agr. 
Jonat Valatka ir kiti, jau 
miega po svetimos žemės le
dynais. O kiek daug nuėjo ar 
dar nueis jų keliais!

Daug ateitininkų kentėjo 
ir sudėjo kraujo aukas Vo
kietijos koncentracijos sto
vyklose. Nebematysime Kazi
miero Baubos, kun. A. Lip- 
niūno, A. Januškevičiaus ir 
visos eilės kitų. Bet ateitinin
kų sąjūdžio niekas nesustab
dė, neįveikė ir nenugalėjo 
Retinamas eiles visada dvi
gubai papildė atžalynas. Pra
dėtasis darbas toliau eina ta 
pačia vaga. Idėjos nemiršta 
kaip žmonės ...

Ateitininkų sąjūdis gyvas 
ir veržlus ir tremties sąly
gose. Ne savo tėvynėje prasi
dėjęs, svetur nepaklysta ir 
nepavargsta. Visose gimnazi
jose auga atžalynas—moks
leiviai, universitetuose, atei
tininko vardą kelia studentai, 
o tremtinių gyvenime reikš
mingą vaidmenį vaidina atei
tininkai sendraugiai.

Gegužės 20-22 d.d. Vokie
tijoj gyvenantieji ateitinin
kai susirinko į pirmąjį trem
ties kongresą. Moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai pir
mą kartą tremtyje suvažiavo 
pasitarti nežinomos ateities 
išvakarėse, šiandien esame 
Vokietijoje, bet kas gali pa
sakyti, kur būsime rytoj — 
gal čia tą patį nusibodusį gy
venimą tęsime, gal kituose 
kraštuose įsikursime, gal iš
plauksime už jūrų marių?

Kongresas įvyko laive, ke
lionėje nuo Wiesbadeno ligi

Kolno ir atgal. Pirmą kartą 
gražiame Reino slėnyje taip 
gaivalingai skambėjo lietu
viškos dainos, sakydamos se
noms ir legendarinėms Reino 
pakrančių pilims, kad mes 
taip pat esame senos tautos 
sūnūs ir dukterys.

Į brolių Grimų miestą
Hanau garsus ne tik didele 

stovykla, griuvėsiais, bet ir 
praeitimi. Hanau mieste gi
mė ir augo broliai Grimai, iš
garsėjusių pasakų kūrėjai. 
Jų pasakos paplito visame 
pasaulyje, išgarsindamos ir 
jų gimtąjį miestą, iš kurio 
dabar beliko tik vardas ir 
griuvėsiai.

Hanau turėjo susirinkti vi
si ateitininkų kongreso daly
viai. Iš čia gegužės 20 d. ke
lionė toliau. Gegužės 19 d. vi
sais keliais į Hanau skubėjo 
ateitininkų pulkai. Trauki
niuose skambėjo dainos, kle
gėjo juokas, šypsojosi matyti 
ir nematyti veidai.

—Į kongresą!—pro trauki
nio langus žiūrėdami šneku
čiavosi moksleiviai.

—Į kongresą!—liejosi stu
dentų balsai.

—Į kongresą! — jaunųjų 
uždegtas ir senais atsimini
mais gyvendamas kalbėjo 
sendraugis.

Ar gi ne taip važiavome į 
Palangą, į Telšius ... Tos pa
čios dainos skamba, tas pats 
juokas veržiasi, ta pati nuo
taika. Tik žemė čia ne ta ir 
gyvenimas kitoks. Traukinys 
bėga ne aukštaičių kalneliais 
ir dainų aidai atsiliepia ne 
gimtojo krašto beržynėliuo
se.

Mes pasiekėme Frankfur
tą. Išlipame visas spiečius. 
Stotyje susitinkame su seniai 
matytais draugais. Dar trum
pa valandėlė—ir mes kitu 
traukiniu važiuojame į brolių 
Grimų miestą Hanau. Ten 
mūsų kelionės tikslas.

Didelė Hanau stovykla la
bai padidėjusi naujais gyven
tojais. Pažįstamas sveikinasi 
su pažįstamu, draugas randa 
draugą.

Vakare gražioje salėje į- 
vyks literatūros vakaras. Tai 
pirmasis kongreso dalyvių 
susipažinimas. Vlada Pros- 
čiūnaitė, Kazimieras Bradū- 
nas, Paulius Jurkus paskaitė 
savo poezijos, prof. Motiekai- 
tis pasmuikavo, Aloyzas Ba
ronas paskaitė nuotaikingą 
beletristikos dalykėlį, o Eich- 
statto ir Schenfeldo gimnazi
jų ateitininkai pašoko tauti
nius šokius ir vaidino.

Vėlai naktį nuėjome trupu
tį pailsėti. Anksti rytą ke
liaujame toliau. Prasideda 
tikrosios kongreso dienos.

Greit prabėgo kelionė nuo 
Hanau ligi Wiesbaden. Links
ma nuotaika ir nenutilsian
čios dainos visada trumpina

kelią. O dainos skambėjo vi
suose vagonuose ir pro atvi
rus ar išdaužytus langus lie
josi į svetimos žemės laukus 
ir miškus. Wiesbadene atsi
sveikinome su traukiniu, per
ėjome didelį parką ir pasie
kėme mitologiškąjį Reiną. 
Prieplaukoje mūsų laukė lai
vas “Frauenlob”. Tai senas 
laivas, daug daug metų plau
kiojęs Reino vandenimis, bu
vo ištarnavęs ir “pensiją”, 
bet po karo turėjo užmiršti 
savo amžių, poilsio dienas ir 
vėl pradėti tarnauti. Jis tal
pina per 800 žmonių, 
mūsų ir susidarė.

(Bus daugiau)

Tiek

Tremtiniai Padėka
Mes, lietuviai tremtiniai, 

gyvenantieji Meerbeck’o sto
vykloje, Vokietijoje, reiškia
me padėką savo geradariams, 
giminėms, gyvenantiems 
Amerikoje, už gautus Affida
vits, būtent:

Petrui Jonkaičiui, Bethle
hem, Conn.; Margaret Šmi
tienei, Bethlehem, Conn.; Ka
zimieras Bogusiewicz, 2138 
Crystal St., Chicago, Ill.; Joe. 
W. Bogusz, Roby P.O., Roby, 
Ind.; T. W. D. Strogai, 2251 
N. Campbell Ave., Chicago, 
Ill.; John Piragiui, 1998 25th 
St., Detroit, Mich.; Jurkū
nams, 193 Bellevue St., Eli
zabeth, N. J.

H. J. Kanzleriams, 606 Ha
gel Ave., Linden, N. J.; A. S. 
Berkiefiams, Antioch R.F.D.; 
S. Čirbuliui ir S. Z. Jurkū
nams, 1754 W. North Ave., 
Chicago, Ill.; Tomui Podlias- 
kiui, Rt. 2 Trailer Camp, Elm
hurst, Ill.; M. K. Srubams, 
1315 S. 50th Ave., Cicero, Ill.;

M. Žebriui, 3604 Monreu 
St., Bellwood, Ill.; Agnei Šim
kūnas, 2116 Farbes St., Pitts
burgh, Pa.; Antaninai ir Jo
nui Ropiams, 220 Silver Ave., 
Hillside, N. J.; Mykolui ir Ve
ronikai Vaičiūnams, 59 Hud
son Ave., Brooklyn, N. Y.; 
Povilui Butvydui, 20 Har
vard St., Nutley N. J.; A. Ge
čaitei, 312 Chardwick Ave., 
Newark, N. J.

Be to, reiškiame taip pat 
savo nuoširdžią padėką vi
siems tiems kurie šiame rei
kale mus atstovauja ir viso
keriopai stengiasi mus iš
traukti iš šio skurdo.

Šiandieną, baland. 6 d., kai 
Kongrese sprendžiamas mū
sų klausimas, mes vieningai 
aukojame už Jus šv. mišias 
ir meldžiame Aukščiausiąjį, 
kad visame kame Jis laimin
tų Jūsų darbus ir troškimus.

Dievui padedant, ir di
džiausiose karo audrose išli
kome sveiki ir gyvi, šiandie
ną pilni vilties ir pasitikėji
mo kaupiamės šv. mišių au
koje ir reiškiame Jums savo 
giliausią pagarbą ir padėką.

Visuos šventuos keliuos, žemele 
[tu pilkoji, 

Kiek ašarę, vargų ir prakaito 
nešioji!

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
(Tęsinys)

M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y.............
Kun. C. Strimaitis, Albany, N. Y.............
Ben Burbic, Harrison, N. J.......................
John Mikolaitis, Brooklyn, N. Y...............
Kun. J. Prunskis, Chicago, Ill...................
Al Gustaitis, Dorothy, N. J......................
D. Milas, Brooklyn, N. Y.........................
J. Karalius, Baltimore, Md.......................
Frank Razauskas, Baltimore, Md...........
S. Grinevich, Harrison, N. J.....................
Irena Bagochunas, Maspeth, N. Y...........
M. Turulis, Brooklyn, N. Y......................
P. Aleksiūnas, Maspeth, N. Y...................
S. Bujanauskas, Ansonia, Conn...............
J. Tarnowski, Maspeth, N. Y...................
E. Zaunienė, Brooklyn, N. Y....................
M. Rusienė, Port Washington, N. Y.......
S. Jazaris, Brooklyn, N. Y........................
Anna Bartkus, Hoboken, N. J.................
Mrs. P. Grigas, Brooklyn, N. Y...............
Mary Klimas, Brooklyn, N. Y..................
B. Gagas, Brooklyn, N. Y........................
G. T. Strogis, Brooklyn, N. Y..................
K. Jurgėla, Jamaica, N. Y.......................
M. Krunklis, Brooklyn, N. Y...................
Victor Urban, Richmond Hill, N. Y.........
J. Sniečkus, Richmond Hill, N. Y............
J. Butkai, Brooklyn, N. Y........................
T. Chase, Brooklyn, N. Y........................
Helen Willis, Woodhaven, N. Y...............
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y...............
Poniatovskį, Brooklyn, N. Y...................
žemantauskas, Brooklyn, N. Y...............
Keturakis, Long Island City, N. Y..........
Katr. Lenienė, Brooklyn, N. Y................
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y...................
Mrs. Vyšniauskas, Maspeth, N. Y...........
Mrs. Johnson, Brooklyn, N. Y.................
V. Daubaras, Brooklyn, N. Y..................
K. Dumblienė, Brooklyn, N. Y................
V. Vitkus, Brooklyn, N. Y.......................
Edna Miller, Kearny, N. J.......................
P. Dapkevičienė, Long Island City, N. Y. 
Jakaitis, Brooklyn, N. Y.........................
U. šašis, Brooklyn, N. Y.........................
Kaz. Razmetas, Brooklyn, N. Y..............
A. Masiulis, Maspeth, N. Y......................
Mary Andrews, Long Island City, N. Y. . 
Rose Bakša, Brooklyn, N. Y...................
A. Gubienė, Brooklyn, N. Y....................
Matas Skrodenis, Brooklyn, N. Y...........
Adam Nedzinskas, Brooklyn, N. Y........
M. Vrubliauskas, Brooklyn, N. Y...........
V. Valantiejienė, Maspeth, N. Y.............
Adelė Kizis, Maspeth, N. Y.....................
L. Kappel, St. Albans, N. Y....................
Mrs. Dulkė, Brooklyn, N. Y....................
Anna Vaičiulis, Brooklyn, N. Y...............
Fr. Kurmis, Brooklyn, N. Y..................
A. L. Kadišienė, Maspeth, N. Y..............
Mrs. Tems, Maspeth, vN. Y.....................
P. Slavinskienė, Maspeth, N. Y................
P. Kirius, Maspeth, N. Y.........................
Mary Dumblis, Brooklyn, N. Y..............
John Brown, Rochester, N. Y.................
Vincent Vaitkunas, New York City........
Mary Starkus, Kearny, N. J...................
J. Kivytienė, Maspeth, N. Y....................
V. Valaitis, Brooklyn, N. Y.....................
S. Bredes, Brooklyn, N. Y......................
Rožė Pankevičienė, Brooklyn, N. Y......
Margaret Adams, Brooklyn, N. Y..........
A. Rabikauskas, Maspeth, N. Y..............
A. Yanushka, Maspeth, N. Y..................
Marcella Stelmok, Brooklyn, N. Y.........
J. Bielka, Maspeth, N. Y...........................
S. Statkienė, Paterson, N. J....................
A. Ciplis, Maspeth, N. Y...........................
K. Galchus, Maspeth, N. Y......................
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UŽ GELEŽINES SIENOS

Sovietų užimtuose kraš
tuose visi gyventojai skaito
mi jų “nuosavybe” ir užsie
nin jie neišleidžiami. Dėl šio 
įstatymo buvo kilęs ginčas 
Sovietų su Anglija.

Karo metu 15 anglų, tar
navusių įvairiose atstovybė
se “draugiškoje” Rusijoje, 
vedė ruses. Bet kai po karo 
anglai grįžo namo ir norėjo 
išsivežti savo žmonas, rusai 
jų neišleido. Nieko nepagel-

bėjo į šį reikalą įsikišusi Bri
tų diplomatija ir tos šeimos 
tapo išardytos.

Neseniai Bevinas tą ne
žmonišką sovietų įstatymą 
patvirtino. Nutraukdamas 
tuo reikalu ginčą su rusais, 
jis pasakė:

— Verčiau lai nukenčia at
skiri žmonės, kad tik nenu
truktų tarp tų valstybių 
“draugiški” santykiai.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKĄ”
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pakiša kompromisinę išeitį — sudaryti partiją su dviem 
sparnais ir dviem programom. Karvelio ir Kazlausko 
kalbos buvo nutiesusios kelią į kompromisą. Jis priima
mas ir partijos vieningumas išgelbėtas.

Konferencija užbaigta laimingai. Visi skirstosi su en
tuziazmu ir stipriomis viltimis. Patenkinti radikalieji, 
nes galėsią pravesti žemės reformą, sulig savo progra
ma ir tuomi padėsią tvirtą pagrindą Lietuvos gerovei 
bei patenkinsią socialinį teisingumą Katalikų Bažnyčios 
skelbiama prasme. Patenkinta ir opozicija, nes galė
sianti išgelbėti nuo sugriovimo Lietuvos ūkį, prie ku
rio turėjo privesti radikalioji žemės reforma. Tai buvo 
svarbiausis akstinas ir priežastis Stulginskiui ir kitiems 
stoti opozicijon prieš radikaliąją žemės reformą.

Sulig konferencijoj priimtų kompromisinių nutarimų, 
partijoj atsirado dvi programos, kurios gavo sulig jų 
formatu “didžiosios” ir “mažosios” programos vardus. 
Didžioji atstovavo radikaliojo sparno idėjas. Ji buvo pa
tiekta 1917 m. Petrapilio lietuvių seimo metu vykusioj 
Krikščionių Demokratų konferencijoj. Iš jos autorių 
paminėtini — Dr. Janulis, Vytautas Endziulaitis, Zig
mas Starkus, Viktoras Pranas Raulynaitis, Domas Mi- 
euta, Mykolas Krupavičius, kun. prof. Česnys ir kiti. 
Ją savo autoritetu patvirtino ir didelio masto sociolo
gas Vilniaus vyskupas Dr. Jurgis Matulevičius.

Mažoji programa buvo pagaminta po konferencijos 
1919 m. Jos autorius buvo Stulginskis su kitais savo 
vienminčiais, reik pasakyt, tuo metu labai neskaitlin
gais. Kadangi prie didžiosios programos prisidėjo jud-

riausias, entuziastiškiausias ir veikliausias elementas, 
tad ji ištisai ir buvo įgyvendinta. Jos principai pravesti 
Steigiamojo Seimo konstitucijoj, žemės reformos įsta
tyme ir kituose socialiniuose įstatymuose. “Mažoji” gi 
programa, nenaudojama ir jokios įtakos nepadariusi, 
pasiliko sandėlio lentynose tik kaipo mūsų katalikiško
sios politinės ir socialinės minties vystymosi istorijos 
dokumentas. “Didžioji” programa lengvai žygiavo 
praktikos gyvenimo keliais dar ir dėl to, kad “mažo
sios” programos autoriai ir šalininkai pagrindinių įsta
tymų metu visai prisidėjo prie “didžiosios” programos 
realizavimo, tarsi visai būtų užmiršę savo nusistaty
mus, dėl kurių kalbėtoj konferencijoj buvo sukėlę tiek 
nerimo ir audrų bei baimės. Tačiau jų tos mintys nors 
buvo apmirštos, bet nemirusios. Vėliau jos savo vaid
menį suvaidino. Jos buvo viena tarp kitų priežasčių į- 
kurti Lietuvos Ūkininkų Sąjungai, kuriai stojo vado- 
vau Aleksandras Stulginskis.

4. Žemės reformos painėse
Bijodamas, kad nebūtų klaidingai suprastas ir įver

tintas tas didysis Lietuvos vyras, turiu pavyzdžiais pa- 
' iliustruoti, kaip iš tikrųjų žiūrėjo Stulginskis į žemės 
reformą ir kodėl jis atsirado Krikščionių Demokratų 
konfeencijos metu žemės reformos opozicijoj. Jis iš tik
rųjų atsirado tos reformos opozicijoj tik dėl baimės, 
kad ji nesugriautų ir taip karo nuniokoto Lietuvos ūkio 
ir neįstumtų ilgiems laikams lietuvių visuomenės ir val
stybės į ekonominį skurdą. Tą savo įsitikinimą greitu 
laiku pakeitė, štai keli įrodymai:

Baigiasi 1918 metai. Vokiečiai traukiasi iš didžiulių 
Rusijos miestų. Jiems pakulniui žygiuoja bolševikų nu
driskusi kariuomenė. Vokiečių interesų sferon neįėjo 
nepriklausomoji Lietuva. Jie nusistatė be pasipriešini
mo Lietuvą užleist raudonajai armijai. Ji čia pat prie 
Vilniaus sienų. Voldemaro vadovaujamosios Laikino
sios vyriausybės nepateisinamu ir nusikalstamu nusi
statymu, lietuviškoji kariuomenė nebuvo organizuoja
ma. Toji vyriausybė tikėjo, kad Lietuvos neutralitetas, 
spygliuotos vielos kliūtys ir vokiečiai apsaugos Lietu
vos nepriklausomybę nuo priešų. Nebuvo kam ginti 
Lietuvos. Vilniuje šeimininkauja lenkų ginkluotų pus
bernių būriai. Lietuvos sostinėj nebėra vietos ne tik 
Lietuvos Laikinajai vyriausybei bei Valstybės Tarybai, 
bet ir lietuviams. Lietuviai iš Vilniaus bėga.

1919 m. Naujųjų Metų naktis. Krikščionių Demokra
tų partijos centro komitetas renkasi prof. kun. M. Rei
nio mažam kambarėly tartis dėl susidariusios padėties. 
Priimta eilė svarbių nutarimų, tarp kitų ir žemės re
formos reikalu. Tuo nutarimu žemės reforma turėjo 
būti vedama skubiu tempu, nelaukiant Steigiamojo 
Seimo sušaukimo. Už jį balsavo ir Stulginskis. Patrio
tinis motyvas nubloškė į šalį ekonominio pobūdžio bai
mes. Steigiamajame Seime be jokių svyravimų ir re
zervų Stulginskis balsuoja už “didžiosios” programos 
žemės reformos nuostatus.

1923 m. į E. Galvanausko kabinetą Stulginskis pa
stato Žemės Ūkio ministeriu M. Krupavičių. “Pravedei 
žemės reformos įstatymą, tad eik ir įgyvendink jį. Pa
žiūrėsim, kaip išsivirtąją košę išsrėbsi”, pasakė jis at-

sisakinėjančiam portfelį prisiimti Krupavičiui. Spiria
mas tą naštą pasiėmė. Reformą pradėjo vykdyti ener
gingai ir sparčiai. Jis į metinę reformą įtraukdavo du 
trečdaliu dvarų žemės ir tik trečdalį kaimų viensėdžiais 
skirstyti. Skirstymas viensėdžiais tuomet buvo labai 
pribrendęs ir aktualus klausimas.

Stulginskis nenoromis tokią reformuojamos žemės 
proporciją tvirtino. Jis norėjo dvarų žemės sąskaiton 
didinti kaimų žemių normą. Tačiau Krupavičiaus pla
nams nusileisdavo, kad ir nenoromis. Čia suvalkietis 
dzūkas nugalėdavo žemaitį. Vienais metais lenkai rim
tai grėsė Lietuvos nepriklausomybei padaryti galą. 
Stulginskis pasikvietęs Krupavičių pasiūlė visas turi
mas jėgas mesti tik į dvarų žemių parceliavimą, visiš
kai sustabdžius kaimų skirstymą viensėdžiais. Ir vėl 
pasikartojo liūdnų 1919 Naujųjų Metų pavyzdys. Stul
ga skis Lietuvos ir lietuvių visuomenės labui pasidaro 
radikalesnis už radikalųjį Krupavičių.

1924 ir 1925 metais Stulginskis dažnai išsitraukdavo 
Krupavičių pažiūrėti jo vykdomosios žemės reformos. 
Viena pirmųjų tokių inspekcijų buvo padaryta Sūduvių 
žemėj. Lankytinas vietas visuomet pasirinkdavo pats 
Prezidentas Stulginskis. Vykstama Kalvarijos link. Lai
kas — pats pavasario sėjos įkarštis. Vykstama pro pa
plentėj buvusį Zuzrių n folvarką, kuris buvo išdalintas 
naujakuriams tik rudenį.

(Bus daugiau) . » . >
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| KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
BALF SANDELYJE GAUTOS DOVANOS

(per Balandžio, Gegužės ir Birželio men.)

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Rochester, N. Y.
— Liepos 12 d. palaidotas Si

monas Steponaitis, sulaukęs per 
80 metų amžiaus. Čia išgyveno 
apie 40 metų.

— Šiomis dienomis čia viešėjo 
Dr Vyt. Andriukaitis su šeima. 
Lankėsi pas savo dėdę P. Norke- 
liūną. Pastoviai gyvena Mon
treal, Canada.

— Liepos 12 d. Kotryna Šaci- 
kaitė ištekėjo už J. Polskio. Ves
tuvių puota buvo šv. Jurgio par. 
salėje. Svečių buvo apie 400. Iš 
Amsterdamo buvo atvykęs muz. 
J. Olšauskas.

— Kleb. kun. J. Bakšys yra iš
vykęs atostogų. Jį pavaduoja 
kun. Pr. Valukas.

— Liepos 25-26 d.d. par. darže 
bus didelis parapijos bazaras.

— “Amerikos” skaitytojai sa
vo prenumeratą gali atnaujinti 
J. J. Rickio raštinėje.

— Fotografas Juozas Braknis 
įsigijo moderniausią foto apara
tą. Jo foto studija dabar dar 
meniškiau atlieka darbą.

yra perduoti valdžios tarnauto
jams tardymui, ir jei tų lapelių 
skleidėjai bus susekti tai bus 
karšta visiems kurie drįsta 
šmeižti kitus.

Newark, N. J.
Liepos 6 d., Šv. Trejybės para

pijos, įvykęs piknikas visais at
žvilgiais pavyko. Dėka darbščių 
parapijiečių pagelba ir apylin
kės lietuvių gausiu dalyvavimu, 
gauta gražaus pelno.

Antras tos pačios parapijos 
piknikas įvyks rugpiūčio 3 dieną, 
Lietuvių Laisvės Parke, Linden, 
N. J.

Kviečiami visi lietuviai kuo 
skaitlingiausiai jame dalyvauti.

Chicago, Ill.
Dariaus-Girėno tragiško žuvi

mo 14 metų sukakties minėjimas 
šiemet, liepos 27 d. bus tikrai ne
paprastas.

Paminėjimą rengia Dariaus- 
Girėno Postas 271, American 
Legion, Don Varno Postas 986.

Rengimo komitetas jau turi ži
nių, kad U. S. Army Air Corps 
vadovybė į paminėjimą atsiun
čia iš Riverside, Cal. stovyklos 
du lakūnu, pulkininką P. Hill
man ir Lt. Tom Blazina, kuris 
yra lietuvis ir Posto narys. Jie 
dalyvaus oro programoj su P80- 
A Jet Propelled Plane.

Iš Washington atvyks Con
gressman Fred E. Busbey ir pa
minėjime prie paminklo pasakys 
kalbą. Dr. F. P. LeVan, Dariaus 
Girėno Posto narys turįs savo 
lėktuvą per programą skraidy
damas virš Marquette Parko, 
barstys gėles ant Dariaus-Girė
no paminklo. Visa tai įvyks lie
pos 27 d. prie Dariaus-Girėno 
paminklo. Paminėjimas prasi
dės dideliu legionierių paradu.

J. A .Mickeliūnas.

Los Angeles, Cal.

Liepos 18 d., Šv. Trejybės baž
nyčioje prasideda Novena į Šv. 
Onos užtarimą. Novenos pamal
dos bus laikomos rytais, po an
trųjų mišių, 8:20 vai.

Koresp.

New Haven, Conn.
Nebūkit suklaidinti vilkų 

avies kailyje
Prieš kelias savaites mūsų ko

lonijos veikėjai bei veikėjos per 
paštą gavo keistus lapelius. Pa
našūs lapeliai buvo dalinami 
slaptai vaikučiams, kad jie iš
nešiotų juos po lietuvių namus. 
Lapelių turinyje begėdiškai buvo 
teršiamas geras vardas mūsų in
teligentų ir profesijonalų, kurie 
atvyko iš tremties, ir kurio da
bar dirba kitų tremtinių, likusių 
tremtyje, šalpai, šmeižiamas bu- 
vusis Lietuvos prezidentas Gri
nius, Dr. Pranas Padalskis ir ei
lės kitų pasišventusių veikėjų 
kovoje dėl Lietuvos laisvės at
gavimo ir jos dabartinių sūnų ir 
dukrų išblaškytų po platų pa
saulį sušelpimo. šmeižto plakatų 
autoriais pasirašo Demokratinės 
Amerikos Lietuvių Centras. Su
praskit gerieji lietuviai, kad mū
sų komunistai bei bolševikai jau 
išsigando savo tikrojo vardo, ir 
slaptai vadinasi demokratais, 
perspėjami visi, nesiduokit sa
vęs apgaudinėti, nes tų šmeižtų 
autoriai renka aukas ir rūbus 
tariamai Demokratinei Lietuvai, 
bet jų supratimu Demokratinė 
Lietuva yra Raudonoji Rusija, 
kuri smaugia ir kankina mūsų 
seses ir brolius. Tie lapeliai jau

Aukoja BALF
BALF skyriaus komisija pik

nikui rengti (Žilinskas, Uždavi
nys, Arch ir Jocius) gavo aukų 
BALF. Aukojo Lietuvių Kultū
ros ir Labdaros Klubas $105.00; 
Lietuvių Tautiškas Pašalpinis 
Klubas $100.00; SLA 75 kp. $50; 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Los 
Angeles skyrius $50; TMD Los 
Angeles skyrius $15; H. Mockus 
$20; Tuivylienė $15; Kurnėta 
$10; Masonai $10. Po penkinę 
aukojo: F. Račkienė, Vičai. $14 
surinkta doleriniėmis ir dar 
smulkiais.

Piknikas įvyks liepos 30 d.,‘ 
Arroyo Seco parke.

NENUTRAUKIAMA UŽ LIE
TUVOS laisvi: mišių eile

(Nuo vasario 16 d., 1947 iki 
vasario 16 d. 1948)

Liepos
31—Šv. Pranciškaus par., 

Miners Mills, Pa.
Rugpiūčio

1— šv. Juozapo T. Jėzuitų par.
Philadelphia, Pa.

2— šv. Marijos par.
Wanamie, Pa.

3— Villa Maria,
Elmhurst, Pa.

4— Šv. Kazimiero par.
Paterson, N. J.

5— Šv. Roko par.
Brockton, Mass.

6— Šv. Mykolo par.
Scranton, Pa.

7— Šv. Kazimiero par.
Gary, Indiana

8— Šv. Petro ir Povilo par.
Chicago, Hl.

9— šv. Andriejaus par.
Independence, Kansas

10—Šv. Juozapo par.
Danora, Pa.

PIKNIKAS
J IR f
j> Lietuviškosios Mergaičių Stovyklos J 
t IŠKILMINGAS UŽBAIGIMAS ] 

t Sekmadienį, Liepos-July 27,1947 1 

| Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne 5 
I Putnam, Conn. į

PROGRAMA:
11:00 v. Iškilmingos pamaldos, kryžiaus pašventinimas 
12:30 v. Pietūs
4:30 v. Programa, kurią atliks Camp Immaculata 

mergaitės. Bus vaidinimas, dainos, tautiniai šokiai 
ir kalbos.

Pikniko metu veiks bazaras, kur kiekvienas 
gales išbandyti savo laimę.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti

Jūsų Laukiančios,
N. Pr. Seserų Gildos Centro Valdyba.
N. Pr. Švč. P. Marijos Seserys,

9 
30 
12 

. 32 
155 
. 8 
. 13 
.100 
. 7 
.524 
. 63 
...53 
. 48 
. 48 
. 30 
. 26 
. 8 
. 12 
.350 
. 58 
. 37 
. 33 
.650

Šiaudkulienė - Žukauskienė (Band
žai tė), Ona, iš Šiaulių ap.

šumskis, Juozas ir Kazys, gyv. Bos
ton, Mass., broliai Mortos Šukienės.

Sabaliauskas, Juozas, iš Joniškio, jo 
žmona kil. iš Šiaulių, gyv. Bostone ar 
Portland.

. 126
12
18 
23 
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16
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11
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BALF sandėlyje, 105 Grand St, Brooklyn, N. Y. gauti rūbai 
per 1947 m. balandžio mėn. iš šių asmenų ir įstaigų. Skaičiai paro
domi svarais:

Amsterdam, N. Y.—F. Danyla (knygų)..........
Ann Arbor, Mich.—J. Kripas...........................
Baltimore, Md.—Wm. Sakievich.....................
Chicago, UI.—S. Shagamogas (knygų) ..........
Clayton, N. M.—Rev. R. W. Washelia............
Cleveland, O.—Mrs. U. Chesnes.......................
Frackville, Pa.—J. Drabnis.............................
Gary, Ind.—Rev. J. S. Martis...........................
Hartford, Conn.—Mrs. C. Shimkus.................
Los Angeles, Cal.—St. Casimirs Church........

maisto ........................................................
Newark, N. J.—BALF 35 skyrius.................

knygų................................ ..........................
New Philadelphia, Pa.—Sisters of St. Casimir 

maisto—31sv., mokykloms reikmenų......
Northampton, Mass.—Jos. Johnson................
Pittsburgh, Pa.—Ruth Silverbaum..... ............
Pottsville, Pa.—M. Burda.................................
Rockford, Hl.—St. Peter and Paul Church....
Sunfield, Mich.—Anton Stank.........................
Shenandoah, Pa.—Mary Kalenkosky..............
Troy, N. Y.—St. Joseph’s Home.....................
Waukegan, Hl.— BALF skyrius.....................

New York City
Brooklyn, N. Y.—K. Garban—25 sv.; Eva Done—13 sv.; Ade

lė Rutka—1 sv., (knygų) 6 sv.; Ona Pilipauskas—57 sv.; 
Anna Repšis—8 sv.; Mrs. M. Rutka—10 sv.; Marcelė Pa
liūtis—17 sv.; Mrs. Vaitkevich—25 sv.; J. J. Brundza—24. 

Long Island City, N. Y.—Jos. Pūkas.................................. 9
BALF Sandėly gauti rūbai per gegužės mėn: 

Abbington, Mass.—Conrad Shoe Co. (batų) ............
Amsterdam, N. Y.—Frank Danyla .........................
Bayonne, N. J.—Jos. Jodzevich ...............................
Brockton, Mass.—Kašėtta.........................................

BALF ir šv. Roko parapija...............................
Bristol, Conn.—A. Ručinskas...................................
Binghamton, N. Y.—M. Paplauskas.........................
Buffalo, N. Y.—Anna Barowskas.............................
Buffalo, Yyoming—John Pasinas.............................
Chicago, Hl.—BALF skyrius.....................................
Coaldale, Pa.—Rev. F. Mockus.................................
Cleveland, O.—J. Lubeck (maisto) .........................
Chester, Pa.—Mrs. Tomaitis ...................................
Detroit, Mich.—BALF 76 skyrius...........................
Frackville, Pa.—J. Drabnis.......................................
Gardner, Mass.—Mrs. Anna Shimkus.....................
Indiana Harbor, Ind.—BALF 96 skyrius...............
Great Neck, L. I.—BALF skyrius...........................
Madeira, O.—Murray................................................
Millinocket, Me.—Vladas Makauskas.......................
Minersville, Pa.—Sisters of St. Casimir...................
Newark, N. J.—Anthony Beržinskis.......................

J. Kaulelis ..........................................................
Nutley, N. J.—J.Krakauskai.....................................
Nashua, N. H.—C. Paskevich...................................
Newtown, Buck Co., Pa.—Villa Joseph Marie........
New Philadelphia, Pa.—S. Bulota...........................
Pittsburgh, Pa.—J. B. Tankevičius...........................
R. Sherbaum..............................................................
Reading, Pa.—J. G. Shaulis................. ...................
Scranton, Pa.—Helen Chesek ..f............... .......
Sheboygan,' Wis.‘—Immaculate Conception Church . 
Tacoma, Wash.—Anna Willis.........................A....... .
Thorp, Wise.—John Kurtinaitis...............................
Washington, D. C.—F. Yenchius...............................
Westfield, Mass.—Mrs. K. Jutkevičius.....................

New York City 
Manhattan—Nellie C. Glinsky.........................
Astoria, L. I.—Mrs. Gajauskas.................................
Brooklyn—Petronėlė Rimkūnienė—8 sy.; Emilija Petrauskas 

—40 sv.; Mrs. Žalnieraitis—3 sv.; M. Paluciūtė—10 sv.; 
Ant.- Jonaitis—15 sv.; Pranciška Avižienius—8 sv.; Dr. 
Aldona šliupas (vaistų) 15 sv.; Jonas Pečiukaitis—4 sv.; 
Stella Taujenis—23 sv.; Ant. Apanavičius—5 sv.; Mrs. 
Pajaujis—35 sv.; Jonas Miklasevičius—2 sv.; Ona Macke
vičius—16 sv.; A. Jankus—57 sv.; Edward Verbukas—11.

Maspeth, N. Y.—Michael Norkevich—-5 sv.; Raudonaitis—53. 
Woodhaven, N. Y.—Kazys Pupelis.................................. 25

BALF Sandėly gauti rūbai per birželio mėn. 
Baltimore, Md.—Vincent Sakievich.....................

BALF 64 skyrius............................................
Chicago, HL—V. M. B.............................................
Cleveland, O.—Mrs. M. Chesnes...........................
Cresno, Iowa—Sister Mary Anits, Mercy Hospital 
Dayton, O.—Mrs. S. Minas.....................................
Durham, N. C.—Sisters of St. Dominic...............
Edwardsville, Pa.—St. Mary’s Church.................
Gardner, Mass.—Mrs. Ona Shimkus (knygų—13) 
Gilbertville, Mass.—A. J. Walch...........................
Girardville, Pa.—Stella Popick .... *........................
Harrison, N. J.—BALF ir Our Lady of Sorrows Church .. 50 
Linden, N. J.—BALF 132 skyrius.................
Los Angeles, Cal.—St. Casimirs Church......
Miami, Fla.—John Bubnie.............................
Mt. Carbon, Pa.—H. W. Burda............ .........
Nanticoke, Pa.—Mrs. A. Pikitis.....................
New Haven, Conn.—M. Endzelait.................
Rickford, Hl.—BALF 84 skyrius...................
San Francisco, Cal.—J. Liesytė.....................
Thompson, Conn.—A. Aleksandravičius........
Utica, N. Y.—St. George’s Church...............
Wareham, Mass.—St. Patrick’s M. C............
Waterbury, Conn.—BALF 2 skyrius............
Watervliet, N. Y.—Mrs. Elizabeth Anderson 
Westfield, Mass.—Ona Aleškevičienė............
Worcester, Mass.—J. P. Kiškis (knygų—30) 

Tena Gritaitė ...................................
Yakima, Wash.—William B. Peank...............

New York City 
Manhattan—Nellie Glinsky ...................
Brooklyn—Anna Drungis—19 sv.; Juoz. Mališauskas—8 sv.;

Ant. Lėlys—14 sv.; Stelmokas—100 sv.; V. Žilinskas—22 
sv.; Kazlauskienė—23 sv.; John Cergelis—13 sv.; Ona 
Brukienė—10 sv.; Veronika Makauskienė—6 sv.; Ona 
Leigienė—7 sv.; Stanislava Taujenis—20 sv.; Juozas Pū
kas—10 sv.; Dr. Aldona Šliupas—4 sv.; Barbara Darlys— 
3 sv.; Pečkaitis—25 sv.; J. Ginkus—24 sv.; Mr. and Mrs. 
Phillips—54 sv.; Ona Mackevičienė—9 sv.; Z. Close—24 
sv.; Liubinskienė ir Laukaitienė—22 sv.; Kast. Razaus- 
kienė—10 sv.; Jonas Baltus—64 sv.; Ambrasas Stučius— 
5 sv.; Mrs. M. Samalionis—6 sv.; Peter Vitkevich—10 sv.; 
Petronėlė Kralikauskaitė—12 sv.; Joseph Zanis—46 sv.

Maspeth, N. Y.—Kasparas Galčius...................................... 48
Woodhaven, N. Y.—Inž. Barziliauskas...............................   22

Ona Žalnieraitienė...... ............................    4

.938

.300

.102

. 5

. 11

. 5

.262

. 64

. 9

. 75

. 13

. 82

. 33

. 14

. 26

. 8

. 10

Visiems dovanojusiems kenčiantiesiems Europos lietuviams 
dovanas rūbais, knygomis, vaistais ir kitu kuo pagelbstintiems, 
tremtinių vardu nuoširdžiai dėkojame. -t *

Ir toliau visas dovanas ir aukas malonėkite siųsti adresu:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AM. WAREHOUSE 
105 Grand Street ___ _ Brooklyn 11, N. Y.

Sabas, Motiejus, sūnus Baltraus, iš 
Karkasų km., gyv. Brooklyne.

Sadauskas, Juozas, iš Giežės km., Ži
dikų v., Telšių ap.

Sakalauskas, Juozas, sūnus Adomo 
ir Barboros Sakaliauskienės - Navic
kaitės.

Saltonaitės, Ona Ir Rozalija, ištek, 
pav. nežinomos, iš Barčiūnų km., Sei
rijų v., Alytaus ap.

Sandienė, Marija, iš Suvalkų Kalva
rijos.

Saudargas, Ignas ir Vine., gyv. Chi
cagoje.

Senkus, Andrius, Jonas ir Motiejus, 
iš Plynių km., Padovinio vai.

Senkus - Pampaliūtė, Petronė, Ona, 
gyv. Hoquiam, Wash., 410 6 St., jos 
sūnus Juozas ir dukterys Efrozina, 
Domicėlė, Marytė ir Ona.

Sherman, Olga, gyv. Cleveland, O., 
c/o Chamion Lunch 3698 E. 78 St.

Skikas, Jonas ir Povilas.
Skirtenka, Jonas, gyv. Brooklyne.
Skrupskis, Povilas, Ir jo žmona 

Skrupskienė - Joniškaitė, Anelė, gyv. 
1019 Olive St., Phila.

Skublickas, Jonas ir žmona Ona 
Vilkevičiūtė, iš žadaikonių km., gyv. 
Chicagoje.

Skukauskai, kil. iš Naujamiesčio, 
Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.

Skusevičius, Tomas, iš Dryškūnų k., 
Dūkštų par., Švenčionių ap., gyv. Law
rence, Mass.

Slavickas, Bronislovas ir Leonas.
Slavickas, Magdė.
Smulkaitė, Stefanija.
Snabauskas, Magdė, Marė, Uršė, 

dukterys Motiejaus iš Bambinių km., 
Vilkaviškio ap.

Staniškls, Antanas, Jonas, Juozas ir 
Magdalena, ištek, pav. nežinoma, iš 
Geisteriškių km., Keturvalakių v., Vil
kaviškio ap.

Stankevičienė, Morta, iš Kelmės, 
gyv. New Yorke.

Stankus, Benadas, gim. Amer, jo tė
vai iš Pašilių km., Seredžiaus v., Kau
no ap.

Staponas, Aelksandras ir Stanislo
vas, iš Kvietinių km., Gargždų vai., 
vienas judviejų valkų dirbo Phila. 
miesto valdyboje.

Steponavičienė, Domicėlė, gyv. Na
shua.

Stirbytė, Ona, iš Užkertenų km., 
Batakių v., Tauragės a., gyv. Chicago.

Stoldenė (Šeštokienė) - Strazdaitė, 
Marija, Antanas, gyv. Waterbury.

Stulpinas, Pranas.
Sukackas, Simonas, iš Alvito.
Sutkaitienė, Magdė, gyv. Waterbury 

ar Collinsville.
Sutkaitis, Jonas, gyv. Jersey City.
Svaravlčienė, Marija, n
Šaltenienė - Leliūtė, Grasilda, iš

Pumpėnų v., Biržų ap., gyv. Bostone.
Šatkauskas, Petras, Povilas ir Pra

nas, ir dvi jų seserys, vaikai Petro, 
gyv. Chicagoje.

Šaulys, Stepas, Vaclovas, iš Paka- 
lupės km., Viekšnių vai.

šepalts, Juzė, gyv. Phila.
Šepikas, Jonas, Petras ir Šepikaltė, 

vardas nežin., iš Vaitemenų km., Šila
lės v., Tauragės ap., gyv. Chicagoje.

šeštokaitė, Anelė, gyv. Brooklyne.
Šidlauskas, Antanas, iš Gilvyčių km., 

Kurtuvėnų v., Šiaulių ap., gyv. Bos
tone o vėliau Chicagoje.

Šlvickis - Kudulis, Mrs. Pr., gyv. 
Elizabeth, N. J.

Špokas, Kazimieras, iš Miežaičių k., 
Radviliškio vai., Šiaulių ap.

Šturna, Aleksas.
Šukys, Petras, gyv. Detroit, Mich.
Šukys, Vaclovas - Jonas, Iš Telšių 

ap-. gyv. Brooklyne.
Šulskis (Dulskas), Jurgis, iš Girai- 

tėlių km., Lazdijų v., Seinų ap.
Tamulevičius, Jurgis, Valentinas, iš 

Marcinkonių vai., Vilniaus-Trakų ap.
Tereškevlčiūtė, Teresė, gyv. N. Y, ■>
Tlmulienė, Helena, iš Dotnuvos par., 

Kėdainių ap., gyv. Chicagoje.
Treigienė, Petronė.
Tumosa, Juozas, gyv. Wanamee. Jo 

tėvas iš Duobišklų km., Sintautų vai., 
šakių ap.

Tamoševičius, Vincas ir Tamoševl- 
čiūtė, Elena, iš Raudondvario v., Kau
no ap., gyv. Chicago.

Tamulienė, Izabelė, nuo Šiaulių, ir 
sūnus Vytas Tamulis.

Pranelis, Jonas, iš Utenos ap., gyv. 
New Yorke.

Ulys, Benas, iš Raseinių ap., gyv. 
Phila., Philip St., ar Philips Avė.
Urbonienė - štaškauskaitė, Bronisla
va, iš Telšių ap., gyv. Brooklyne.

Urmanavičius, Juozas, iš Punios.
Vaičekauskaitė, Ona, ištek, pav. ne

žinoma, gyv. Baltimore j e.
Vaišnoras, mir. Beniaus sūnūs, gyv. 

Shenandoah.
Vaitauskas, Mikas, iš šniūrų km., 

gyv. Chicagoje.
Vaitiekaitytė, Zuzana, duktė Stasio, 

gyv. New Yorke.
Vaitkūs, Vladas (Walter), gyv. Ke

nosha, Wise.
Valatkevičius, iš Naujavalakių km., 

Krosnos v., Marijampolės ap.
Valčukas, Jonas, iš Burbaičių km., 

Kelmės v., Raseinių ap., gyv. Phila. 
ar Chicagoje.

Vasiliauskaitės, dukterys Povilo, iš 
Panevėžio m., gyv. Chicagoje.

Velylds, Antanas ir Juozas.
Vilkaitis, Eduardas ir Petras, sūnūs 

Petro, gyv. Brooklyne.
Vlrbyla, Petras, iš Karpiejų km., 

Gražiškių v., Vilkaviškio ap.
Visocldenė - Jasiūnaitė, Elzbieta, 

gyv. Chicagoje.
Vaitkus, Jonas, iš šakių ap., gyv. 

Worcester, Mass.
Vaitkus, Jonas ir Vladas, iš Šiaulė

nų v., Šiaulių ap., gyv. Brooklyn ir 
Kansas City.

Vaškevičienė, krikšto mot. Broniaus 
Medelio, klrkš. Baltimore 1912 m. šv. 
Alfonso baž., gyv. Baltimorėje.

Vengiells, Adolfas, Iš Šiluvos-Lydu- 
nų v., Raseinių ap.

Vilčinskas, Juozas, ved; Stasę žigan- 
taitę.

Vizbaras, uošvis šumausko.
Waitkus, Ona, Iš Kauno ir jos vai

kai Julija ir Leonas, gyv. Pittsburgh.
Vaičekauskaitė, Zosė, ištek, pav. ne-

žin., jos duktė Violeta, gyv. Chicago).
Vaiduotienė - Litvinaitė, Ona, iš

Kauno ap., gyv. Chicagoj.
Vaišvil, Izabelė, gyv. Chicago-Cicero.
Vaitkus, iš Tytuvėnų.
Vaitkus, Petras, sūnus Vaitkienės -

Geštautaitės, gyv. Brooklyn, ar Pitts- 
bugh ar Phila.

Valaitis, Juozas, iš Raugalų km., 
šakių ap., gyv. Wilkes Barre, Pa.

Valentinavičaitė, Ona, iš Klebiškio, 
gyv. Scrantono apyl.

Valentinavičius, Antanas, iš Grin
kiškio v., Kėdainių ap., gyv. Phila.

Varankaitė, Marija, ištekėjusi antru 
kart, iš Liubavo vai.

Vartavičlenė-Dorelytė, Ieva, iš Jur
barko v., Raseinių ap., gyv. S. Boston.

Venskus, Jonas, iš platelių v., Kre
tingos ap.

Vilutis, Antanas, Jonas ir Juozas, iš
Linkmenų v., Švenčionių ap., gyv. ro
dos Brooklyne ar netoli.

Vorušila, Bronislovas, iš Gegužinės-
Leonuvkos vienk., Žąslių v., gyv. Bos
tone ar netoli.

Waktor, William, gyv. 10921 Ohio
St., Cleveland.

Zekevičiūtė, Grasė, iš Panevėžio v.
Zinkevičius, Jonas, iš Batakių v., 

Tauragės ap.
Zomblauskas, Rapolas, gyv. Pitts

burgh ar Boston.
Zorska, Vladas, iš Marijampolės v.
Žalys (žaulys), Petras, iš Mosėdžio 

v., Kretingos v.
žarskus, Antanas, ieško giminių ir 

pažįstamų iš Andrioniškio v.
žemaitis, Vincas, iš Jovaravo vai., 

Marijampolės ap., gyv. Chicagoj.
Žiburienė - Litvinaitė, iš Kauno ap., 

gyv. Chicagoje.
Žilinskas - Andriušis, Jonas, iš Gir

džių km.
žilionytė, Ona, iš Onuškio v., Trakų 

ap., ištek, pav. nežinoma.
Zakarevičiūtė, Ona, ištek, pav. neži

noma, iš Stirniškių km., Grižų v., Vil
kaviškio ap.

Zilniskas (Žilinskas), Antanas ir 
Antanina, iš Aistiškių km., Vilkaviš
kio ap.

žaliuk, Antanas ir Jonas, iš Vilniaus, 
gyv. Clevelande ar Chicagoje.

žaunierukas, gyv. Springfield, UI.

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

AMtRIKA
★ “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
★ “AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų apie tai, kas da

rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.
★ “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
★ “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa

saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

★ “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 

šį laikraštį šiuo adresu:
“AMERIKA”

222 South 9th Street Brooklyn 11. N. Y.

žekns, Petras, gim. Amer., Liet. gyv.
Plukių km., Panevėžio ap.

žiurkus, Karolis, gyv. Worcester.
žygas, Domas, iš Pikelionių km., 

Stakliškių v., Alytaus ap.
Zdanavičienė, Petronė, iš Suvalki

jos, gyv. Bostone.
Zeicienė, našlė Prano Zeic, gyv. Phi- 

ladelphijoje.
Zieringis (Zierigis), Antanas, ir jo 

sūnus Antanas, iš Batakių v., Taura
gės ap., gyv. New Yorke.

Zvinklevičius (Zvinklevičiai), iš Že
maitijos, giminės Marijos Gedgaudai- 
tės-Sausdravienės.

Žemaitis, Antanas, iš Kazlų-Rūdos 
vai., Marijampolės ap.

žilionytė, Petronėlė, ištek, pav. než.
žvirzdys (Virdis), Jonas, iš Platelių 

v., Kretingos ap., gyv. Chicagoje.
Abakanovich, Anielė, jos vaikai Pra

nas ir Stasė, iš Krakių v., Kėdainių a., 
gyv. Easton, Pa.

Adomaitienė - Vaitkytė, Elena, naš
lė Kazio, iš Šiluvos v., Rasenių ap., ir 
jos vaikai.

Adomaitienė - Krikščiūnaitė, Marija, 
gyv. 403 S. 3 St., Brooklyn.

Adomaitis, Antanas ir Pranas, gyv. 
Chicagoje, ir Leonas ir Paulius, gyv. 
Watebury, iš Šiluvos v., Raseinių ap.

Adomaitis, Kazys ir Vincas, iš Šilu
vos v., Raseinių ap., gyv. Chicagoje.

Adomaitis, Petras, iš Sintautų vai., 
šakių ap.

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

4L W. 82nd St. New York 24, N. V.

UDIOIOIOIOX)'

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St, 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

TęL EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

ModerniSka Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

♦ . .’.L. 1 T ' — ' ! > '

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuviq Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

rri 1 . ' \ 1 i ,. >

..........================= LI.M L..1tT-ST-TTfl| 
Tel. NEwtown 9 - 4464

u1-................. r i

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Breoklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Skalius 
(šaHnskas) 

Lalsnluotas Graborhu
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAESNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Stanet, Maspeth, N. Y.
!----- ------ - ,, . . aMEgm=BB-=3=mgMMM^r
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3,500 APŠREIŠKIMO PARAPIJOS 
DIDŽIULIAME PIKNIKE

Angelų Karalienes 
Parapija

Kaip paprastai Apreiškimo 
parapijos pikniko dienoje tu
ri būti nors kiek lietaus, taip 
ir šių metų metiniame pikni
ke netikėtai debesys pasiro
dė ir krištolo lašais Dexter 
parko dulkes prie žemės pri
plojo. Bet parapijiečių lietus 
neišgąsdino. Automobilių 
tiek privažiavo, kad beveik 
nebuvo vietos, kur taip sa
kant “pasiparkinti”. Jeigu 
nebūtų atsiradę svečių, ku
rie automobiliais iš pikniko 
išvykę anksčiau namo, nebū
tų buvęs automobiliams vie
tos.

Parko savininkui reikėjo 
bent dviem atvejais atsivež
ti iš kitur skysto gėrimėlio.

Parapijiečių ir visų svečių 
nuotaika buvo tikrai drau
giška. Pikniko pabaigoje po
licija gyrė piknikaujančius 
klebonui, sakydama, kad to-

kio skaitlingo ir tvarkingo 
pikniko dar nebuvo matę.

Karališkoji šeima
Parapijoje įsigyvenusi tra

dicija, kad metiniame pikni
ke būtų renkama nauja kara
liška šeima, šiais metais ir
gi nebuvo sulaužyta. Gyviau
sioj! pikniko dalis ir buvo ka
rališkos šeimos rinkimai, šie 
rinkimai visuomet neša gana 
gražaus pelno parapijai.

Šiems metams dauguma 
balsų pateko į karališką šei
mą šie asmenys:

Karalium 
Kašėta.

Karaliene — Antanina An- 
drišiūnienė.

Karalaičiu — Jeronimas 
Kazlauskas.

Karalaite—Anni Schvabas.
Jų biografijos ir foto bus 

patalpintos šiame laikraštyje 
vėliau.

Domininkas

ATVYKO PROF. DR. AD. DAMUŠIS
Liepos 17 dieną į New Yor- 

ką Marine Marlin laivu atvy
ko prof. Adolfas Damušis su 
savo žmona ir trimis mažais 
sūnumis. Tiek bolševikų, tiek 
nacių okupacijos metu, prof. 
Damušis visą laiką buvo ak
tyvus lietuviškosios rezisten
cijos šulas ir vienas iš pir
maujančių vadų.

Rezistencijos metu jis yra 
ėjęs VLIK vicepirmininko pa
reigas. Tas pareigas eidamas 
jis buvo nacių policijos areš
tuotas 1944 m., birželio mėn. 
kartu su kitais VLIK nariais. 
Čia prasidėjo sunkiausios 
dienos. Jis etapo keliu buvo 
varomas per ištisus 17 vokie
čių kalėjimų iki atsidūrė mir
tininkų koncentracijos lage
ryje. Uis buvo nacių “Liau
dies teismo” prokuratūros 
kaltinainas “valstybės išda
vimu” ir bendradarbiavimu 
su Vokietijos priešais J.A.V. 
ir Anglija. Prokuroro kalti
namajame akte jam buvo rei
kalaujama tiktai vieno — 
mirties bausmės.

Laimei, šaunioji amerikie
čių armija, triuškindama na
cių galybę 1945 m. balandžio 
mėn. Bayreutho kalėjime, 
Bavarijoje, išvadavo jį iš tik
ros mirties. Profesorius ten 
buvo rastas sutinęs iš bado 
ir visiškai išsekęs ir nuka
muotas. Po to jam teko ilgai 
gydytis amerikiečių kariuo
menės priežiūroje ir jų ligo
ninėse. Laimingu supuolimu, 
pasveikęs jisai susirado savo 
žmoną Jadvygą su sūnumis, 
kurie nacių buvo išgabenti iš 
Lietuvos ir patalpinti vakarų 
Vokietijoje prie Šveicarijos 
sienos.

Prof, techn. daktaras Adol
fas Damušis yra pasižymė
jęs mokslo vyras ir žymus 
specialistas ypač cemento in
dustrijos srityje. Jo pastan
gomis ir jo idėja buvo pradė
tas Lietuvoje organizuoti pir
masis cemento fabrikas iš 
vietines žaliavos, tačiau oku
pacijos tuos jo planus sukliu
dė.

Paskutiniais metais jisai 
buvo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Technologijos Fa
kulteto dekanas ir 
katedros vedėjas.

Nuo gimnazijos suolo, per 
visus akademinių studijų me
tus ir vėliau universitetinia
me gyvenime jisai visą laiką 
buvo labai uolus ir aktyvus 
visuomenės veikėjas ir labai 
darbštus ir gabus organizato
rius.

Naujai atvykusiam retai 
brangiam svečiui “Amerika” 
linki geriausios sėkmės J.A. 
V. ir sveikina Jį su visa jo 
šeima laimingai pabaigusį di
delį ir skausmingą bei kupiną 
kančių lietuvio patrijoto ke
lią, kuris jo vos nenuvedė į 
žiaurią kankinio mirtį.

Šia proga dar tenka pri
durti; kad prof. Damušis ir 
B ALF reikalų vedėjas Juozas 
B. Laučka yra jaunų dienų 
prieteliai ir nuoširdūs idėjos 
draugai bei intymūs bičiuliai.

BROOKLYNO VYČIAI 
VĖL LAIMĖJO

Apreiškimo parapijos 41 
Vyčių kuopos baseball ko
manda laimėjo žaidimą prieš 
Bayonne Vyčių 67 kuopą.

Žaidimas įvyko liepos 12 d. 
Bayonne. Mūsų vyčiai žaidi
mą laimėjo 6-4. Laimėtoju 
“pitcher” buvo A. Twaskas. 
Sekantys mūsų žaidėjai šia
me laimėjime dalyvavo: J. 
Žilinskas, E. Kruzik, J. Pupe- 
lis, J. Kisėliauskas, J. Kruzik, 
J. Blaine, H. Laurinaitis, G. 
Kučinskas ir A. Jusaitis.

Atrodo, kad 41 kuopos vy
čiai laimės tarp kuopinį tur
nyrą.

Koresp.

ATOSTOGAUJA

Kun. B. Liubauskas jau 
trečia savaitė atostogauja. 
Visą savaitę praleido New 
Yorko apylinkėse, kad su
laukt Lietuvių Dienos. Tie
siai iš Dexter Park, Wood
haven pasileido savo auto
mobiliu į aukštus Pennsylva- 
nijos kalnus.

Aplankė Pittsburghą, žada 
pasiekt Detroitą, o gal ir Chi- 
cagą. Laimingos kelionės ir

chemijos sveikam sugrįžt į New kor
iką.

Lietuviu Radijo Vakarinės

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.
Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

V. UBARAYICIU8 
Pranešima Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muziko* Dir.

Programa* Dir.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja, liepos 26 d. Onų pagerbi
mui rengia pusryčius para
pijos salėje, 10 vai. ryto. Bi
lietas $1.00. (

Pusryčių laike kalbės sve
čias iš Europos, kun. J. Pa
kalniškis, kuris taipgi ves šv. 
Onos noveną.

Visos ir visi kviečiami at
silankyti.

O. Sijevičienė, 
Pirmininkė.

lietuves sesutes Putnam, 
Conn., išgirdus, kad bažny
čios dažymui renkamos au
kos, pasiuntė savo auką. At
siras ir daugiau tokių, kurie 
tą gražų pavyzdį paseks.

BALF’ui Bostone 
Surinkta $3,546 Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Šiemet parapijos metinis 
piknikas įvyks rugpiūčio-Au
gust 17 dieną, Klasčiaus Par
ke Maspethe.

Be įvairios programos dai
nų, beno ir šokių, bus dar ka
rališkos šeimos rinkimai. Pa
rapijiečiai jau pradėjo “žve
joti” kandidatus karaliaus, 
karalienės kėdėms užimti.

Netrukus “Amerikoje” bus 
paskelbti vardai tų, už ku
riuos parapijiečiai žada bal
suoti.

Lauksime tų vardų ir dė
simės savo balsais į rinki
mus.

Kazimieras Lukas savo a.a. 
žmonos Julijonos mirties me
tines sukaktuves gražiai pa
minėjo. Buvo atlaikytos iš
kilmingos mišios. Po mišių 
buvo šv. Jono kapinėse kry
žiaus šventinimas, kur daly
vavo gražus būrys giminių ir 
pažįstamų.

Po to jis visus dalyvius už
kvietė pas save užkandžiams. 
Svečiai, kurių buvo apie 30, 
buvo tikrai puikiai pavaišin
ti.

Kun. J. čekavičius, Šv. Jur
gio par. vikaras, liepos 4 d. 
buvo užkviestas su prakalbo
mis į Pittsburghą, kur dide
lės minios žmonių atydžiai 
klausė jo pergyventą ir savo 
akimis matusių įvykių, kas 
dėjosi okupacijos laiku Lie
tuvoje.

ATOSTOGAUTOJAMS

Liepos 20 d. parapijos tre
tininkų draugijos narės eis 
bendrai prie šv. Komunijos 9 
vai. mišių metu. Narės kvie
čiamos dalyvauti.

Liepos 18 d. prasidėjo šv. 
Onos novena. Novenos mal
dos bus vakarais 7:30 vai. ir 
tęsis iki liepos 26 d.

Šv. Onos šventėje yra ren
giami Onų pagerbimui pus
ryčiai, kurie rengiami po 9 
vai. mišių parapijos salėje. 
Bilietai pusryčiams kainuoja 
1 dol. asmeniui. Bilietai ga
lima gauti pas Rožančiaus 
draugijos nares.

Apreiškimo 
Parapija

Vargonininkas išvažiuoja
Muzikas Povilas Sakas mū

sų parapijos vargonininkas 
išvažiuoja į New Orleans, 
La., aplankyti savo sunkiai 
sergančios sesers vienuolės 
karmelietės, (Monastery of 
Discalced Carmelites) ku
riuos nėra matęs nuo 1930 m.

Povilas Sakas prie savo pa
reigų sugrįž rugpiūčio 7 die
ną.

Dėlei tos priežasties, kle
bonas chorui duoda dviejų 
sekmadienių atostogas.

Choras per visą savo gyva
vimą nėra apleidęs savo pa
reigų. Dabar pirmu kartu 
gauna du sekmadieniu atos
togų. Vargonininkas pareiš
kė, kad po atostogų chorui 
reiks sunkiai dirbti.

Patariu choristams atosto
gų metu neišdykauti.

Choro Prietelius.

Pataisa
Parapijos draugijų ir BA

LF 23 skyriaus vakarienė 
lietuviams našlaičiams pa
remti bus ne 7 d. rugsėjo, 
kaip anksčiau paskelbta, bet 
sekmadienį, rugsėjo 14 dieną, 
6 vai. vakare.

Bilietai vakarienei gauna
mi pas rengėjus ir “Ameri
kos” Administracijoje.

Šv. Jurgio Parapija
Parapijos piknikas įvyks 

rugpiūčio 3 d. Už karališkos 
šeimos karūnas eina didelės 
varžytynės.

Piknikas įvyks Klasčiaus 
Parke Maspethe. Visi iš ank
sto ruoškitės jame dalyvauti.

Parapijos bažnyčios vidaus 
dažymui aukos plaukia. Jau 
yra aukojusių ir po šimtinę.

Gražu, kad parapijiečiai ir 
toliau gyvendami' savo baž
nyčios reikalų nepamiršta.

Petronėlė Jurevičiūtė, jau 
kuris laikas gyvendama pas

Atostogautojams maudan
tis, Dr. R. J. Hubbard duoda 
štai kokius patarimus:

1. Plaukiok tik tokio gylio 
vandenyje esant reikalui, kur 
galima būtų atsistoti.

2. Saugokis narstymų.
3. Nešok iš aukšto į negilų 

vandenį, nes tas gali baigtis 
mirtim.

4. Neplauk ten, kur yra 
duobės ar koki povandeni
niai urvai.

5. Niekuomet neplauk už 
užbrėžtos maudymuisi vie
tos.

6. Nemėgink plaukti tuoj 
po valgio.

7. Jei plaukiant pagautų 
ranką ar koją, traukutis, 
tuojau masažuok skaudamą 
vietą.

8. Nemėgink lįsti, plau
kiant, po kitais.

9. Neplaūk per toli, nebent 
laivas tave sektų.

10. Jei plaukdamas pailsti, 
apsiversk ant nugaros ir mė
gink tuo būdu plaukti.

11. Saugok savo sveikatą— 
maudykis tik ten, kur yra lei
džiama.

12. Nesimaudyk vienas.
13. Nešok į vandenį iš lai

velio, nes gali jo nesugauti 
<ai iškilsi į viršų.

14. Jei kas šoka iš laivo į 
vandenį, kiti turi būti pasi
rengę jam pagelbėti.

15. Nesėdėk ilgai saulės 
kaitroje.

16. Nesimaudyk nežino
muose vandenyse.

Bostonas. — Lietuvių salė
je čia liepos 9 d. įvykusiam 
susirinkime, išduoti pilni ra
portai iš įvykusios Bostone 
birželio 28 d. viešos rinklia
vos—Tag Day. Pirmininkavo 
Pr. Razvadauskas, sekr. A. 
Januškevičienė.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
surinkta $3,546.75. Tuos pi
nigus surinko 153 rinkėjai ir 
rinkėjos. Visiems pasidarba
vusiems nuoširdžiai padėko
ta. Padėkota ir spaudai už 
talką. Padėkota ir radijo ve
dėjams. Ypatingai padėka iš
reikšta Boston lietuvių spau
dai—Darbininkui, Keleiviui, 
taip pat radijo vedėjams A. 
F. Kneižiui ir A. Minkui, ku
rie, prie savo skelbimų, dar 
gelbėjo gauti laiko ir ameri
kiečių programose.

P. Januškiui pasiūlius, dar 
veikėjai užsidėjo mokesčiu. 
Po $10: Januškis, J. Tuinila, 
A. Mizara, J. Kasmauskas, 
Kasmauskienė, A. Nevierai- 
tė, Ver. Šimkienė, Mrs. Hallo
ran, Kropienė, Pet. Svilienė, 
J. Vileišis. $5 paaukojo tik iš 
Europos atvykęs inž. J. Va- 
sys.

Toks bostoniečių pasižy
mėjimas BALF organizacijai 
suteikė gražios naudos.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

754 MILIJONAI DOLERIŲ 
PERTEKLIAUS

Jungtinių Valstybių vy
riausybė, kaip ir daugelis di
delių bendrovių atsiskaitymo 
metus baigia birželio 30 d.

Šiemet metai baigti su 754 
milijonais perteklium. Pernai 
gi turėta 20 bilijonų trūku
mas.

Šių metų likutis bus su
naudotas sumažinimui val
stybės skolos, kuri siekia 258 
bilijonų dolerių.

52 MILIJONAI PALESTI
NOS REIKALAMS

Viena Amerikos • žydų or
ganizacija paskelbė, jog Pa
lestinos reikalams pereitais 
metais ji išleido virš 52 mili
jonus dolerių.

Daugiausia pinigų išleista 
pergabenimui ir įkurdinimui 
Palestinoje žydų tremtinių.

Politikos reikalams ta pa
ti organizacija pernai išleidu
si daugiau kaip keturis mili
jonus dolerių.

ATOSTOGAUJA
MAŽIAUSIAS 

AUTOMOBILIS

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitarus

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

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

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Į I
Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y

D. Whitecavage, Savininkas

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

293 MAUJER STn
BROOKLYN 6, N. Y.

PARDUODAMI NAMAI

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

KANADOS
BLACK HORSE ALE

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.
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Basil Fedor y k
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIU 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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Jonas Subačius, žinomas 
dailininkas išvažiavo į Colo
rado valstybę praleisti kele
tas savaičių atostogų.

Jis neseniai baigė tapyti 7 
paveikslus, kurie puošia šv. 
Mykolo bažnyčią, Bayonne, 
N. J.

UŽKVIETĖ ŠOKĖJAS

Wyoming klonio vargonin- 
kų kuopa (prie Wilkes Barre, 
Pa.), užkvietė Bronės Brund- 
zienės vadovaujamą šokėjų 
grupę išpildyti programą jų 
rengiamoj išvavažiavimo die
ną, rugpiūčio 10.

L.D.S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

Seimas šiemet įvyksta rugpiūčio 
3-4 dienomis šv. Kazimiero para
pijos bažnytinėj svetainėj, Pro
vidence, R. I. Didis organizacijos 
ir jos leidžiamojo laikraščio 
“Darbininko” prietelis gerb. ku
nigas Jonas Vaitiekūnas su savo 
darbuotojais deda visas pastan
gas kad šis seimas būtų įspū
dingas ir vaisingas.

Be tradicinio darbininkiškų 
klausymų. svarstymo, įdomių 
paskaitų ir kalbų, manoma dar 
sulaukti įžymių svečių iš Euro
pos. „C-:

Kun. P. M. Juras, 
L.D.S. Pirmininkas.

auto-Mažiausias pasaulyj 
mobilis neseniai buvo padirb
tas Osaka mieste, Japonijoje. 
Jis sveria tik 50 
iy2 arklio jėgos 
per valandą gali nuvažiuoti 
17 anglų mylių.

Automobilis prilaikytas 
tik vienam asmeniui važiuo
ti. Jo kaina $200.

svarų, turi 
motorą ir

3 ŠEIMŲ namas East New York, ang
lies šiluma. Vienas aukštas tuščias. 
$136 nuomos mėn. Mortgičius $4,300. 
Kaina $9,000.

6 ŠEIMŲ namas Brooklyne. šiluma 
angliais. $2,100 nuomos metams. 
Kaina $8,000.

6 SEIMŲ 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
Platesniu informacijų kreipkitės I

Adv. PRANA ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue,

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

PARSIDUODA
WOODHAVEN—1 šeimai su 6-7 kam

bariais. Tuščias apartmentas. Atski
rai statyti. Garažai.

DVIEJŲ šeimų namai, 16-11-13 kam
barių. Garažai. Lotai — 30x100 ir 
40x100. Kaina $14,000.

6 - 8 -12 -16 - 20 šeimų namai su kam
piniais kambariais, naujos mados į- 
rengimai ir šiluma. Visuose yra po 
tučią apartmentą. Lotai 40x100.

B. Z I N I S
499 Grand St, Brooklyn 11, N.Y. 

Tel. REpublic 9-1506

I; Stan. P. Zubawicz ; 
(ZUBAVIČIUS)

1Į Išpildo Taksų dokumentus, Biz- ' 
Ji nio apyskaitas, Palikimų ir
■ J įpėdinystės raštus. ,
i J VISUOSE MIESTUOSE IR j 
J i VALSTIJOSE
■ J Sutvarko knygas visokiems ,
J i bizniams.
!■ 111 AINSLIE STREET, i 
i J BROOKLYN 11, N. Y. ] 
;! Tel. EVergreen 4-3049 !
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PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas. '

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

Kreipkitės:--
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

Dekoruotojas
Dažytojas

IŠ ORO IR Iš VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKATNAVTMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

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
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