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Kad Rusijos valdytojai nė
ra proletarai, jau visiems ne 
nuo šiandien aišku. Ten yra 
įsigalėjusi partijos biurokra
tija, kuri turi susiglemžusi 
visas gyvenimo įstaigas, kai 
ištisi milijonai grimsta skur
de.

Taip Rusijoj atsirado nau
ji ponai, dar didesni ir galin
gesni, negu carų laikais.

Bet įdomu, kad prieš pa
vergtus svetimtaučius sten
giamasi kiekvieną rusą pada
ryti “aukštesniu” sutvėrimu, 
nors sovietuose tiek daug 
pliauškiama apie tautų lygy
bę.
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Hitleris buvo mėginęs iš

auginti “ponų veislę.” Toji 
nacių šviesa, matyti, arti 
prie širdies ir Rusijos dikta
toriams.

Amerikiečių laikraščiai ne
seniai pranešė, kad kai ku
riose vietose sovietuose ru
sai, kaip “poniškesnė” veislė, 
gyvena visai atskiruose mies
to kvartaluose nuo kitų tau
tų.

Antai, Taškente rusai turi 
savo atskirą miesto dalį, kur 
čiabuviai neįsileidžiami.

Šiomis dienomis Indijoj 
buvo panaikinta vadinamoji 
“neliečiamųjų” kasta. Tačiau 
tas paprotys pasauly nežus— 
rusai savo vergijoj sudaro 
naujas “neliečiamųjų” kas
tas.
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I Lietuvos Valstybinio Teatro Rūmai Kaune
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Po karo rusai visu žvėru- 
mu buvo šokęsi draskyti Vo
kietijos fabrikus ir gabenti į 
savo žemę.

Paskutinėje savo kalboje 
John F. Dulles suminėjo, kas 
su tomis mašinomis atsitiko.

Daug jų; didW’BaW^te- 
berūdyja pakelėse. Mat, ru
sai apsižiūrėjo, kad jie išar
dyti tai sugebėjo, bet sudėti 
tų mašinų nemoka, ir taip jos 
pasiliko numestos pakelėse 
lietums ir rūdims.

Tai simbolinga visai so
vietų elgsenai: jie meistrai 
ardyti, bet ką nors naudingo 
sukurti jų tvarka yra bejėgė.

Balandžio vidury “The N. 
Y. Times” buvo paskelbęs ži
nią apie okupacines kariuo
menes viršininko gen. Clay 
kreipimąsi į visus tremtinius, 
raginant juos grįžti į savo tė
viškes ir žadant už tai dviejų 
mėnesių maisto atsargą.

Ši žinia rodė apie galimą 
pavojų tremtiniams ir todėl

BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius tuojau nusiuntė te
legramą prez. Trumanui, pra
šydamas paaiškinimo ir už
tikrinimo, kad jokia prie
spauda nebus taikoma lietu
viams tremtiniams, atsisa
kantiems grįžti į pavergtą 
Lietuvą.

Gegužės 5 d. gautas Val
stybės Departamento laiš-
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Štai galvosūkis: Vokietija 
per karą baisiai nuteriojo 
Rusiją, bet šiandien Krem
liaus diktatoriai nesutinka 
su Jungtinių Valstybių siūly
mu sudaryti keturioms di
džiosioms šalims sutartį pri
žiūrėti per 40 metų Vokieti
ją, kad ji nesiginkluotų ir ne
sukeltų naujo karo.

Rodos, Rusijai kaip tik tu
rėtų tikti toksai susitarimas 
—laikyti Vokietiją pažabo
tą .. .

Vienok Rusijos valdytojai 
tokiam planui priešinasi.

Tai jie daro dėl dviejų iš
skaičiavimų : viena, patys 
Rusijos komunistai tebesitiki 
visą Vokietiją paglemžt rau
donajam antplūdžiui, — tada 
stipri Vokietija būtų tikriau
sias įrankis visam pasauliui 
sukomunistinti; antra — Ru
sija vienokiu ar kitokiu būdu 
stengsis Jungtines Valstybes 
išspirti iš Europos. Pasira
šius gi su Amerika ilgametę 
sutartį laikyti Vokietiją ne
apsiginklavusią, tuo pačiu 
būdu Maskva pripažintų ilga
laikį Amerikos domėjimąsi ir 
buvimą Europos reikaluose.

Už Kremliaus mūrų susėdę 
tironai žino, kad didžiausia 
kliūtis raudonajam imperia
lizmui kaip tik yra Jungtinės 
Valstybės.

Negalima pasakyti, kad 
savo pastangose užtvenkti 
komunizmo veržimąsi Ame
rika būtų nuosekli.

Dar taip neseniai tas pats 
Valstybės sekretorius Geo. 
Marshallas visomis jėgomis 
stengėsi Kinijoje sutaikinti 
centro valdžią su komunis-

vietos Kinijos vyriausybėje. 
Taikos derybose amerikiečiai 
sutiko su stambia reparacijų 
našta Italijai ir sutiko, kad iš 
jos būtų atimta svarbių že
mių. Toki dalykai tegali pa
sunkinti ir taip nemažą Ita
lijos skurdą, o tai sudaro pa
togesnes sąlygas komuniz
mui augti.

“Time” rašo, kad diena 
iš dienos komunizmas Italijo
je stiprėja. Tai paliudija ir 
paskutiniai rinkimai Sicilijo
je, kuri seniau buvo konser
vatyvi. Dabar ten pirmoj vie
toj atsistojo kairieji. Raudo
nos vėliavos plevėsuoja prie 
savivaldybių Milane, Floren
cijoj, Ferraroj, Venecijoj, Li
vorne. Pizoje, Parmoję ir dar 
kituose miestuose, kur miesto 
valdžią laimėjo raudonieji.

Italų komunistams vado
vauja Palmiro Togliatti, tu
rįs ypatingą Stalino malonę.

Tą malonę įsigijo, kai Mus- 
solinio laikais Maskva iš 
Togliatti pareikalavo, kad jis 
fašistų milicijai išduotų ita
lų socialistų sąrašą, nes šie, 
Kremliaus nuomone, kenkę 
pasaulinei revoliucijai.

Togliatti savo draugus so
cialistus išdavė fašistams ir 
pražūčiai, o pats jų krauju 
nusipelnė kito kraugerio, 
Stalino, malonę.

ninko telegramą prezidentui 
atsakoma sekančiai:

“You may be assured that 
General Clay’s statement in 
no way alters or contradicts 
the United States policy with 
regard to repatriation. As 
you know, the United States 
Government has taken a firm 
stand against any forced re
patriation and will continue 
to maintain this position. At 
the same time, the United 
States Government has en
couraged and in every way 
assisted voluntary repatria
tion and it is in regard to 
continued voluntary repa
triation that General Clay 
made this statement. There 
is no intention that there 
should be any “pressure” on 
refugees to return home 
against their will.”

Streikas Baigiamas
Telefono tarnautojų strei

kas, užsitęsęs daugiau vieno 
mėnesio, atrodo, netrukus 
gali užsibaigti. New Yorke 
streikas baigtas susitarimu 
ir vietiniai pasikalbėjimai 
gaunami visiškai tvarkingai. 
Galimi ir tolimi užmiesčio 
pasikalbėjimai.

Illinois valstijos Bell ben
drovės tarnautojai užbaigė 
streiką gegužės 7 d. Darban 
grįžo-11,090 t^nautojų. - ?

Manoma, kad šios savaitės 
gale visoje šalyje susisieki-' 
mas telefonu bus pilnai at- 
steigtas.

Raud. Kryžius Gavo 
75 Milijony Doleriu

Washington. — šių metų 
vajus Amerikos Raudonajam 
Kryžiui davė 75 milijonus 
322 tūkstančius dolerių. Ši 
suma yra 25 procenteais dau
giau, nei kvotos dydis.

Raudonasis Kryžius turi 
3,746 skyrius. Manoma, kad 
savo auką Raudonam Kry
žiui davė 17 milijonų asme
nų.

— Pernai dviračių nelai
mėse 570 asmens užmušta ir 
21,600 asmenų sužeista.

RAGINA PRIIMTI TAIKOS SUTARTIS
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Prancūzai Veja Komunistus
■   ♦---------------------------------------- ---—-—-

dier iškeltu klausimu paša
linti iš vyriausybės komunis
tus, kurie kenkia Prancūzi
jos solidarumui.

Po balsavimo Ramadier 
nuvyko pas prezidentą Au- 
riol ir gavo jo pritarimą pra
šalinti komunistus ministe- 
rius iš vyriausybės. Komu
nistai ministerial pakeisti 
socialistų, respublikonų (ka
talikų) ir radikalų partijų 
nariais.

Komunistai apkaltinti, kad 
savo elgesiu trukdė vieningą 
pokarinį valstybės atsistaty
mą. Bandymu sukelti šalyje 
nepasitikėjimą dabartine vy
riausybe ir bendrai trukdy
mu susitarti įvairiais klausi
mais.

Po šio karo Prancūzijos 
vyriausybė bus pirmą kartą 
be komunistų. Visi seka, kas 
bus toliau Prancūzijoje. Bijo
masi didelio streiko, nes ko-

Paryžius. — Gegužės 4 d. 
prancūzų tautos atstovų rū
mai 360 balsų prieš 186 iš
reiškė pasitikėjimą Rama
dier vyriausybei. Prieš pasi
tikėjimą balsavo komunistų 
partijos nariai, kurių tarpe 
buvo ir keturi ministerial.

Ministeris pirmininkas Ra
madier iškėlė pasitikėjimo 
klausimą po to, kai komunis
tai pareikalavo patenkinti 
vienos automobilių dirbtu
vės streiko vadovybės reika
lavimus pakelti algas. Iki šiol 
visos partijos buvo susitaru
sios stovėti už palaikymą da
bartinio algų dydžio, kad 
kraštas būtų apsaugotas nuo 
pavojingo kainų kilimo.

Ministeris pirmininkas po 
ilgo pasitarimo su savo par
tijos vadais, socialistais, nu
sprendė pašalinti komunis
tus. Socialistų atstovai susi
rinkę nubalsavo 69 balsais 
prieš 9 kad jie sutinka su mi- munistai valdo galingą dar- 
nisterio pirmininko Rama- bo unijų federaciją.

RUOŠIASI NEPRIKLAUSOMYBEI
Indijos tautinio judėjimo 

vadas Mohandas K. Gandhi 
šios savaitės pradžioje pa
reiškė, kad Anglijos nutari
mas pasitraukti iš Indijos 
yra “britų tautos kilniau
sias žygis. Spaudos atsto
vams jis pabrėžė, kad būtų 
gera, jei anglai “dar šiandie 
pasitrauktu.”^ Jis aukštais 

teną, naująjį Indijos viceka- 
ralių.

Gandhi pramato gerus In
dijos santykius su Anglija. 
Jis nepritaria jėgos vartoji
mui ginčams spręsti. Ta pro
ga jis pataria žydams Pales
tinoje susilaikyti nuo teroro 
priemonių, kurios tik ken
kiančios pačiam reikalui.

ANGLIJA BADAUJA

Britų Gydytojų Valstybi
nės Kolegijos narys Dr. Fr. 
Bicknell, žurnale “The Medi
cal Press” rašo, kad anglai 
yra blogiausiai maitinama 
tauta Europoje, išskyrus Vo
kietiją.

Kiekvienas anglas kasdie-

kalorijų maisto, tuo tarpu 
kai normaliai žmogui yra rei
kalinga ne mažiau 3,000 ka
lorijų į dieną.

“Kaip tauta, mes turėsime 
susmukti, jei maisto klausi
mas greit nepagerės, — ra
šo Dr. Bicknell, — nes tokio
se sąlygos negalėsime tinka
mai atlikti savo pareigų.”

ANGLAI PASMERKĖ KESSELRING^ _ _ _ ♦- - - - - - - - - - - - -
Lietuviu Seminarija

Romoje

Bilijonai Doleriy 
Arabų Karaliui

Washington. — Senatorius 
Brewster, senato karo tyri
nėjimų komisijos pirminin
kas, pareiškė, kad Saudi Ara
bijos karalius Ibn Saud ir jo 
įpėdiniai už išnuomuotus 
Amerikos bendrovėms alie
jaus šaltinius gaus apie pen
kis bilijonus dolerių.

Senatorius Brewster turi
momis žiniomis, Saudi Arabi
jos laukuose yra 20 bilijonų 
statinių aliejaus, už kurį ka
ralius gausiąs po 23 centus 
nuo statinės. Amerikos ben
drovės gavusios iš karaliaus 
nuomos sutartis semti aliejų 
iki 1999 metų.

Mire Kongresmanas
Washington. — Gegužės 5 

d. mirė kongresmanas Char
les L. Gerlach, respublikonas 
iš Pennsylvanijos. Buvo už- 
sienio komisijos narys, 51 m. 
amžiaus. Kongrese buvo nuo 
1938 metų.

Amerikos Legijone
3 Milijonai

Indianapolis. — Amerikos 
Legijonas vedė naujų narių 
vajų. Po metų gauta 237,683 
nauji nariai.

Šiuo metu ši karų veteranų

narius.

Anglijoje Suvalsty
bins Susisiekimą

Grįžęs į Ameriką, H. Wal
lace viena proga išsireiškė— 
esą, dabar Rusijoj žmonės 
turi daugiau laisvės negu ka
da nors. . .

Jeigu jis laisve laiko dik
tatūrinę vergiją ir ištisus mi
lijonus, uždarytus koncen
tracijos stovyklose, tai tik 
rodo, koks žlibumas ir pikta 
valia yra apėmusi šį žmogų.

Vienas žurnalistas, rašy
damas apie paskutines kal
bas prieš Ameriką, pasakė, 
kad tai yra lyg spyrimas sa
vo motinai į dantis.

Pasirodo, kad jis spiria ne 
tik į savo motiną, bet ir į vi
sų žmonių laisvę, be atodai
ros girdamas vergiją.

Washington. — Preziden
tas Truman viename savo 
rašte Kongresui nurodo būti
ną reikalą patvirtinti taikos 
sutartis su Italija, Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija.

Jis pažymėjo, kad taikos 
sutartys yra kelių mėnesių 
darbo vaisius, todėl, jo nuo
mone, nepatvirtinimas jų bū
tų didelė nelaimė ir smūgis 
šiai šaliai užsienio politikoje.

Valstybės sekretorius G. 
Marshall savo rašte pabrėžė, 
kad pasaulis nustotų pasiti
kėjęs Amerikos pasiūlymais 
ir vadovybe, jei Senatas ne
patvirtintų taikos sutarties 
su Italija.

Italy Darbininkai 
Vyksta Š vedi j on

Stockholmas.— Netrukus 
Š vedi j on atvyks 500 italų 
darbininkų specialistų, kurie 
pagelbės švedų fabrikams iš
pildyti Rusijos užsakymus.

Vėliau atvyks daugiau ita
lų darbininkų.

\ ______

“Darbininko” 
Koncertas

Venecija. — Anglijos ka
riuomenės Teismas pasmer
kė mirčiai maršalą Albert 
Kesselring, buvusį vokiečių 
kariuomenės Italijoj vyriau
sią vadą.

Maršalas buvo rastas kal
tu už nepateisinamą keršto 
bausmę prieš italų civilius 
gyventojus. Kesselring buvo 
vienas žymiausių vokiečių 
kariuomenės vadų.

Kurį laiką Kesselring 
vo vokiečių kariuomenės 
karų fronte vyr. vadas.

bu- 
va-

Gegužės 11 d. Bostone į- 
vyksta didžiulis koncertas. 
Koncerto programoje daly
vaus žymi dainininkė Polyna 
Stoškiūtė, kuri turi vieną iš 
svarbiausių rolių New Yorke 
vaidinamoj operetėj “Street 
Scene”. Taip pat programoje 
dalyvaus Birutė Nasvytytė - 
Smetonienė, pasižymėjusi pi
anistė.

Koncertas įvyks Jordan 
Hall, Huntington Ave., cor. 
Gainsboro St., Boston. Bilie
tai nuo $1.20 iki $2.40.

KOMUNISTŲ ESĄ VISOSE 
SRITYSE

Gegužės 7 d. kun. Norber
tas Pakalnis gavo pranešimą 
iš Romos, kad ten nuvykęs 
kun. A. Briška jau įsteigė lie
tuvių kunigų seminariją, ku
riai buvo gautas specialus 
Švento Tėvo leidimas ir pa
laiminimas.

Seminarija pradės veikti 
artimiausiu laiku.
Kun. A. Briška Chicagos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas išvyko Romon ba
landžio 11 d. Pakelyje iš Chi
cagos buvo apsistojęs Brook- 
lyne pas kun. N. Pakalnį, ku
riam vienam iš pirmųjų pra
nešė šią žinią.

Londonas. — Atstovų rū
mai darbiečių balsų dauguma 
priėmė vyriausybės siūlymą 
suvalstybinti susisiekimo 
priemones. Dar turi pasisa
kyti lordų rūmai, bet nema
noma, kad ten būtų pasiprie
šinta atstovų rūmų nutari
mui.

Suvalstybinimo įstatymui 
įsigalėjus, nuo 1948 m. sau
sio 1 dienos valžios žinion 
pereitų 68 geležinkelių lini
jos, 52,000 mylių geležinkelių 
bėgių, 1,230,000 prekinių va
gonų, 45,000 keleivinių vago
nų, 20,000 garvežių, 70 vieš
bučių ir 50 namų.

Be to, valdžios žinion pa
tektų 1,640 mylių kanalų ir 
vandens kelio su 100 garlai
vių ir apie 34,000 prekybinių 
sunkvežimių.

LAIVYNAS TURĖS 
NAUJĄ MOKYKLĄ

MAŽINA IŠLAIDAS

rū-Washington.—Atstovų 
mų lėšų skirstymo komisija 
nutarė patarti Kongresui su
mažinti valstybės, prekybos 
ir teisingumo departamentų 
išlaidas 23 procentais.

Tarp siūlomų išbraukti iš
laidų yra valdžios pasiūlytos 
sumos užsienio kultūriniems 
santykiams palaikyti.

Washington. — FBI direk
torius J. Edgar Hoover Kon
greso lėšų skirstymo komisi
jos posėdyje pareiškė, kad 
Amerikoje komunistų parti
ja turi 74,000 narių, kurių 
kiekvienam yra po 10 prita
rėjų—simpatizatorių.

Hoover nurodė, kad komu
nistai yra įsiskverbę į judo- 
mųjų paveikslų, radijo ir 
laikraščių dirvas, į darbo or
ganizacijas, žodžiu, visur, 
kur yra gerų progų turėti į- 
takos į viešąjį šalies gyveni
mą. Jo nuomone, komunistų 
revoliucijos tačiau nėra dar 
ko tikėtis.

Hoover liudijo, kad pernai 
didžiųjų nusikaltimų skai
čius padidėjo daugiau kaip 
septyniais nuošimčiais. Nu
rodė, kad gali tekti uždaryti _ ________ ____ ______
FBI skyrius Havajose, Alas-'maa> kadangi pilna Rusijos 
koje ir Puerto Rico. I kariuomenės.

Washington. — Kongrese 
pareikštas pritarimas įsteig
ti Monterey, Cal., naują lai
vyno mokyklą. Joje mokysis 
500 karininkų.

NAUJI AREŠTAI RUMUNIJOJE_ _ _ ♦- - - - - - - - - - - - - - - -
Bukareštas. — Rumunijos 

vyriausybė paskelbė prave- 
dusi neriboto skaičiaus asme
nų suėmimus. Visi suimtieji 
kaltinami ruošę perversmą 
prieš komunistų valdomą vy
riausybę.

Suimtųjų tarpe yra įžymūs 
komunistams priešingų par
tijų vadai, buvę ministerial. 
Vyriausybės sluoksniai drą
siai kalba apie savo priešų 
suokalbius, visiškai neaiškin
dama, kad šiandie Rumunijo
je neįmanomas joks sukili-

MacArthur Priėmė 
Imperatoriii

Tokio. — Gegužės 6 d. ja
ponų imperatorius Hirohito 
atsilankė pas generolą Mac 
Arthur. Tai jau ketvirtas iš 
eilės imperatoriaus atsilan
kymas pas generolą.

Šį kartą abu atsakingi vy
rai kalbėjosi virš valandos 
laiko. Manoma, kad pasikal
bėjimas daugiausia lietė nau
jos japonų konstitucijos į- 
gyvendinimą.

Šiomis dienomis laukiama 
naujos japonų vyriausybės.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MOTINOMS — MOTINOS DIENAI
Kape besiilsinčiai

Pirmoji Motinos Diena, kai nesisegsiu raudonos rožės. 
Ir mano mylimoji motinėlė negaus kitokio pasveikinimo, 
kaip tik karštą savo sūnaus atodūsį—amžiną atilsį duok 
jai, Viešpatie ... O kaip skaudu prisiminti paskutinį atsi
sveikinimą . . . Tuomet maniau dar pamatyti Tave, tik ke
lioms dešimtims dienų atsiskyrėm. Kaip jautriai Tu mane 
palydėjai savo motiniškomis akimis, o savo širdimi dūsavai 
ir sekei ir kai manęs ilgai ilgai nebematei. Žinau, kad Tu 
manęs nepamiršai nė valandėlei. Dieną mintimis, o naktį 
sapnavai. Laukei, troškai dar pamatyti ... Ir kai Tavo kū
nas susilpo, skausmai ir liga prislėgė, ir tuomet Tu mane 
šaukei, prie savęs kvietei, paskutinį kartą jautriausiai kal
bėjai. O kaip troškai, kad aš būčiau prie Tavęs. Juk tiek 
daug Tu dėl manęs kentėjai. Kai aš mažas buvau, sirgau— 
Tu viską aukojai, kad aš gyvenčiau, laimingai gyvenimo 
keliu eičiau . . .

Bet aš negalėjau atsakyti į paskutinį Tavo maldavimą. 
Ne dėl to, kad kurčias būčiau Tavo žodžiams ir aimanoms, 
bet kad toluma ir likimas mus skyrė. Bet jaučiu savo šir
dimi, atkuriu savo sieloj Tavo paskutinius žodžius, man 
ištartus. Tavo balsą girdžiu, matau skausmų veidą—atjau
čiu sielos troškimus ir ašarą graudžią ne vieną lieju . . . 
Todėl dabar viską priimu, ir klausau, Tavo paskutinę va
lią noriu vykdyti, niekuomet nepamiršti, maldą už Tave 
kalbėti, prie Tavo kapo keliauti . . .

Negalėjau sužinoti, kur ir kaip Tave palydėjo, kur Ta
vo kapą supylė. Ar ten kalnelyje, po medžiais ir po kry
žiais, kur mes ne kartą lankėmės, kur savo vietą rinkomės, 
kur jau keli mūsų artimieji ilsisi. O gal kur nežinomoj, nau
joj vietoj ... Ir kaip supuolė, kad nežinau tėvo kapo, kurs 
paguldė savo gyvybę per aną baisų karą, o per tą ir Tu, 
mano motina, iškeliavai, ir Tavo kapo nežinau.

Bet ne Tavo vienos nežinomas kapas. Tūkstančiai lie
tuvių motinų per paskutinę audrą krito kaip medžių lapai. 
Ir kiek jų ten kur krito, ten ir pasiliko. Ir jų mylimieji vai
kai nežino jų kapo. Jos ilsisi tolimuose Vakaruose ir Rytuo
se—pakelėse ir svetimuose laukuose. Kitoms ir jokio kapo 
nieks nesupylė^ maldos nesukalbėjo. Kąip šventą ir išga
ningaMotinos DieiSnKšlniiiiti tas vafgb, nėTaimės, kalėji
mo ištrėmimo nuveiktas motinas. Bent dabar joms išga
ningą Amžiną atilsį sūkalbėkim.

Motinai Tėvynėj
Verta minėti motiną Tėvynėj ir Motiną Tėvynę. Kaip 

Jūs švenčiate tą malonią lietuviams šventę. Jūs laimingos, 
kad dar esate savo žemėj, savo tėviškėj, savo sodyboj. Bet 
kiek iš jūsų ten yra? O kiek karo viesulas išblaškė, negai
lestingai nuo vaikų atskyrė, gal viską sunaikino, tik dar 
skausmingai plakančią motinos širdį neišplėštą paliko. Ji 
plaka savo Tėvynės Lietuvos meile ir gyvena troškimais, 
kad sugrįžtų laimingi laikai, kai visi laimingai Motinos 
Dieną minėtų, sveikinimus gautų, savo sūnų ir dukterų do
vanas žiūrėtų, su jais drauge dieną praleistų.

Mes Tave, Motina, sveikiname, didvyre laikome, nes tu 
tu neši gyvybę ir stiprybę lietuviškai širdžiai. Tu Tėvynės 
Lietuvos Aukurą kūreni, vilties duodi, kad mes dar gyven
sim . . . Tavo skausmų ir pergyvenimų mes gal negalim pil
nai suprasti , bet žinok, kad mes at jaučiam, stiprybės mel
džiam, ir linkim ištverti šventoj lietuviškumo ir Tėvynės 
sargyboj ...

MOTINAI
Girdi tu, motin, žemės raudą 
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų, 
Ir tau šaltam kape gal širdį skauda, 
Ir tau šaltam kape gal neramu.
Girdi—praeina tremtinių kolonos, 
Ir krinta ašara ant vieškelio akmens— 
Kai jie basi bus jau anapus Dono, 
Jų skausmo ašara dar vis ugnim rusens, 
Nukritus ant vagos, kur mirė duona, 
Sumindžiota kazokų, ne rudens. 
Ir niekad ten nedygs žolė ir niekad 
Nei rugio žiedas, nei kūkalio nežydės, 
Ir žemė džius tuščia, nuo jos sudrėkus, 
Ir tau, o motin, namuose mirties, 
Ir tau, o motin, ašara pasiekus 
Išplėš ramybę amžiams iš širdies.
Ir tu girdėsi mūsų žemės raudą 
Ir skurdus blaškomų sodybų ir namų, 
Ir tartum gyvai tavo širdžiai skaudant 
Tau ir šaltam kape bus neramu.

Bernardas Brazdžionis.

TIESA APIE IMIGRACIJĄ

nusistatymas tarpe “grynų PADARYTA TAIKA SU ITALIJA

Ištremtai Motinai
Kas galėtų išreikšti Tavo širdies jausmą Motinos Die

ną! Jūs gyvenate toli nuo savo namų, savųjų. Tamsi bevil
tis, neišpasakyti trūkumai, vargai apipynė Tavo motinišką 
širdį. Beveik viskas iš Tavęs išplėšta. Tik su širdies skaus
mu ir silpstančiu jos plakimu Tu gyveni. Sielos kalba yra 
vienintelė Tavo šneka. Tik dvasios pajėga gali tave sveikin
ti. Tavo vaikai, atskirti mirties ar to paties likimo, ar ne
žinioj. Dvasia tik galime ir mes siųsti Tau sveikinimus ir 
suraminimą, melsti vilties ir ištvermės. Tu kenti ir už mus, 
nes tu kenti ir už mūsų visų lietuviškų širdžių troškimą— 
kad mūsų Tėvynė vėl gyventų. O kiek daug skolingi mes 
esame palengvėl merdėjančiai tremtinio lietuviškai širdžiai, 
kuri tirpsta, kad kitos širdys gyventų ir Lietuvą mylėtų.

D. P.—-Bedalių Motinai
Ypatingai pergyvens Motinos Dieną motinos svetimuo

se kraštuose. Jos tiek daug turi atjausti. Jos nori palaikyti 
lietuvių tautos gyvybę, nori tęsti savo šventą pareigą—būti 
motina. Bet kaip jos turi kentėti, matydamos savo vaikučių 
nešviesią nedalią. Jų pergyvenimai labai jautrūs, ne visiems 
suprantami. Sunki diena, netikrumas, galybė netikėtinumų. 
Ką jos gali pasiūlyti savo mieliems vaikučiams, savo širdies 
brangiausiems žiedams. Ir kaip jaučiasi motina, kai mato 
išblyškusį, alkaną, pusnuogį, apleistą, kenčiantį vaikutį. Ir 
nieko negali jiems padėti. Tik gali pasiguosti tuo nieko ge
ro nelemiančiu “D. P.” ženklu.

Prijungtam mes savo sveikinimus tai aukos, didžios vil
ties ir galingos meilės savo krašto motinai. Tegul jos viltys 
greit išsipildo—sugrįžt savon, laisvon, Nepriklausomon Tė
vynėn.

Spaudoje ir per radiją daž- 
, nai ir plačiai diskusuojama 

imigracijos klausimas. Tos 
diskusijos ir debatai pasiekė 

’ aukščiausią valstybės įstaigą 
, — Kongresą.

Skambiausiai balsą kelia 
vadinami “nativistai,” kurie 
tartum bijo kokios tai pakai- 

’ tos mūsų įprastam gyveni
mui. Tie “nativistai” pasida- 

. rė savotiški gynėjai ameri
koniškos “rasės.” Keldami į- 

’ vairiausius protestus, jie iš- 
, kasė 1838 metų raportą tuo

laikinio kongreso tyrinėjimo 
komisijos. Raporte pažymė
ta, “kad šią šalį yra apnykus 
iš Europos atvykusi driskių 
gauja.”

Nevaržoma imigracija tę
sėsi iki 1920, nežiūrint to 
ankstyvaus kai kurių kon
greso narių priešingumo. Pa
prastai visiems yra žinoma, 
kad atvykusieji į šią šalį imi
grantai didele dalimi prisidė
jo sukurti tai, ką šiandien 
turime. Todėl bandymas įro
dyti ir jpalailę-yti ^kažkokį 
“tikrą amerikoną” yra visai 
nepamatuotas. Prieš imigra
ciją kylą balsai daugelyje 
randa pritarimo. Kokia to 
priežastis? Išsiaiškinus pasi
rodo, kad ryškiausi yra šie 
kaltinimo punktai:

1. Imigrantai turi daugiau 
kriminalinių ypatybių, negu 
čia gimusieji.

2. Imigrantai yra bemoks
liai ir nebando tai prašalinti.

3. Gausus imigrantų skai
čius prisidės prie nedarbo.

Dabar pažiūrėkime, ką ro
do faktai dėl šių apkaltini
mų.

Sociologijos mokslas se
niai sugriovė teoriją, kad 
kriminališki palinkimai par
einą’ nuo rasės ar tautos, bet 
priklauso daugiausia nuo są
lygų, kurias gyvenimas atne
šė į asmens kelią.

Tyrinėjimai, kurie turėjo 
šiokios tokios vertės, parodo, 
kad imigrantas yra kur kas 
paklusnesnis įstatymams, 
negu baltas vietinis. Tautinė 
Komisija Nusikaltimams Iš
tirti savo 1931 metų raporte 
apie čia negimusius šiaip ra
šo: “proporcingai, imigran
tai kriminališkai nusikalsta 
daug mažiau, negu Ameriko- , 
je gimę to paties amžiaus ir : 
lyties.” Palyginus skaitlinė- : 
mis, kurias suteikia Edwin ] 
H. Sutherland, Indianos uni- < 
versiteto profesorius, iš 100 < 
tūkstančių suaugusiųjų gy
ventojų 1937 metais areštuo
ta 514 čia gimusiųjų ir 212 
imigrantų.

FBI statistikos daviniais,____ ____  ____
imigrantai nusikalsta tik | maitinęs, jie suvalgė pasi-

Laimingosioms Motinoms
Laimingiausias lietuves motinas vadinu tas, kurios 

gyvena laisvuose pasaulio kraštuose. Ir jos turi savo var
gų, sunkumų. Ne viena kenčia netekusi savo sūnaus karo 
metu ar kitų nelaimių pakirsta. Tačiau ji vis dar laiminges-

trečdaliu, ko proporcingai 
būtų galima laukti tokiuose 
nusikaltimuose kaip: vagys
tėj, žmogžudystėj, moterų iš
niekinime ir apgavystėj. To
se valstijose, kurios turi dau
giau imigrantų, didelių nusi
kaltimų skaičius yra mažes
nis. Tarp kitko galima pasa
kyti, kad kiniečiai ir japonai 
yra paklusniausi įstaty
mams.

Tad užmetimas, kad imi
grantai yra driskiai ir krimi
nalistai yra neteisingas. Kri
minalistų buvo visur ir visa
da. Nei viena tauta negali pa
sisakyti, kad yra geresnė už 
kitą.

Pažiūrėjus į antrąjį “pri
siekusių amerikonų” užmeti
mą—apšvietą—galima smul
kiais statistikos daviniais į- 
rodyti, kad imigrantai beveik 
nieku nesiskyrė nuo seniau 
čia gimusių. Nuo 1890 m. iki 
1930 m. čia gimusių beraščių 
skaičius sumažėjo nuo 7 ir 
pusės procentų iki beveik 2, 
o, antroj-imigrantų generaci
joj per tą patį laiką nuo 2 iki 
0.6 procentų. Tiesa, pirmieji 
imigrantai nebuvo perdaug 
apšviesti, bet jie greitai pri
sitaikė prie gyvenimo sąly
gų. Pasidairę po Tennessee ir 
Kentucky, mes rasime, kad 
ten dar yra didokas skaičius 
irgi nenorinčių ir nebandan
čių išsimokslinti.

Verta paminėti, kad per 
paskutinius 10 metų imi
grantų skaičius yra didele 
dalimi išmokslintų žmonių į- 
vairiose profesijose. Tarp jų 
yra 5,000 daktarų, 3,500 ko
legijų profesorių, 2,500 įvai
rių šakų inžinierių, 2,400 dva
sininkų, 1,900 mokslininkų ir 
literatų, 1,200 muzikos spe
cialistų, 800 teatralų, 700 
menininkų, 2,500 prekybinin
kų, 1,800 pramonininkų ir 8 
Nobelio premijos laimėtojų. 
Štai ką ši šalis gavo iš atvy
kusiųjų imigrantų. Jie savo 
gabumus ir žinias paskyrė 
J.A.V. gerovei pakelti, o ne 
mažinti. Kas gali apskaičiuo
ti, kiek žmoniškumo ir supra
timo jie įnešė į mūsų gyveni
mą?

Kada kalbama apie imi
grantus, atimančius duoną 
darbininkui ir didinančius 
nedarbą, kažkaip prisimena 
Pietų salose gyvenanti taute
lė. Toji tautelė gyveno iš me
džio bunga-bunga vaisių. Me- j 
džiui nešant vaisiaus pertek
lių, jie pasikvietė svečią ir jį 
maitino. Kada medis tedavė : 
tik jiems pakankamą duoklę, 
jie nustojo svetimajam davę. 1 
Kada medis nustojo juos ’

nė už bet kokią kitą lietuvę motiną. Juk jas sveikins, dova
nas duos, žydinčias gėles segs, jos baimės neturės.

Sveikiname jas. Linkime, kad pačios laimingos būda
mos nepamirštų vargšių motinėlių. Ypač vertos sveikinimų 
tos motinos, kurios jau lig šiol daug vargšių motinų paguo
dė: ištrėmime ar po DP ženklu. Joms sveikinimus siuntė, 
pas save kvietė, kad ir jos bent dalelę tos laimės paragau
tų. Kas jei ne motina motiną geriau atjaus. O tiek daug at
jautimo reikalaujančių lietuvių motinų yra visame pasau
lyje!

Visas motinas sveikiname, visoms palaimos ir laimin
gesnės ateities linkime.

Kun. Stan. Raila.

amerikonų” imigrantams.
Kada ši šalis kilo ir plėtėsi, 

svetimšaliai buvo kviečiami. 
Kai jų rankų reikėjo, niekas 
prieš juos balso nekėlė, su 
jais buvo žmoniškai apseina- 
ma. Bet kada atėjo blogesni 
laikai, vargšai imigrantai tu
rėjo nukentėti.

Tikrumoje didesnė imigra
cija nepakelia nedarbo, bet 
priešingai, jį mažina. Kurt 
R. Grossman, žinomas auto
ritetas šiame klausime, Na
tion žurnale įrodo, kad J.A.V. 
pasiekė aukščiausios gero
vės, kada imigracija buvo 
skaitlingiausia. Ekonominis 
nusmukimas įvyko po to, kai 
imigracija buvo beveik visai 
suvaržyta. Tarp 1899 ir 1909 
metų J.A.V. įsileido 7 su pu
se milijonų imigrantų ir dar
bų skaičius pakilo 40 procen
tų. Per sekančius 10 metų į- 
važiavo virš šešių milijonų 

t imigrantų ir darbų skaičius 
, pašoko 37 procentais. 1924 

metais įvestas suvaržymas— 
kvotos įstatymas. Per sekan
tį 10 metų 1919-1929 laiko
tarpį imigracija sumažėjo iki 
3 mil., darbų skaičius pa
kilo 2 procentais. Tarpe 1929 
ir 1935 metų 65 tūkstančiai 
daugiau emigravo iš J.A.V.

i negu imigravo, o darbai nu
krito 17 procentų. Pennsyl
vania yra viena iš valstijų, 
turinti didelį skaičių imi
grantų, tuo tarpu nedarbas, 
net ir sunkiausiais metais, 
ten buvo iš mažiausių. Many
mas ,kad imigrantai papratę 
prasčiau gyventi ir dėl to 
lengvai nukonkuruoti čia gi
musį, yra klaidingas. Depre
sijos metu nedarbo procen
tas buvo beveik lygus abie
juose—imigrantuose ir vieti
niuose. žiūrint biznio akims, 
atvykstantieji yra kostume- 
riai. Jiems visko reikia, jie 
įlieja naujo kraujo į pramo
nę, viskas plečiasi, gerovė di
dėja.
* Šiuo metu Europoje yra 
850 tūkstančių žmonių be pa
stogės, be pastovios vietos. 
Pažvelgus į praeities imigra
ciją, tai tik maža dalis. Bet 
Amerika nenori jų įsileisti, 
nes visai nepamatuotai bijo
ma duonos kąsnelį prarasti. 
Dauguma iš tų 850 tūkstan
čių yra apleidę savo namus 
dėl tironijos, kuri yra jų 
kraštuose. Dabartiniai mūsų 
imigracijos įstatymai nori 
tuos, netekusius tėvynių, 
žmones pridėti prie ir taip 
jau didelių karo aukų.

Imigracijos įstatymai lei
džia į metus šion šalin įva
žiuoti 153,879 asmenims. Bet 
tarpe 1933 - 1945 m. imigra
vo tik 300 tūkstančių, kas iš
eitų apie 35 tūkstančius per 
metus. Tad gi kvota nėra taip 
jau perpildyta. Visiems yra 
žinoma, kad imigracijos įsta
tymais Vokietijai ir Britani
jai iš kvotos skiriamas skai
čius siekė 110 tūkstančių; 
kodėl kitoms mažiau, neaiš
ku, todėl dabar būtų laikas 
pagelbėti nieku nenusikaltu- 
siems. Ką turime prieš 3191 
tūkstančių lenkų, 177 tūks
tančius pabaltiečių, 30 tūks
tančių jugoslavų ir apie 300 
tūkstančių žydų. J.A.V. gali 
atidaryti duris visiems šiems 
benamiams europiečiams, ne
sibijant kriminalinių nusi
kaltimų, mokslingumo nukri
timo ar amerikiečio išstūmi
mo iš darbo.

Imigracija neneša nieko 
blogo į mūsų amerikiečių gy
venimą, bet, priešingai, jį pa
pildo. Mūsų pareiga, kad ka
ro nuskriaustieji būtų duo
dami progos įrodyti esą verti 
žmogaus vardo. Tegul ne
dingsta visiems amerikie
čiams žinomas posakis: “Gy
venk ir leisk kitam gyventi.” 

Mums, lietuviams, ypač šis 
klausimas arti prie širdies, 
nes užjūryje vargsta per 75 
tūkstančiai mūsų brolių; Mes 
jiems galime padėti, reika
laudami, kad kvotos įstaty
mas, esant dabartinei. padė
čiai Europoj, būtų praplės-

PALANKI KOMUNISTAMS
Amerikoje prasidėjo judė

jimas, kad Kongresas nepa
tvirtintų su Italija padarytos 
taikos sutarties.

To judėjimo šalininkai lan
kosi Senato Užsienio Reikalų 
Komisijoje ir įrodinėja, jog 
su Italija sudaryta taika yra 
taip suredaguota, kad ji nie
kam neleistų kovoti su besi
plečiančiu komunizmu.

To judėjimo priešakyj yra 
nemažai žymių Amerikos 
žmonių. Rašytojas Vincent 
Sheean, 25 metus išgyvenęs 
Italijoje ir gerai pažįstąs tą 
kraštą, sako: “Italijos sutar
tis tą kraštą palieka Tito ma
lonei. Atėmus iš Italijos pu
sę laivyno, apkarpius jos te
ritoriją ir demilitarizavus 
pasienį, Jugoslavijos komu
nistai galės įsibriauti Itali
jon, kada tik panorės, nes 
leista jiems turėti kariuome
nė iš 185,000 vyrų bus bejėgė 
apsaugoti valstybės sienas. 
Gi paskirtas Italijai 365 mi
lijonų dolerių karo pabaudos 
mokestis apginkluos ir su
stiprins jugoslavus, kurie 
yra amžini Italijos priešai.”

Prieš Italijos sutarties ra
tifikavimą pasisakė ir Syra
cuse universiteto teisių fa
kulteto dekanas. Jis įspėja, 
jog patvirtinus, sutartį, kaip 
ji dabar surašyta, Italija bū
tų palikta nuoga prieš žiau
rias Tito ginkluotas jėgas.

Italijos sutarčiai neprita
ria net senatorius Vanden
berg, dalyvavęs tos sutarties 
sudaryme. Norėdamas patei
sinti buvusį sekretorių J. 
Byrnes, padariusi Molotovui 
daug nuolaidų, jis sako: “J. 
Byrnes padarė, ką galėjo. Ki
tas jo vietoje būtų ne mažiau 
nuolaidų padaręs, jei virš 200 
dienų būtų reikėję ginčytis 
su tuo Maskvos užsispyrėliu.

Tas Byrnes nusileidimas 
Molotovui virto net anekdo
tu. Tame anekdote sakoma,

jog posėdžiuose Molotovas 
nuolat tvirtino, kad 2 ir 2 bus 
5. Byrnes, negalėdamas jo į- 
tikinti, kad 2 ir 2 yra 4, dėl 
“šventos ramybės” nusileido 
ir sutiko, kad 2 ir 2 bus ketu
ri ir pusė.

Prieš dabartines Italijos 
taikos sąlygas balsą kelia 
Amerikoje gyveną italai. Jie 
primena šio krašto politikos 
vadams, kad kaip Dancigas 
sukėlė antrąjį pasaulinį ka
rą, taip ir Triesto uosto su- 
tarptautinimas gali paruošti 
trečiąjį pasaulinį karą

Dabartinės taikos sąlygų 
priešai grasina pasauliui: 
“Jei Italija bus pavesta ko
munistų malonei, padėtis 
Graikijos ir Turkijos, o vė
liau ir viso pasaulio, paliks 
nesaugi.

PIETŲ AMERIKA ĮSILEIS 
BENAMIUS

Paskutiniu metu visa eilė 
valstybių pasiskelbė įsilei- 
siančios bent dalį Europos 
benamių, išvietintų asmenų, 
kurie negali grįžti į savo 
gimtuosius kraštus. Tarptau
tinė Darbo Organizacija skel
bia tokias surinktas žinias:

Meksika įsileisianti 15,000 
ūkininkų šeimų.

Argentina priimsianti ūki
ninkus, žvejus, technikus ir 
kitokius specialistus, po 50,- 
000 per metus. Be to, jos vy
riausybė planuoja įsileisti 
kas mėnuo po penkis tūks
tančius italų darbininkų.

Brazilija teikia pirmenybę 
darbininkams žemės ūkio ir 
gamybos srityse, pirmoje ei
lėje įsileis italus, vokiečius, 
portugalus ir rinktinius 
tremtinius.

Venezuela šiemet priims 
15,000 imigrantų, iš kurių 40 
nuošimčių ūkininkai.

Čilė ieško-amatininkų, me
chanikų, ūkininkų ir žvejų.

KUMŠTIM GRŪMOJA DEMOKRATIJAI

bolševikų

pėstininkai 
žingsniu”

Gegužės mėn. 1 dienos pro
ga Maskvoje įvyko didelės iš
kilmės. Kariuomenė ir darbi
ninkai žygiavo parado maršu 
pagerbti “vadą ir mokytoją” 
Staliną ir stikliniame grabe 
gulintį Leniną, 
“šventąjį.”

Kariuomenės 
žygiavo “žąsies
(mesdami ištiestą koją, ne
sulenkdami per kelį). Tai pa- 
radavimo būdas, kurį pirmas 
įsivedė Mussolinis, paskui 
Hitleris, o galiausiai ir Sta
linas.

Žvilgantieji karininkų ant
pečiai, už kuriuos tie patys 
bolševikai 1917-18 m. žudė 
nelaimingus rusų karininkus, 
dabar auksu šviečia ant so
vietų armijos uniformų. Krū
tinės nusagstytos medaliais, 
kurie žvanga prie kiekvieno 
“žąsies žingsnio” treptelėji
mo.

Iškilmingą paradą lydėjo 
prieš imperializmą nukreipti 
šūkiai, o komunistų partijos 
organas išspausdino straips
nį, nukreiptą prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes, kurias 
lygina prie Hitlerio, (žemai
tis čia pasakytų: Kuo pats 
kvep, tuo kitą tep . . .) Ir pri
mena, kad mes ne tik išvijo
me įsibrovėlius, bet ir nubau- 
dėme juos. Taip bus ir Ame
rikos imperializmui.

Paradavo tą dieną ir Mask
vos satelitai, keldami kumštį 
prieš vakarų demokratiją. 
Uoliausi buvo jugoslavai, o 
labiausiai nosį buvo nukabi
nę vokiečiai Berlyne. Jie jau 
apsidžiaugė rojaus gėrybė
mis. Prancūzų komunistai 
savo eisenoje Paryžiuje gre
ta kelių tautinių vėliavų ir

daugybės raudonųjų nešė tik 
vieną svetimos valstybės vė
liavą — bolševikiškos Rusi
jos. Tie jau viešai parodė, 
kam jie tarnauja.

Amerikos katalikų visuo
menė į iškeltą grūmojantį 
kumštį atsakė gausiomis sa
vo maldomis už Rusijos atsi
vertimą ir grąžinimą žmo
gaus teisių bei laisvių pa
vergtiesiems. Tą dieną visos 
bažnyčios suruošė iškilmin
gas pamaldas, 400 kat. vete
ranų skyrių visoje šalyje or
ganizavo tam tikrus minėji
mus. New Yorko katedroje, 
nors buvo darbo diena, į pa
maldas susitelkė apie 10,000 
žmonių, kurių apie 4,000 ne
tilpo vidun ir meldėsi bei klū
pojo gatvėje.

Vokieti joje
Gegužės mėnesį šaukiamas

Į Vokietijoje ir kitose ištrėmi- 
Imo vietose esančių lietuvių 
rašytojų suvažiavimas.

Rašytojų tremtinių sąjun
gos pirmininkas yra St. San
tvaras.

Netrukus turi iš spaudos 
išeiti stambus lietuvių rašy
tojų metraštis.

Leidykla “Patria” tuoj iš
leis V. Ramono 
“Kryžius,” taip pat 
ir Gražulio noveles.

Bern. Brazdžionis 
ruošęs rinkinį “Šiaurės pa
švaistė,” Faustas Kirša 
spausdina savo eilių knygą 
“Tolumos.”

Savo raštų spaudai taip 
pat yra paruošęs Jurgis Jan
kus, savo veikalais pradėjęs 
iškilti prieš karą.

romaną
Škėmos

yra pa-

Fa

tas. Remkime visu karštumu 
dabar kongreso dienotvarkėj 
esantį bilių R.H. 2910.

B. P. L.

Mūsų laikais reikalingesni 
tiesos apgynėjai su plunksna, 
negu tiesos skelbėjai sakykloje.
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(Tęsinys)
Dėka partizanų sumažėjo 

arba buvo visai nebegalimas 
iš Lietuvos išgabenimas į 
Rusiją ekonominių gėrybių, 
kaip gyvulių, javų, mėsos, 
sviesto, vilnų, linų. Tas atsi
tiko dėl to, kad partizanai 
užpuldavo į Rusiją vykstan
čius traukinius, juos išplėš
davo arba susprogdindavo 
geležinkelio bėgius, o žodžiu 
ir raštu padrąsindavo Lietu
vos ūkininkus neduoti oku
pantams maisto ir_kitų prie
volių. Kada komunistų parti
ja su rusiškų agentų ir kom
jaunimo pagalba suorgani
zuodavo raudonąsias ūkinin
kų gurguoles, partizanai; tai 
patyrę, užpuldavo ir visą 
gurguolę, kartu su komunis
tiškais agentais nusivaryda
vo į mišką. Jie iš ūkininkų 
gabentą maistą tarybų val
džiai paimdavo išduodami 
ūkininkams kvitus, kad jie 
prievolę atliko partizanams, 
o okupantams neprivalo. Ūki
ninkus paleisdavo, o komu
nistus pasodindavo į bunke
rius ir naudodavo įvairiems 
darbams.

Žemės reformos įstatymas 
buvo tik dalinai įgyvendin
tas. Iš Lietuvos ūkininkų ko
munistų valdžia atėmė dau
giau vieno milijoon hektarų 
žemės. Ši žemė turėjo būti iš
dalinta atsikraustantiems į 
Lietuvą rusams, arba įstei
giant kolchozus ir sovchozus. 
Tačiau dar ir 1946 metais, 
pagal komunistiškos spaudos 
pranešimą, dirvonavo Joniš
kio apskrityje 6,448 ha., Tel
šių apskr.—5,981 ha. žemės. 
Panašiai ir kitose apskrityse. 
Nežiūrint į tai, kad į Lietu
vą buvo atgabenta 290,000 
rusų kolonizatorių, tik maža 
dalelė teįsitvirtino ūkiuose ir 
iš tų didelė dalis išbėgiojo, 
bijodami partizanų. Atsi- 
krausčiusieji pasiliko gyven
ti didesniuose miestuose.

Komunistų valdžios padė
tis 1945 metų vasarą buvo 
kritiška. “Vyriausybė ir kom
partija įkrito į didelę despe
raciją. Esamosios Lietuvoje 
raudonosios armijos daliniai 
ir enkavedistų bandos buvo 
per silpni vesti kovai prieš 
partizanus. Komunistų val
džia kreipėsi į Maskvą pri
siųsti pastiprinimų. Į Lietuvą 
atplūdo stiprūs raudonosios 
armijos daliniai.

Atvira kova prieš partiza
nus prasidėjo 1945 metų va
sarą, kuri tęsėsi net tris mė
nesius. Kovose prieš partiza
nus dalyvavo specialūs bau
dimo batalionai, NKVD — 
formacijos ir milicijos bū
riai. Pietų Lietuvoje buvo pa

naudota trys divizijos pilna
me kautynių sąstate, su arti
lerija ir aviacija. Šios ka
riuomenės bandos perėjo pla
čiu ruožu per visą Pietų Lie
tuvą ir pasiekė Lenkijos sie
ną. Rimtų susirėmimų su 
partizanais buvo ' dideliuose 
Augustavo miškuose, kur 
buvo mestos visos raudonųjų 
pajėgos.

Panašūs “valymai” vyko ir 
kitose Lietuvos dalyse, tik 
šiek tiek mažesnėje apimty
je. šis laikotarpis ypatingai 
buvo sunkus partizanams. 
Nuolatinės kovos su raudo
nąja armija ir enkavedistais 
atnešė daug nuostolių me
džiaga ir žmonėmis, tačiau 
palyginant su priešo nuosto
liais, tesudarė tik vieną šeš
tąją dalį. Partizanų žuvo 4,- 
000.

Šitų “valymų” rezultatai 
buvo menki. Štai priežastys. 
Apie pagrindinį “valymą” 
partizanai sužinojo iš anksto 
ir tam pasiruošė. Jie žinojo, 
kad visos Rusijos kariuome
nės nenugalės. Todėl savo 
kariuomenę suskirstė į ma
žus kovos vienetus ir išsiun
tinėjo į kaimus ir miestus 
“nusiginklavimui,” t.y. pa
slėpti ginklus ir tūnoti kai
muose “bernais” ar būti 
“miestelėnais” iki “audra” 
praeis. Po “atostogų” vėl 
grįžti į savo pirmykštes vie
tas. Visus sunkesnius gink
lus užkasė žemėse. Pasiliko 
karinėse formacijose tik tie, 
kurie jautėsi esą gerai pasi
slėpę ir turėjo saugoti sun
kiai paslepiamus ginklus, 
kaip tankus ar belaisvius.

Po šio pagrindinio partiza
nų “likvidavimo” įsiviešpata
vo tyla. Komunistai manė, 
kad partizanų jėgos palauž
tos, tačiau apsiriko. Greit jie 
pajuto, kad “valymas” buvo 
visai nepasisekęs.' Žiauriau
sios priemonės, -panaudotos 
prieš partizanus, nepalaužė 
nei jų dvasios, nei jėgų, nei 
aktyvumo kovoje už Lietu
vos laisvę. Priešingai jų ju
dėjimas padidėjo ir dar la
biau sustiprėjo. Partizanai 
egzaminą išlaikė puikiai. Iš 
lietuvių liaudies jie susilau
kė didelių simpatijų ir dar 
didesnę materialinę paramą. 
Jaunimas papildė tautos he
rojų eiles ir įnirtusiai daly
vaudavo sekančiuose kruvi
nuose mūšiuose.
10. Enkavedistų klastos me
todai kovoje prieš partizanus

Žuvusių kovos lauke parti
zanų kūnus enkavedistai su
rinkdavo ir nugabendavo į 
miestelius arba kaimus. Juos 
čia išstatydavo viešoje aikš
tė ję, arba bažnyčių švento

riuose. Civiliškai apsirengę 
enkavedistai iš pasalų stebė
davo, kas prieis prie lavonų 
ir atpažins esant brolį, sūnų 
ar giminaitį. Pastebėję' aša
ras nelaimingo tėvo ar moti
nos akyse, tuoj suimdavo. 
Vargas suimtajam: konfis
kuojamas visas turtas, jis 
pats su visa šeima ištremia
mas į Rusiją arba nužudo
mas. Taip pat enkavedistai 
elgiasi su kiekvienu, kuris 
yra šiek tiek įtariamas palai
kąs ryšius su slapta partiza
nų organizacija.

Rūošdamiesi mūšiui enka
vedistai naudoja tokias prie
mones. Pirmiausia ieško šni
pų gyventojų tarpe, kurie nu
rodytų apie partizanų judėji
mą tam tikrame rajone. Kada 
jie gauna žinias apie partiza
nų skaičių apsiginklavimą ir 
vietą, suorganizuoja milici
jos ir enkavedistų bandas ir 
leidžiasi į medžioklę. Enka
vedistai visuomet organizuo
ja pajėgas 10 kartų didesnes,, 
negu būna partizanų. Jie yra 
ragavę partizanų ugnies ir 
pažįsta gerai partizanų nar
są, užsispyrimą ir sugebėji
mą sėkmingai vesti kovas 
miškingose vietose. <

Nežiūrint į. tai, kad enka
vedistai būna atsargūs, ta
čiau dažnai grįžta iš mūšio 
su be galo dideliais nuosto
liais, o partizanai meistriš
kai pasitraukia į dar pato
gesnes gynimuisi vietoves.
11. Komunistų “amnestija”

Nežiūrint į tai, kad Lietu
va taip stipriai kariškai ir ci
viliai okupuota, tačiau oku
pantams nepavyksta už
gniaužti lietuvių judėjimo už 
Tautos ir Valstybės laisvę. 
Po nepasisekusio partizanų 
“likvidavimo” komunistų 
valdžia bandė susikalbėti su 
partizanais geruoju, norėda
ma suskaldyti partizanų vie
nybę ir palaužti kovos dva
sią. Ji dar 1945 metais pa
skelbė partizanams “amnes
tiją”: tie, kurie nustosią ka
riauti ir pasiduosią geruoju, 
nebūsią baudžiami. Jie galė
sią be jokio pavojaus išeiti 
iš miškų ir grįžti į normalų 
gyvenimą. Taip pat gausią 
darbą ir tarnybas, šis paža
das suviliojo tik kelioliką.

Iš pradžių su grįžusiais el
gėsi švelniai. Tai truko ne il
gai. Greit jiems buvo pasiū
lyta tarnauti enkavedistams, 
išduodant senus kovos drau
gus. Jei nesutiksią, būsią 
areštuoti ir ištremti į Rusiją. 
Tie, kurie atsisakė tarnauti 
okupantams, buvo tuoj suim
ti ir ištremti iš Lietuvos. Ki
ti, sutikę bernauti enkavedis
tams buvo laisvi, bet jie pa-

Balandžio 29 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdoma
sis Komitetas pasiuntė Val
stybės sekretoriui George G. 
Marshall ir Karo Sekretoriui 
Robert P. Patterson protes
tą dėl paskutiniu metu pra
dėtų vartoti moralinių spau
dimo priemonių prieš išvie- 
tintus asmenis, DP, J.A.V. 
zonoje Europoje.

Prieš porą savaičių spau
doje pasirodė gen. Lucius D. 
Člay pranešimas, kuriame jis 
ragina išvietintuosius grįžti 
į sovietų okupuotus kraštus, 
siūlydamas kiekvienam grįž

tys pabėgo į mišką ir tęsė su 
ginklo draugais žūtbūtinę 
kovą, už Lietuvos laisvę. Jų 
gi šeimos buvo suimtos, kon
fiskuotas turtas ir ištremtos 
į Rusiją.

12. Rusų karinės pajėgos 
. Lietuvoje -

Ypatingai kietą partizanų 
ranką okupantai pajuto 1946 
metais. Valdžia ir komparti
ja buvo beviltiškame nusimi
nime. Todėl rusai sukoncen
travo dideles karines pajė
gas. Lietuvoje stovi dvi prie
šingos armijos rlietuvių par
tizanų ir atėjūnų—okupahtų. 
Lietuva tapo nuolatinio ka
ro lauku.

Vilniuje stovi raudonosios 
armijos dalinys, turįs 50,000 
žmonių, Kaune — 30,000, 
Šiaulių mieste — 20,000, Pa
nevėžio — 20,000, Klaipėdoje 
— 10,000. Be toA kiekvienoje 
apskrityje stovi dar rusiško
sios kariuomenės po 3,000 
žmonių. Taip pat enkavedis
tų daliniuose yra apie 50,000 
ir milicijos formacijose apie 
10,000.

Kariuomenė, stovinti ap
skrityse, yra išskirstyta po 
mažesnius miestukus -ir kitas 
gyvenvietes. Tose vietovėse 
yra įrengta taip vadinami 
gynybos lizdai. Vienas lizdas 
turi apie 50 kareivių. Prie ke
lio į miestelį yra pastatyti 
aukšti stebėjimo bokštai. Ta
me bokšte dieną ir naktį bu
di vienas ar du kareiviai. Ste
bėjimo bokštas yra-aprūpin
tas kulkosvaidžiu ir amuni
cija, Sargybinis turi telefo
ną. Jis pastebėjęs partizanų 
judėjimą, tuoj telefonuoja į 
gynybos lizdą. Lizdo įgula 
greit organizuoja esančius 
miestelyje enkavedistus ir 
miliciją, pasiruošdami at
remti puolimą.

Minėtų stebėjimo bokštų 
yra gausybė Lietuvoje, ne tik 
prie miestelių, bet prie svar
besnių kelių ir didesnių kai
mų.

(Bus daugiau)

tančiam po tris J.A.V. karei
vio maisto davinius. Be to, 
gautas .pulk. C. M. Findlay 
tvarkančio tremtinių reika
lus Italijoj, pranešimo nuora
šas, kuriame jis pataria 
tremtiniams neklausyti tuš
čių plepalų apie komunizmą, 
netikėti kalboms apie komu
nistų persekiojimus, grįžti į 
savo gimtuosius kraštus ir 
padėti atstatyti karo metu 
išgriautą ūkį. Komunistinė 
krašto valdžia esanti nepa
kankamas pagrindas negrįž
ti namo. Jis net abejoja, ar 
daugelis išvietintųjų galėtų 
jam pasakyti, kas yra komu
nizmas, kurio jie bijo. Taip 
gen. Clay, taip ir pulk. Find
lay pranešimai nesuderinami 
su skelbta valdžios politika 
tremtinių atžvilgiu.

Savo laiške Amerikos Lie
tuvių Taryba nurodė, kad 
gen. Lucius D. Clay pasiūly
mas duoti grįžtantiems tris 
kareivio maisto davinius yra 
tuščias. Sovietų policija ati
ma iš grįžtančių rusų belais
vių' J.A.V. karo vadovybės 
duotus jiems drabužius, o 
gen. Clay mano, kad ta pati 
policija iš paprastų išvietin
tųjų neatimęianti karišką 
maistą. Atsakomingiems val
džios pareigūnams ALT pri
minė, kad kiekvienas sugrį
žęs Pabalčio valstybių pilie
tis pirmon eilėn yra kelias 
savaites tardomas, iš jo vis
kas atimama, o vėliau jis yra 
siunčiamas į specialiai pa
ruoštas prievartos darbo sto
vyklas.

Dėl pulk. Findlay prane
šimo Amerikos Lietuvių Ta
ryba nurodė, kad jis pats ma
žai, tur būt, tenusimano apie 
komunizmą, jeigu pasakoja, 
kad-komunizmo nereikia bi
joti. Kai kurie lietuviai gal 
ir negalėtų išaiąkinti pulki
ninkui komunizmo, bet kiek
vienas jų žino, kad 1940-41 
metais Lietuvą okupavę ru
sai suėmė ir į Rusiją išsiun
tė 12,000 lietuvių, kad tuo 
pačiu laikotarpiu 400 žmonių 
okupantų buvo nužudyti pa
čioje Lietuvoje ir kad per 
vieną savaitę prieš karo pra
džią sovietų policija suėmė ir 
išvežė Rusijos gilumon 48,- 
000 lietuvių. Šių faktų žinoji
mas vertė tremtinius bėgti iš 
savo tėvynės ir dėl tų sovie
tų valdžios persekiojimų jie 
ir dabar nenori grįžti.

Vykdomasis Komitetas 
prašė J.A.V. valdžią sustab
dyti tokius tremtinių užgau
liojimus ir žiūrėti, kad su 
jais būtų elgiamasi žmoniš
kiau.

Meksikos prezidentui lan
kantis Washingtone įvyko 
mažutis nesusipratimas, ku
ris daug kalbų Amerikoje su
kėlė.

Retam svečiui pagerbti, 
Meksikos ambasadoje buvo 
surengtos vaišės. Bet kad tos 
vaišės iškilmingiau praeitų, 
ambasados visi baldai buvo 
naujai perdažyti.

Tik tas darbas buvo taip 
prastai atliktas, kad visi po
kylio dalyviai dažais suteršė 
savo rūbus. Nesusitepė tik 
abiejų kraštų prezidentai, 
sėdėję minkštose, nedažyto
se kėdėse.

Šis įvykis tiek nesusiprati
mo padarė, kad pradėta kal
bėti, jog ambasadorius bus 
atšauktas iš savo vietos .. .

PAŠTUI 150 METŲ

New York valstijos paštui 
šiemet sueina 150 metų. Pir
mu pašto viršininku buvo 
Samuel Jones, kurį paskyrė 
New Yorko gubernatorius 
John Jay, 1797 metų vasario 
17 d. Bet paštas pradėjo 
veikti tik gegužės 1 d. 1797 
metais..

KOVA PRIEŠ TRIUKŠMĄ

Pereitą sekmadienį prasi
dėjo kovos prieš triukšmą 
savaitė. Visoje Amerikoje 
varoma akcija, kad žmonės 
labiau brangintų tylą ir vi
sur, kaip namuose taip ir 
gatvėje, vengtų kėlę bereika
lingą triukšmą.

Kovos prieš triukšmą 
draugija demonstruoja perei
tais metais savo nuveiktus 
darbus ir, kad ateityje jų vei
kimo rezultatai būtų didesni, 
kviečia prie jų prisidėti vi
suomenę. Ligi šiol šią drau
giją remia mokyklos, polici
jos įstaigos ir kaikurios or
ganizacijos.

SAVYMEILE — ŠEIMŲ 
ARDYTOJA

Providence, R. I., Biltmore 
viešbutyje buvo Girls Clubs 
of America 3 dienų konven
cija, kurioje dalyvavo virš 
100 atstovų.

Tarp svarbiausių susiva
žiavime svarstomų klausimų 
buvo gvildenama moters pa
dėtis šeimoje ir valstybėje. 
Svarbiausia kalbėtoja buvo 
Doris C. Maxwell iš Spring
field, Mass.

Savo kalboje ji nurodė į di
dėjantį Amerikoje skaičių iš
siskyrimų, kurių svarbiausia 
priežastim yra nepažabotas 
•egoizmas.

“Mes, moterys, — kalbėjo 
ji, — irgi nesame laisvos nuo 
to egoizmo, nes į namų ruo
šą, kuri yra reikalinga šei
mos palaikymui, pradėjome 
žiūrėti kaip į nuodus, kurie 
nuodija mūsų gyvenimą.”

Tai Bent Pragerta, 
Praūliota!

Prekybos departamentas 
surinko žinias, kiek Ameri
koje 1946 metais išleista deg
tinei, alui ir vynui. Tikėkit 
ar ne, bet pernai Amerikos 
žmonės gėralams išleido 8 bi
lijonus ir 700 milijonus dole
rių! ši skaitlinė yra 920 mi- 
jonų didesnė, nei 1945 me
tais.

Apskaičiuota, kad kiekvie
nas asmuo turintis virš 18 
metų, pragėrimui per metus 
išleido 89 dolerius.

Federalinė valdžia nuo gė
rimams išleistų pinigų gavo 
2 bil. 700 mil. dolerių. Valsti
jos ir savivaldybės gavo apie 
800 mil. dolerių.

Daugiausia išleista degti
nei ir kitiems spiritiniems gė
rimams — virš 5 bilijonų do
lerių. Alaus išgerta už 3 bil. 
65 mil. dolerių, o vyno — tik 
už 645 mil. dolerius.

Vokiečiai Nusiteikę 
Prieš Žydus

Militarė Amerikos vyriau
sybė Vokietijoje išdalino vo
kiečiams užpildyti blankus 
su įvairiais klausimais (an
ketas).

Iš gautų atsakymų paaiš
kėjo, jog dar ir dabar yra 30 
procentų vokiečių, kurie ne
apkenčia žydų, o 22 procen
tas tiki, jog vokiečiai yra 
aukštesnės rasės, negu kitos 
tautos. .. .

Be to, iš surinktų anketų 
aiškėja, jog moterys yra la
biau nusistačiusios prieš žy
dus, negu vyrai.

Dėl to mokyklose norima į- 
vesti rasių tolerancijos dės
tymą, kad tuo būdu jaunus 
vokietukus išgydytų iš jiems 
įdiegtos kitų tautų neapy
kantos.

PRAŠALINS 120 
PROFESORIŲ

Wiener Kurier paskelbė, 
jog Austrijos aukštesnėse 
mokyklose prasidės valymas 
mokytojų, užsikrėtusių nacių 
liga.

Vien tik Vienoje dėl tos 
priežasties bus pašalinta nuo 
pareigų 120 mokytojų, jų 
tarpe 53 universiteto profe
soriai.

Šv. Kazimieras
Rašo Stasys Yla

(Tęsinys) *
Kazimieras savo valios jėgą parodo ne kaip karys, 

bet kaip asketas. Ryžtingumas tas pats, tik kitoj plot
mėj pasireiškęs. Prieš visas kliūtis, kaip ir Vytautas, jis 
nepaboja, siekdamas to, kas jam rodėsi yrą' asmeninis 
ir valstybinis jo idealas, būtent—kad valdovai būtų 
idealūs žmonės ir krikščionys, išaugę iš tiesos ir teisin
gumo, meilės ir patarnavimo valdomiesiems ir kraštui. 
Ir jis kuria savyje tobulą krikščionį—kova su savimi, 
nemažiau kieta, kaip ir kova su išorės priešais ... Jis, 
karalaitis, naktį apleidžia savo pūkinį guolį ir guli ant 
grindų. Po sermonėliu, mantija slapta dėvi aštrią ašu
tinę. Jis pasninkauja daugiau nei eiliniam krikščioniui 
privaloma. Lanko slapčia Dievo namus, kai visas dva
ras miega po pokylių ar dienos darbų. Jis eina pas el
getas, neša jiems išmaldas, lanko ligonis. Bet gi jis ne 
vienuolis, kurs, rodos, tik tam gyventų. Jis turi tiek 
tiesioginio administracinio darbo tėvo kanceliarijoj— 
jis ir čia dirba ne mažiau, ^pei kitas valdininkas. Darbo 
disciplina jam taip pat šventumo priemonė, ir jis bus 
kietas sau prie raštų ir potvarkių, kaip ir savo kam
baryje. O kiek reikės valios įtampos sėdėti pokyliuose 
šalia tėvo, klausytis svaigaus juoko, matyti išsipuošu
sias damas, kunigaikštytes ir grafaites, kurių slapta 
svajonė būti šio karalaičio—pažibos prietelystėje, lai
mėti jo simpatijas—ir vis dėlto nenueiti daugelio kara
laičių keliu, o nerimti ilgesy kito pasaulio—giedraus ir 
tyro. Kiek tai reikės valios tęsėti savo pasirinktame 

kelyje—šventojo kelyje, gyvenant tačiau taip nešven
toj aplinkoj!

Kaip visų dinaminių asmenybių paslaptis glūdi, daž
niausia dideliame jausme ir neįsivaizduojamame užsi
degime, taip—Vytauto ir Kazimiero asjnenyse. Suriku 
įsivaizduoti, kad tik šaltas apskaičiavimas būtų lenkęs 
Vytauto valią veikti tokiu aistringumu, kaip jis veikė. 
Turėjo tame valdove būti nepaprastai stipri susižavėji
mo galia ir didelė kūrybinė vaizduotė, kuri ragino jo 
tikėjimą į kuriamąjį valstybės idealą. Jis slepia savyje 
kaž kokią vidinę jėgą, kuri jį kursto ir neleidžia nurim
ti. Jis pilnas pasitikėjimo, nors kartu nepameta iš akių 
aukštesnės valios. Nebūdamas šiaip jau sentimentalus, 
jis tiki į Marijos užtarimo galią. Jos paveikslo, dovano
to Konstantinopolio imperatoriaus, jis nepalieka nepa
ėmęs su savimi visuose karo žygiuose. Jis įtikėjęs, kad 
su Jos —jo žemių globėjos pagalba, jis ras teisingiau
sią būdą savo tikslui pasiekti. Ir kai ties Vorksla ne
tikėtai'pralaimi prieš totorius ir pats atsiduria pavojuje 
patekti jų nelaisvėn, jis daro apžadą pastatyti Naugar- 
dėlyje ir Kaune Marijos garbei šventoves už jo ir val
stybės išgelbėjimą. Ir jis tai ištęsi, palikdamas ligi mū
sų laikų gyvus savo gyvo tikėjimo liudininkus. Ruoš
damasis vainikavimo iškilmėms, jis pasirenka dieną— 
nešiaip jau atmintina, sakysim, kurio nors karinio jo 
laimėjimo diena, bet rugsėjo 8-tą, Marijos gimimo die
ną. Kodėl? Dangaus karalienės gimimas jam, matyt, 
atrodė pats simboliškiausias jo karalystės gimimo die
nai atžymėti. Ir tad ši diena baigiasi be lauktų vaisių, 
jis pasirenka kitą Marijos dieną—gruodžio 8-tąją.

Retas užsidegimas, su tuo pačiu vytautiniu ataudu, 
matomas ir šv. Kazimiero asmenyje. Jis, rodos, svaig
sta savo šventumo aukštyje, atitrukdamas iš visos ap
linkos, išsiskirdamas iš kasdieniškų pilkų žmonių nors 
ir aukšta kilme paženklintų. Turėjo jame glūdėti toks 

stiprus aukštybių ilgesys, toks jo vaizduotės sukurtas 
ir dieviškos valios diktuojamas šventumo idealas, ku
riam jis neboja palenkti visas savo fizines ir dvasios 
galias. Ir kas jam iš tų mirtingųjų žmonių galėjo la
biau imponuoti, kaip konkretus pavyzdys—Marija—ta 
žemės dukra ir dangaus karalienė! Jis bus pavergtas 
Šv. Bernardo marijiniu himnu ir raštu, paskęs juose ir, 
užsidegęs, pats pasidarys Marijos giesmininkas, kurs 
Jos garbei himnus ir su jais—jų nuorašais panorės pats 
būti palaidotas. Jos garbei pasninkaus šeštadienius, Jos 
šlovei giedos skirtas valandų giesmes. -

Štai ta paralelė bruožų ir dvasios, kuri žymi tuodu 
mūsų tautinius herojus—valstybinį ir religinį.

Visiems laikams jie paliks gyvi ir, kaip koks ne
mirštamas įkvėpimas, ves mus ir vadovaus mūsų val
stybinėse ir asmeninėse kovose. Išskirti jų abiejų bus 
neįmanoma, kaip neįmanoma išskirti fizinių ir dvasinių 
galių mūsų tautoje ir asmenybės kūrime. Dabartiniai 
laikai, tiesa, stato, naujus tautinio ir religinio herojiz- 
mo uždavinius, duoda į rankas naujas priemones, pa
žadina naujus akstinus. Bet tos dvasinės galios, kurios 
apvaisino anų dviejų vyrų žygius, turės lydėti visais 
laikais ir kiekvieną lietuvį. Išmintis, valia ir užsidegi
mas didžiam neleis mums nurimti net pačiose sunkiau
siose sąlygose, neleis palūžti ir sukasdienėti, pasukti 
pasroviui, mestis į žeminančius mus pačius ir mūsų 
tautą darbus.

šių žmogiškų galių trejetas, nukreiptas į idealus dve
jetą—tautos ir religinį, šviečiant minėtam dviem iš mū
sų tautos išaugusiom šviesiems pavyzdžiam, ves mus 
naūjon ateitin—kovų už meilės ir teisybės įgyvendini
mą ir mūsų asmeniniame gyvenime.

Kazimieras Lietuvos Dailėje
Vienintelė sritis, kur mūsų šventasis labiausia yra 

gyvas, tai plastinis menas. Kodėl? Mūsų istorijoj me
nas nebuvo taip varžomas, kaip rašytinis žodis. Be to, 
menininkų siela labiau suprato šį jautrų karalaitį, dau
geliu atžvilgiu primenanti meno pasaulyje mėgiamą 
Šv. Pranciškų iš Asyžiaus. Jis pats—mūsų šventasis 
buvo žavus savo skaistumu ir jaunatve, lyriškas savo 
nusiteikimais ir tragiškas savo gyvenimu.

Neleisim visos meno kūrybos, susietos su šv. Kazi
mieru. Per platu ir neįmanoma būtų apimti liaudies 
meną, senąsias graviūras ir mūsų bažnyčiose sutelktus 
kazimierinius meno lobius. Specialistai kada nors im
sis apibudinti juos ir įvertinti pilniau. Mums gi rūpi 
tai, ko ieškojo ir ką yra iškėlę menininkai mūsų šven
tajame savo spalvomis ir linijomis.

Ne vieną dailininką viliojo Kazimiero vaikystė. Kuo 
jie išsiskyrė iš vienuolikos savo brolių ir sesučių? Ka
rališko dvaro mokykloje Kazimieras gabiausias ir stro
piausias vaikas—pabrėžia istorija. Niekad jam nerei
kėjo vartoti bausmių ar pabarimų. Didelės išmintin
gos' akys veikė net pačius mokytojus. Prieš pamokas, 
kai karalaičiai meldžias skubėdami ir, vos spėję baig
ti, tuoj pašoka ir ima krykštauti, Kazimieras paskęsta 
ekstazėj, išsijungia iš aplinkos ir net nepastebi, kad 
•malda baigta. Tada prieina mokytojas Kalimakas, at
sargiai paliečia ranka jo petį ir tyliai taria: “Kelkis, 
šventasis vaike!”

Šį faktą imasi pavaizduoti žinoma vaikų literatūros 
iliustratorė Stančlkaitė - Abraitienė. Originaliu spal
vingumu dailininkė piešia tą nepaprastai jautrų mo
kytojo judesį, kuriuo jis turi pažadinti iš maldos pakili
mo savo mokinį..

(Bus daugiau)
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Philadelphijos Žinios
IMIGRACIJOS VIZOS BENAMIAMS

SVEIKINTINA KALBA

Balandžio 24 dieną, Phila
delphia os Intemationalis In
stitutas minėjo savo 25 metų 
veikimo sukaktį. Minėjimo 
proga, buvo pakviestas žy
mus kalbėtojas Dr. William 
G. Bernard, vedėjas National 
Citizens Committee on Dis
placed Persons. Jo kalbos te
ma buvo “Displaced Persons 
and Our Responsibility to 
World Problems.” Savo turi
ningoj kalboj jis aiškiai pa
brėžė, kad Amerika turi ir 
gali įsileisti 400,000 D.P. Jis 
gražiai atsakė į visus prie
kaištus prieš ištremtuosius. 
Štai kelios jo svarbesnės 
mintys:

1. Trerhtiniai negali su
grįžti į savo tėvų žemę. Nors 
nepaminėjo kodėl negali, bet 
visi suprato, kas yra tas per
sekiotojas, kuris laukia su
grįžtančių su kalėjimu ar 
mirtimi.

2. Tremtinių neįkurdini- 
mas kaip žmonių, gerose gy
venimo sąlygose, visuomet 
bus kliūtis pasaulinei taikai.

3. Amerika turi pirmoji 
pradėti įsileisti daugiau 
tremtinių, kad jos pavyzdžiu 
kitos valstybės pasektų. J.A. 
V. tektų apie 400,000.

4. Amerikoj prieauglis la
bai mažas, todėl nesudarys 
jokio pavojaus perpildyti šią 
šalį.

5. J. A. V. per paskutinius 
metus pagal kvotas neįvažia
vo virš milijono imigrantų, 
nes jie negalėjo ar nenorėjo 
atvykti. Tad įsileisti esančius 
pabėgėlius niekas nenuken- 
tų.

6. Amerika turėtų įsileisti 
ištyrusi jų politinį, dvasinį-* 
moralinį ir fizinį pažangumą.

7. Daugumas tremtinių yra 
geri, nes jie išlaikė sunkias 
gyvenimo bandymo valan
das.

8. Jie čia atvykę galėtų 
lengvai susirasti gyvenimo 
būdą ir nesudarytų sunkumų 
apsigyventi, nes giminės ir 
artimieji mielai juos pri
glaustų.

9. Tremtiniai savo suma
numu ir darbštumu pakeltų 
Amerikos gyvenimą. Daugu
mas jų galėtų dirbti ūkiuose,

kur netrūksta nei butų, o 
darbininkų reikalinga.

10. Leisti įvažiuoti 100,000 
per metus. Imigracijos įsta
tymo nepakeisti, o tik laiki
nai sulaikyti jo veikimą, iki 
Europos tremtinių reikalas 
susitvarkytų.

Keli šimtai dalyvių labai 
karštai plojo ir pritarė tam 
kalbėtojui' ir jo iškeltoms 
mintims, kurios yra pritai
kintos mūsų dienų reikalavi
mams. ;

šys. Sutuoktuvių linksma 
puota įvyko parapijos salėje. 
Daug laimės jauniesiems!

PAGERBĖ ŽYMŲ 
UKRAINIETĮ

Balandžio 15 d., Benjamin 
Franklin viešbutyje įvyko 
puota Dr. L. Cegelskiui pa
gerbti. Ši puota surengta pa
minėti jo 50 metų visuome
ninės veiklos jubiliejų!

Dr. L. Cegelskis yra ukrai
niečių laikraščio “Amerika” 
redaktorius. Savo laikraščio 
skiltyse, jis dažnąi pamini 
lietuvių ir Lietuvos reikalus. 
Dažnai už tuos reikalus už
stoja ir gina lietuvių tautos 
laisvę.

Linkime mielam lietuvių 
draugui ir toliau nepailsta
mai dirbti žmoniškumo dir
voje. K. V.

Mokyklos baigimo vakaras
Pilna nuostabumų progra

ma, bus_šv. Kazimiero para
pijos salėj, gegužės 11 d. 
Kiekvienais metais toji pro
grama yra visų mėgstama, 
nes mokiniai visuomet labai 
gražiai vaidina ir išdaro vi
sokių komedijėlių. Kas su
pranta, kiek daug darbo įde
dama tokiai programai pa
rengti, tai stengsis atsilan
kyti tą vakarą.

Laukiama gausios ’publi
kos.
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Tei. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St;, 

Philadelphia, Pa.
Modemlika laidojimo Įstaiga. Dl- 
d*H, grali koplyčia, erdvi Bala. 

Pakeleivingiem* sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

W T E L
UNTUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trs4M!en| 7.-00 pjn. MM. 9*0 pjn. 
Direktorius 

ANTANAS DOKAS 
9919 East Thompson Street

Phūadelphla, Pa 
Telefonuoklte: Regent 3B37

Parapijos Piknikas
Šv. Kazimiero parapijos il

gai lauktas piknikas įvyks 
birželio 29 dieną, sekmadienį, 
Mikelaičio Parke. Per pikni
ką bus ištraukta laimėjimų, 
daug brangių dovanų, kurių 
bilietai neužilgo bus paskleis
ti tarp parapijiečių. Visi lau
kia šv. Kazimiero parapijos 
linksmo pikniko. Į pikniką 
bus galima nuvykti autobu
sais, kurie tam' tikslui bus 
parūpinti.

SUSITUOKĖ

Gegužės 4 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje susituokė Stella 
Subačiūtė su Leonu Dura. 
Jiems moterystės sakramen
tą suteikė kun. Stasys Luk-
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TeL DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotu Penna Ir New Jeney 
valrtijeee

Nuliūdimo valandoje praiau 
šauktis prie manes

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

/ Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS
_ Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

Tei. Ste 8208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

VISKAS NAUJA

Panelė Paulina Tamošiū
naitė, balandžio 27 d. šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj 
susituokė su Stanislovu Ja- 
rošiu. Sveikintina grynai lie
tuviška šeima. Jauniesiems 
patarnavo jų brolis ir sesuo 
Albina Tamošiūnaitė.

Panelė Mary Skiotis ište
kėjo už Juozo Setkowsky. 
Jiedu susituokė šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj, gegu
žės 3 dieną. Panelė Skiotytė 
yra žinoma šv. Kazimiero 
parapijoj kaip sodalietė, ge
ra choristė. Ji buvo pasižy
mėjusi lietuviškų šokių šokė
ja. Švi Kazimiero parapijos 
draugijos sveikina jaunave
džius, ir linki ir toliau nepa
miršti savo parapijos.

PADĖKA

Mano mielos motinos mir
ties proga užjautusiems reiš
kiu savo nuoširdžią padėką, 
žinau, kad Jūs"ų užuojauta, 
su sujungta malda bus bran
gi dovana mąno a.a. motinė
lei. Ypatingai dėkoju savo 
draugams už asmenišką už
uojautą ir pažadėtas mišių 
aukas. Karštai dėkoju Sese
rims Šv. Kazimiero vienuoly
no ir jų vadovaujamoms mo
kykloms bei jų mokinių mal
doms. Šv. Kazimiero parapi
jos mokiniams ypatinga pa
dėka už mišias ir asmeniškas 
maldas. Ačiū visoms kitoms 
seselėms ir visiems kitiems, 
kurie vienokiu arjdtokiu bū
du užjautė mane. Visiems te
atlygina Gerasis Dievas.

Kun. Stan. Raila.

Balsas Is Ligonines
Rašo Kun. St. Raila

(Tęsinys)
Aštrūs peiliai

Ilgokai teko laukti atvyk
stant daktaro. Tą laukimą 
mėginau paskandinti saldžia
me miege. Bet vos prisnūdau, 
tuoj ir stojasi akyse galybė 
aštrių aštriausių peilių, pei
liukų. Bet neužilgo mane bal
sas prikelia. Šį kartą malo
nios gailestingos sesers. Bū
ta tai studentės, kuri atnešė 
valgyti.'Jai bandau aiškinti, 
kad daktaras sakė nieko ne
valgyti, o tik džiovintą duo
ną, nenorėjau laužyti dakta
ro paliepimo. Bet negalėjau 
perdaug priešintis studentei 
slaugei, nes ristis su 200 sva
rų galėtų baigtis mano ne
naudai, tai turėjau klausyti.

Kas galėtumėte įspėti ką 
davė valgyti? Ogi atnešė vy
no taurę, bet ne su vynu, o 
pienu ir “macų.” Nesistebė
jau, nes prieš Velykas mes ir 
Lietuvoje gaudavome macų, 
o dabar kaip tik arti Vely
kos, tai ir vaišina, maniau 
sau, ligonį tais pyragaičiais.

Valgiau skubotai, nes vis 
maniau, kad greit pakvies 
operacijos kambarin, iš kurio 
daugelis neišeina savo kojo
mis. Nežinia kaip ir su mani
mi. bus. Be to, suvalgytas da
vinys kėlė man rūpesčio. Mąs
čiau, davė valgyti, kad vėliau 
vėl ištrauktų. Ta mintis ma
ne nemažiau nervino, kaip 
laukimas pačios operacijos. 
Mat. jau buvau patyręs, ką 
reiškia gauti gerklėn guminę 
žarną ir paskiau justi kaip 
pumpuoja ką tik suvalgytą 
maistą. Bet ką darysi, duo
bėn puolęs sausas nekelsi. 
Mano spėjimas buvo klaidin
gas. Davė valgyti, kad nenū- 
silpčiau operacijos metu. Tad 
gi ką suvalgiau iš manęs ne
atėmė.

Prieš operaciją atnešė mė
lyną popierių ir liepia pasira-

Balandžio 10 d. “Congress- Į fakto priežastis yra ta, kad 
ional Record” paskelbė 
Maryland kongresmano Ed. 
T. Miller susirašinėjimą su 
Valstybės Departamentu.

Kongr. Miller laišku už
klausė Valstybės Departa
mentą apie dabartinę J.A.V. 
politiką išvietintųjų asmenų 
imigracijos į J.A.V. atžvil
giu. To laiško tekstas, drau
ge su atsakymu, gautu iš G. 
J. Haering, Valstybės Depar- 
tamento^Vizų Skyriaus virši
ninko, rašytu 1947 m. balan
džio 2 d. minimame “Con
gressional Record” paskelbti 
ištisai.

Miller savo laiške rašo ga
vęs informacijų iš Bremeno, 
iš kur daugumoje vyksta DP 
transportai į J.A.V., jog di
delė dauguma tų imigrantų 
esą nepaprastai blogame 
sveikatos stovyje; jog tarp 
jų esama daug daugiau seno 
amžiaus žmonių, negu jaunų, 
darbingų žmonių; ir kad iš 
12,000 lig šiol įplaukusių imi
grantų skaičiaus, 90 nuošim
čių sudaro žydai. Kongres- 
manas prašo Valstybės De
partamento informacijos ir 
ypač teiraujasi, ar Valstybės 
Departamentas yra įvykdęs 
kokius nors pakeitimus ben
drose imigracijos taisyklėse.

Valstybės Departamento 
Vizų Skyriaus viršininkas G. 
J. Haering taip atsako.

Vykdant DP imigracijos 
programą, nustatytą Prez. 
Trumano direktyva iš 1945 
m. gruodžio 22 d., Amerikos 
konsuliariniai valdininkai, iš
duodantieji vizas, turi laiky
tis esamų imigracijos įstaty
mų ir taisyklių, įskaitant ir 
taisykles dėl finansinių ga
rantijų ir prisilaikant esamų 
kvotos ribų. Imigrantas pri
skiriamas į to kraštd kvotą, 
kuriame jis gimęs. Visų imi
grantų sveikata stropiai tik
rinama. Asmenys, sergą džio
va ar kitomis pavojingomis 
ligomis, neįsileidžiami. Jei 
asmuo turi šiaip kokių fizi
nių trūkumų, iš jo reikalau
jama dokumentaliai įrody
mai, kad jo kvietėjo garanti
ja yra pakankama jo užlai
kymui užtikrinti.

Departamento pareigūnas 
primena, kad Prezidento di
rektyva iš 1945 gruodžio 22, 
įgalina Amerikos labdarin
gas organizacijas išdavinėti 
“corporate” afidavitus, pasi
rašytus ne tik individualių 
sponsorių (garantuotojų, rė
mėjų), bet ir labdaringų 
draugijų vardu. Laiško ang
liško teksto ištrauka seka: 
“The President’s directive of 
December 22, 1945, provides 
for the issuance by American 
welfare organizations of cor
porate affidavits of support 
approved by the Attorney 
General.”

Išduodami vizas pagal Pre
zidento direktyvą, J.A. V. 
konsulatai duodą pirmenybę 
vaikams našlaičiams. Konsu
liariniai valdininkai steigia
si, skirstydami vizas, išlaiky
ti visišką lygybę tarp įvairių 
DP religinių grupių, neduo
dant pirmenybės nei vienai 
religijai. Tačiau dėl didesnio 
žydiškų organizacijų sugebė
jimo sudaryti savo žmonėms 
“corporate” affidavitus, yra 
praktiškai taip išėję, kad 
dauguma įvažiuojančių DP 
imigrantų yra žydai. Kita to

šyti. Nors mano lengva ope
racija, bet tokia tvarka visur 
ta pati. Klausiu gailestingą 
sešerį, • ar šis parašas bus 
“mirčiai” ’ar sveikatai, gau
nu atsakymą, kad tik sveika
tai, tai ramiau padedu savo 
parašą. Nori ar nenori, min
tys lenda galvon, kad dauge
liui parašas prieš operaciją 
yra paskutinis. Jei ir man tai 
būtų, tai tegul būna tokia 
Dievo valia, juk dar šiandien 
laikiau šv. Mišias, artimai 
susijungiau, tai nebaisu ke
liauti pas Jį...

(Bus daugiau)

dauguma asmenų, galinčių 
pasinaudoti buvusia Vokie
tijos kvota, yra žydai.

G. J. Hearing paduoda se
kančius skaitmenis, parodan
čius, liiek įvairių religijų iš- 
vietintiesiems išduota imi
gracijos vizų nuo Prezidento 
direktyvos įsigalėjimo pra
džios, 1946 m. kovo 31 iki 
1947 sausio 31.

Katalikų — 2,173; žydų — 
9,827; Protestantų — 1,969; 
kitų — 705. Viso 14,474.

Baigdamas, G. J. Haering 
pažymi, kad statistinės ir ki
tokios žinios apie svetimtau
čių imigraciją į J.A.V. ran
dasi Department of Justice, 
Immigration and Naturaliza
tion Service. L. P. N.

TREMTINĖ MOČIUTĖ — Ka
ras ir vargas lygiai palietė visus 
lietuvius tremtinius. Vargsta ne 
tik jaunieji ir vidurinio amžiaus 
žmonės, bet taip pat ir Lietuvos 
tėvukai ir močiutės. Jiems taip 
pat reikalingi žmoniški drabu
žiai, apavas ir maistas; jiems rei
kalinga geresnė priežiūra, juos 
reikia senatvėje paguosti. Siųs
kite savo auka: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Pasakyti Ar Ne?

Moterys Rusijoje
Komunistų spaudoje daž

nai skaitome apie jų kovą už 
moterų lygias teises.

Dabar iš daugelio kores
pondentų, buvusių Maskvos 
taikos konferencijoje, suži
nome, jog Rusijos moterys 
turi mažiausiai teisių. Lygias 
su vyrais teises jos turi tik 
sunkiausiuose darbuose. Pa
vyzdžiui, angliakasyklose 
dirba net 40 procentų mote
rų, o Maskvoje nuo gatvių 
valo sniegą tik moterys ir 
vaikai. Tuo tarpu vyrai tin
giniauja gatvėse, įvairiomis 
uniformomis pasipuošę.

Tūkstančiai Lanko 
Neumannaitę

Kanada Didins 
Imigraciją

Kanados vyriausybė svars
to imigracijos įstatymo pa
keitimą. Norima įsileisti ke
letą tūkstančių pabėgėlių, 
tuojau, kai tik leis laivinin7 
kystės sąlygos.

Per ilgesnį laiką su imigra
cijos pagalba manoma pakel
ti gyventojų skaičių. Tačiau 
imigrantai turi būti gerai pa
renkami ir tinkamai pritai
komi krašto ūkiui.

Konnersreuthe, Vokietijos 
bavarų kaime, kasdien praei
na minios žmonių, ypač ame
rikiečių karių. Visi jie plau
kia ten pamatyti nuostabios 
Teresės Neumannaitės, kuri 
jau 19 metų, kai neima jokio 
valgio nei gėrimo. Ji gyvena 
tik šv. Komunija.

Teresė nešioja savo kūne 
Kristaus žaizdas — rankose, 
kojose, krūtinėje ir kaktoje. 
Ji visada maloniai sutinka 
visus lankytojus. Ją matė 
jau keliolika tūkstančių 
Amerikos karių. Ji yra kal
bėjusi su lietuviais.

Teresės namas per karą 
buvo gerokai apgriautas, bet 
jos kambarys išliko nelies
tas.

KARO MUZIEJAUS VARPAI
(Iš prisiminimų)

1941 metų gegužės 1 d. vo
kiečiai jau buvo įsigyvenę 
Lietuvoje ir, taip sakant, pa
sidarė pilni krašto šeiminin
kai. Pavergtas lietuvis yra 
bejėgis pasipriešinti jų sau
valiavimams. Su skaudančia 
širdžia jis žiūri, kaip okupan
tas negailestingai terioja 
kraštą, bet savo skausmų ne
gali viešai pareikšti, nes jį 
seka budri Gestapo agentų 
akis ir už kiekvieną prasižio- 
jimą skaudžiai baudžia. Jau 
pilni kalėjimai suimtų. Dar 
daugiau išvežtų Vokietijon į 
priverčiamojo darbo stovyk
las.

Kuomet širdis persipildo 
skausmais dėl tų neteisybių, 
pavergtas lietuvis traukia 
Karo Muziejaus sodelin, nes 
ten yra vienatinė vieta, kur 
jis gali pasiguosti, kur savo 
skausmus išlieti.

Bevaikščiodamas tarp did
vyrių stovylų ir besiklausy
damas muziejaus varpų mu
zikos, skriaudžiamas ir nie
kinamas lietuvis sustiprėja 
dvasioje.

Iš nebylio Laisvės Varpo 
(jam draudžiama prabilti) 
užrašo pavergtas mūsų bro
lis išskaito: “Kas negerbia 
Laisvės, tas nevertas jos.” 
Tie reikšmingi žodžiai di- 
džiausį pesimistą uždega no
ru dėl Lietuvos laisvės kovo
ti iki galui. Tuo labiau, kad 
čia pat stovinti Maironio sta
tula įtikinančiai sako: “o vie
nok Lietuva dar atbus nors 
kada; ne veltui ji tiek daug 
iškentėjo” . ..

Žiaurus kryžiuočių pali
kuonis, matydamas, jog Mu
ziejaus sodelyje priblokštas 
lietuvis atgimsta-dvasioje ir

įgauna naujų jėgų kovai su 
savo skriaudėjais, nusprendė 
skriaudžiamiems suduoti pa
skutinį smūgį.

Kaune pasklido gandai, 
kad okupantas ruošiasi išnie
kinti lietuvių šventovę—Ka
ro Muziejų ir karo reikalams 
paimti Muziejaus varpus, 
tarp jų ir Laisvės Varpą, 
brolių amerikiečių dovaną— 
atminimą Nepriklausomai 
Lietuvai.

Prasidėjo protestai ir dele
gacijų prašymai, kad lietuvių 
šventovės okupantas nelies
tų. Bet kada tas nepagelbėjo, 
iš lūpų į lūpas buvo perduota 
toks visų lietuvių nusistaty
mas: kai tik bus pajusta, kad 
imamas Laisvės Varpas, ma
siniai susirinkti Muziejaus 
sodelin ir ten be žodžių, susi-' 
kaupus, pareikšti šventva
giams tylų protestą.

Tie gandai pagelbėjo. Lais
vės Varpo okupantas nedrįso 
liesti. Bet už tai savo pagiežą 
nukreipė kitur. Iš Muziejaus 
bokšto vokiečiai paėmė bron
zinę statulą, vaizduojančią 
Lietuvos karį iš Vytauto lai
kų.

Tai įvyko gegužės 1 dienos 
išvakarėse. Bet kažkodėl to 
šykštaus darbo okupantas tą 
dieną nebaigė. Už -kaklo pa
kartą statulą jis paliko ka
boti gegužės 1 dieną ir ištisą 
sekančią savaitę.

Išdidus okupantas, tur 
būt, tuo norėjo parodyti ne
klusniam lietuviui, kad ir jo 
laukia toks likimas, jei išdrįs 
pasipriešinti “visagalio nacio 
norui.”

Bet likimas kitaip lėmė. • 
Lietuviui paruoštose kartu
vėse pakilo nacių vadai. ,

Atominės energijos komi
sijos pirmininkas David Li- 
lienthal pirmame savo vieša
me pareiškime pažymėjo, kad 
karinis saugumas reikalauja 
laikytis atominės energijos 
paslapties. Gi paslapties lai
kymas uždeda tam tikrų 
varžtų tolimesniems tyrinėji
mams.

“Iš tiesų, savo rankose mes 
turime didelę jėgą, — pasakė 
jis. Ją naudodami, aš manau, 
mes turime pasirinkimą: bū
ti išmintingais ar neišmintin
gais. Jeigu su ja apsieisime 
kvailai, tai galime perdaug 
nesirūpinti, ką apie mus pa
sakys ainiai, nes mes galime 
jų neturėti — taip pasakė Li- 
lienthMis Populiarių Mokslų 
Žurnalo pietuose, suruoštuo
se paminėti 75 metų jo su
kakčiai.

Kiti kalbėtojai išreiškė pa
geidavimą, kad vis dėlto pa
slaptį reikėtų užlaikyti.

Bombos Laisvame
Mieste

Triestas. — Gegužės 1 d. 
išvakarėse vietos komunistai 
surengė eitynes miesto gat
vėse. Nešė raudonas vėliavas 
su bolševikų ženklais ir Ju
goslavijos diktatoriaus Tito 
paveikslu. Kai eisena žygia
vo italų apgyventomis Tries
to gatvėmis, j ją buvo mestos 
dvi bombos, kurių sprogimas 
sužeidė 25 žmones, 4 sunkiai.

Laisvoji Triesto teritorija, 
—tai naujasis Dancigas, ku
ris, užuot apraminęs kaimy
nus, juos dar labiau kursto. 
Nesantaikos pradžia eina iš 
blogos taikos, kurią padarė 
sąjungininkai, ieškodami 
nuolaidų vien tik tam, kad 
tarp savęs susitartų.

PAIEŠKOMI

Karo tremtiniai Europoje 
nori surasti šiuos savo gimi
nes Amerikoje:

Melchiorą Makarskį, Leo
nardo sūnų; Balį ir Stasį Ma- 
karskius, Petro sūnūs, Ste
faniją Atkočiūnienę, Petro 
Makarskio dukterį ir jos sū
nų Antaną.

Visi penki gyveno ar tebe
gyvena New Yorke ar Brook- 
lyne, N. Y. Jie prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Sofija Ma- 
karskaitė - Kraunaitienė, DP 
Camp North Casern UNRRA 
Area Team 1049, Wurzburg 
7, Bavaria - Mainfranken, 
Germany, U.S. Zone.

Pranciškaus Bielinio, Joki- 
mo sūnaus, apie 55-60 metų 
amž., kilusio iš Švenčionių 
ap., Tverečiaus vai., Navikų 
km., Amerikon atvykęs 1926- 
1927 m. Ieško jo brolio Albi
no sūnus Vladas Bielinis.

Albino Gžymalo, Teofiliaus 
sūnaus, apie 60 metų, turėjo 
lėktuvų dirbtuvę kažkur 
Amerikoje. Ieško jo sesers 
Honoratos duktė Janina Da- 
nevičiūtė - Landsbergienė.

Keofa Brijūnaitė - šernie- 
nė, gyv. Chicago, Ill.

Šie asmenys arba žinantie
ji apie juos labai prašomi 
pranešti šiuo adresu: J. An- 
drašūnas, DP Camp North
ern Casern, (13a) Wurzburg 
7, Bavaria - Mainfranken, 
Germany, U. S. Zone.

PAIEŠKO

Ieškau savo dėdės Antano 
Kazukevičiaus, kil. nuo Biržų 
apskr., Joniškėlię vai., Pama- 
žūpių k. Esu A. Kazukevi
čiaus sesers sūnus. Mano ad
resas :

Ksaveras Januševičius, 
(16) Bad Naukeim Lindenst.

3, 
GermanyU. S. Zone

— Gimimų skaičius Angli
joje per pirmus tris šių metų 
mėnesius buvo 22.8 vienam 
tūkstančiui gyventojų. Tokio 
aukšto gimimų skaičiaus ne- 

M. Milukas. | buvo nuo 1921 metų.

Geguž

I K
LIET

K;j t i 
voje mir 
si.joiiiori; 
čiaiis, jė

Kun. 
gilios už 
lll.IlUVlŪ!

Har

I’enkt 
New YC 
su važia vi 
Kearny, i 
dėlėj Jac 
Avė., art 
risonc. Pž 
tūlos vaii 
šio Sakre: 
gražioj d; 
ke.

šiose i 
tik visos 
parapijų 1 
sey, bei i 
menė.

Dienos 
1:00 ve 

visų vėlia 
kos hirnn; 
“For Chri: 
mo malda 
kas. Roll c 
mas svečii 
kalba Msg 
ba—kun. r. 
abiejų S-gi 
ba—Miss 
Sodalicijos' 
Konferenci 

■1:30 vai. 
5:00 vai.

Hudson Pa 
A. Kaspar 
vimas. Iškii 
Švė. Sakrai 
j Jackson si 

7:00 vai. 
karione, ku 
bingi sveči 
vedama C( 
Šokiai iki v 

Daug pa: 
kad suvažic 
gas dvąsinii 
liniu atžvilg 
daug žmoni 
ir svet imtai 
miesto ist< 
gražus pasii 
akcijos ir v 
lauko. Komi 
čia visus d 
parke padėt 
jai už apturi 
o ypatingai 
šviesesnės a 

Sodai ietės 
mirškime. jc 
si keliai vedc

Susižiedav 
nariai: Mari, 
Jonu Juozap

Motinos 1 
d.. 90 kuopo: 
prie Komunij 
Po mišių bus 

■> ir jų motinon
Kearny, N. 

. . užkviesti kur
kas, M. Kemė 
Kasparas ir iš 
centro pirm. .

Geg. 3 d. K 
Nekrošiai iš 
metų vedybii 
kaktį. Sukakt 
šiomis.

Newa
Veten

Lietuvių vet 
vos bus pašve 
mingas mišias, 
10:30 vai. miš 
bažnyčioje. Ne

Posto nariai 
pakviestos dal; 
gose. Pamokslą 
tei, pasakys I] 
nas, kuris sav 
čiai pasižymėję

Postas dalyv 
radę, kuris jvy] 
želio 14 dieną. 
Stand bus vec 
Washkewich, n

Metinis post 
sekmadienį, bir 
worth, N. J. šo 
brolių orkestrą:



:'V'-
W1

May 9, 1947
Gegužės-May 9, 1947 AMERIKA 5

Vr Ne?
J

gijos komi- 
3 David Li- 
savo vieša- 

ižymėjo,kad 
3 reikalauja 
s energijos 
slapties lai
tam tikrų 
ms tyrinėji-

j KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Į

LIETUVOJE MIRĖ ADELE 
BOREVIČIENĖ

veš ir parveš keleivius nuo 180 
New York Ave., Newark, N. J.

siųsta 1,413 dol. ir 47 centai. Be 
to iš Great Neck į rūbų sandėlį 
nuvežta keli tūkstančiai svarų 
drabužių.

Dirbkime dar sparčiau mieli 
Great Neck lietuviai, kad pa
siektume pirmosios vietos.

Vietinis.
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Ką tik gauta žinia, kad Lietu
voje mirė Adelė Borevičienė, mi- 
sijonieriaus kun. Jono Borevi- 
čiaus, jėzuito motina.

Kun. J. Borevičiui reiškiame 
gilios užuojautos dėl mylimos jo 
mamytės mirties.

Gedulingos mišios žuvusiems 
kariams pagerbti bus Memorial 
Day, gegužės 30 d. Mišios bus 
laikomos 8 vai. Šv. Trejybės baž
nyčioje.
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Penktas metinis New Jersey- 
New Yorko Sodaliečių Sąjungų 
suvažiavimas įvyksta Harrison- 
Kearny, N. J., gegužės 18 d. di
delėj Jackson salėj, 2 Kingsland 
Ave., arti Harrison Ave., Har- 
risone. Panelės Švenčiausios Sta
tulos vainikavimas ir švenčiau
sio Sakrento palaiminimas įvyks 
gražioj daly West Hudson Par
ke.

šiose iškilmėse dalyvaus ne 
tik visos Sodalicijos iš lietuvių 
parapijų Brooklyno ir New Jer
sey, bet ir šios apylinkės visuo
menė.

Dienos programa:
1:00 vai. p.p. — Registracija, 

visų vėliavų įnešimas ir Ameri
kos himnas. Sodalicijos himnas 
“For Christ The King”, atidary
mo malda—kun. L. Voicekaus- 
kas. Roll call. Kalba ir perstaty
mas svečių. Seimo atidarymas— 
kalba Msgr. J. A. McNulty. Kal
ba—kun. T. Conroy. Raportai iš 
abiejų S-gų ir visų parapijų. Kal
ba—Miss Catherine Cullimore. 
Sodalicijos reikalų tvarkymas. 
Konferencijos uždarymo malda.

4:30 vai. p.p.—užkandžiai.
5:00 vai. p.p.—paradavimas į 

Hudson Park. Pamokslas—kun. 
A. Kasparas. Statulos vainika
vimas. Iškilmingas palaiminimas 
švč. Sakramentu. Paradas atgal 
į Jackson salę.

7:00 vai. vak.—iškilminga va
karienė, kurioj dalyvaus ir gar
bingi svečiai. Linksmoji dalis, 
vedama Councilman J. Healy. 
Šokiai iki vidurnakčio.

Daug pastangų buvo padėta, 
kad suvažiavimas būtų sėkmin
gas dvasiniu, moraliniu ir socia
liniu atžvilgiu. Sutraukta talkon 
daug žmonių, ne tik lietuvių, bet 
ir svetimtaučių. Pirmą sykį šio 
miesto istorijoje įvyksta toks 
gražus pasirodymas katalikiškos 
akcijos ir viešos pamaldos ant 
lauko. Komitetas ypatingai kvie
čia visus dalyvauti pamaldose 
parke padėkoti Dievui ir Mari
jai už apturėtas iki šiol malones, 
o ypatingai išprašyti pasauliui 
šviesesnės ateities.

Sodalietės, sodaliečiai! Nepa
mirškime, jog gegužės 18 d. vi
si keliai veda į Harrison-Kearny.

Vyčių choro koncertas
Birželio 1 d. Šv. Jurgio salėje 

įvyksta didžiulis New Yorko ir 
New Jersey Vyčių choro koncer
tas. Dedamos didžiausios pastan
gos, kad šis choro parengimas 
būtų kuo pasekmingiausias.

Vyčių choras keletą mėnesių 
rengėsi prie šio koncerto. Tai 
naujas ir jaunas choras, kuris 
turėtų, užsipelnyti visos lietuviš
kos visuomenės paramos.

Chorui vadovauja gabi muzi
kė Marija šlekaitė, baigusi Guil 
Mant Organ mokyklą.

Koncertas prasidės 7 vai., po 
koncerto bus šokiai grojant šau
niai muzikai.

Apylinkės vyčių kuopų nariai 
prašomi laikyti savo pareiga ne
užmiršti šio Vyčių choro koncer
to ir paraginti savo pažįstamus 
jame dalyvauti. Kviečiami visi 
lietuviai iš arti ir toli dalyvauti.

Koresp.

Vyčių šokiai
Lietuvos vyčių apskritis, ge

gužės 3 <f. surengė šokius vyčių 
centrui paremti.

Šokiams grojo puikus orkes
tras. Buvo susirinkę daug jauni
mo, nors oras nepergeriausias 
pasitaikė. Matėsi vyčių ir iš to
limesnių kuopų.

Paskutiniu laiku vyčiai pra
deda vis daugiau ir daugiau ras
ti pasitikėjimo ir draugų jauni
mo tarpe.

Iš šių šokių tikimasi turėti 
gražaus pelno, kuris bus pasiųs
tas centran. Koresp.

Praėjusią žiemą daugelis 
tuvių aplankė šią saulėtąją val
stybę, kurioj nepaprastai malo
nu praleisti atostogas. Kiek yra 
žinoma virš 600 lietuvių iš įvai
rių kolonijų atostogavo Floridoj.

Miami turi apie 60 lietuvių 
šeimų, kurios pastoviai čia gy
vena. Jie turi susikūrę savo klu
bą, tad lengva su jais susipažin
ti. Reik pažymėti, kad visi yra 
labai malonūs žmonės. Holly
wood, Fla. suradau apie 28 lie
tuviškas šeimas, kurios gan pa
siturinčiai gyvena. Lankydamis 
Dayton Beach sužinojau, kad čia 
lietuviai yra labai gerbiami ir 
užima gan svarbias vietas to 
miesto gyvenime. Dr. Wilks yra 
pirmininku Chamber of Com
merce, o A. Savickas užima 
miesto komisijonieriaus vietą. 
Neseniai Lake Worth, Fla. apsi
gyveno Gražulis iš Cranford, N. 
J. Jis yra pirmas lietuvis tame 
mieste.

Kaip matote, Floridos valsti
ja vis didėja lietuvių skaičium. 
Jei kas norėtumėt arčiau susi
pažinti su Floridos lietuviais ar 
apie juos daugiau sužinoti rašy
kite šiuo adresu: J. Marshall, 15 
Fairview Ave., Prospect Park, 
N. J. Į visus klausimus bandy
siu atsakyti. J. Marshall.

Ypač dėkojame nenuilstan
čiam Vilos prieteliui Juozui Bu
rokui, kuris savo darbštumu ir 
uolumu visus pralenkė, išplatin7 
damas virš $100 vertės bilietų.

Sekantieji laimėjo dovanas: 
dviratį H. Keyes, Phila.; gėrimų 
hamperį—Mrs. P. Krause, Cu
yahoga Falls, Ohio; Skėtį su $25 
—Mrs. M. Dilgen, Brooklyn, N. 
Y.; 12 porų kojinių—A. Tward- 
zik, Shenandoah; Veidrodinį pa
veikslą—A. Dzikas, Phila.; Vil- 
noninę užklodę—V. Constance, 
Phila.; paklodžių ir užvalkalų— 
A. Shapka, Phila.; Emerson ra
dio—S. Zvigaitis, Phila.; lucite 
dresser set—F. Staniškis, Phila.; 
one tire and tube—G. Deteveil- 
er, Langhorne.

Pasiliekame dėkingos visiems 
ir melšime gausaus Jums atlygi
nimo, pavesdamos Jus ir Jūsų 
reikalus gegužės Karalienės už
tarimui ir globai. Dar kartą ta
riame nuoširdų ačiū!

Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys.

vių patriotų šį svarbų darbą 
stambiai pinigiškai paremti, už 
ką išvietintų lietuvių vardu ta
riame nuoširdžios padėkos žodį.

Rengimo Komisija.

Šis - tas
Gegužės 11 d., 7 vai. vakare, 

parapijos choras vadovaujamas 
komp. A. J. Aleksio, Motinos 
Dienoje rengia gražų koncertą— 
vaidinimą. Bus suvaidinta trijų 
veiksmų scenos kūrinys, “Meilė 
ir Laimė.” Po programos bus šo
kiai.

Waterburio L. Tarybos sekan
tis susirinkimas įvyks gegužės 
25 d. 3 vai. po piet L. Nep. Poli
tinio Klubo patalpose, 48 Green 
St. Anksčiau buvo skelbta gegu
žės 11 d. Draugijų atstovai ma
lonėkite tą atmainą įsidėmėti.

H. P.

Paterson, N. J.

Waterbury, Conn,

Washington, D. C
Baltijos - Skandinavijos drau

gijos susirinkimas įvyko balan
džio 28 d. Y.W.C.A., 614 E St., 
patalpose. Nariai klausėsi gene
rolo Marshall kalbos.

Sekantis susirinkimas bus ge
gužės 26 d. Y.W.C.A. salėje, 17 
ir K St., N.W.

Worcester, Mass

Gegužės 4 d., sodalietės 
ruošė įspūdingą vakarą. Progra
ma buvo įvairi ir linksma.

Harrisono sodalietės puikiai 
suvaidino komediją “Kuklienė 
taip pasakė.” Mūsų parapijos 
vaikučiai, seselių pranciškiečių 
Anicetos ir Koronatos išmokinti, 
gražiai suvaidino keletą dalykė
lių. Patersono sodalietės pasiro
dė su linksma komedija “Zvanie- 
nės bėda.”

Publikos buvo pilna salė. Visi 
džiaugėsi, kad sodalietės pirmo
sios atgaivino seną Patersono 
tradiciją ruošti lietuviškus vai
dinimus. Visiems malonų įspūdį 
paliko Harrisono “Glee Club,” 
kuris šokių metu sudainavo 
daug gražių lietuviškų dainelių.

Pelną sodalietės paskyrė pu
siau Amerikos Lietuvių Tarybai 
ir BALF’ui.

Savo darbo ir pasiaukojimo 
nepagailėjo vakaro pasisekimui 
ypatingai sekančios sodalietės 
Mary Aleksiūtė, Mary Justienė, 
Agnes Aleksiūtė, Ona Obelevi- 
čiūtė, Blanche Ragauskaitė, Ele
na Aleksienė ir Marijona An- 
dreičikienė.

su-

E. Vandergrift, Pa
Ragina aukoti lietuvių šalpai

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijai vadovauja kun. Joseph 
Herdegen, O.S.B., ne lietuvis 
klebonas, kuriam lietuvių reika
lai yra labai arti širdies.

Šiomis dienomis kun. J. Her
degen, kreipėsi į Pittsburgho 
vyskupą leidimo parinkti aukų 
lietuviams tremtiniams sušelpti. 
Vyskupas mielai sutiko. Klebono 
kitataučio paraginti, šv. Kazi
miero parapijiečiai sudėjo 183 
dol. 50 c., kurie jau atsiųsti BA- 
LF centran, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

širdžiai remia lietuvių reikalus 
ir pagelbsti kiek tik galėdamas.

Providence vyskupo auka yra 
gražiausias paraginimas visiems 
lietuvių tremtinių prieteliams 
paskirti savo dovaną ko grei
čiausiai.

ŠYPSENOS

Providence, R. I.

Jersey City, N. J,

Susižiedavo darbštūs choro 
nariai: Marijona Paslevičiūtė 
Jonu Juozapaičiu iš Kearny.

su

11Motinos Dienoje, gegužės 
d., 90 kuopos Vyčiai eis bendrai 
prie Komunijos per 8 vai. mišias. 
Po mišių bus. pusryčiai nariams 
ir jų motinoms Šv. Vardo salėje, 
Keamy, N. J. Garbės svečiais 
užkviesti kunigai L. Voicekaus- 
kas, M. Kemėžis, V. Svirnelis, A. 
Kasparas ir iš New Yorko Vyčių 
centro pirm. Juozas Boley.

Geg. 3 d. Margareta ir Kazys 
Nekrošiai iš Kearny, šventė 20 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sukaktis paminėta šv. mi- 
šiomis. A. E. S.

Newark, N. J
Veteranų žinios

Lietuvių veteranų posto vėlia
vos bus" pašventintos per iškil
mingas mišias, birželio 22 d., per 
10:30 vai. mišias, Šv. Trejybės 
bažnyčioje, Newarke.

Posto nariai ir draugijos yra 
pakviestos dalyvauti šiose apei
gose. Pamokslą, pritaikintą šven
tei, pasakys II-jo karo kapelio
nas, kuris savo darbu yra pla
čiai pasižymėjęs.

rmany

Angli- 
ų metų 
vienam 
. Tokio 
ius ne-

čius, 
ndenst.

Metinis posto piknikas įvyks 
sekmadieni, birželio 29 d., Kenil
worth, N. J. Šokiams grieš Oley 
brolių orkestras. Autobusai nu-

Postas dalyvaus pirmame pa
rade, kuris įvyks Flag Day, bir
želio 14 dieną. City Hall Grand 
Stand bus vedama Antano V. 
Washkewich, mūsų posto nario.

Vyčių apskrities suvažiavimas
Gegužės 4 d. Jersey City įvy

ko N. Y. ir N. J. Vyčių apskri
ties metinis susirinkimas. Susi
rinkime diskusuota organizaci
jos reikalai. Ypatingai aptarta 
kaip pravesti vyčių centro lote
riją, kurioje galima laimėti gra
žų automobilį., Nacionaliniam 
vyčių pirmininkui J. Boley išdės
čius planus, apskritis pritarė ir 
bandys kiek galima jais sekti.

Perskaitytas laiškas iš Vokie
tijoje esančių ateitininkų, kurie 
kreipiasi į vyčius prašydami pa
gelbėti jiems sporto reikmenyse. 
Čia pat padaryta rinkliava, ku
rioje surinkta 48 dol. 75 c. Nu
tarta paraginti apskrities kuo
pas prisidėti pire pagelbos atei
tininkams.

Valdybon išrinkta: Kazys Ba
sanavičius perrinktas pirm. May 
Matulytė sekr. Helen Pečiūraitė 
vicepirm ir kiti.

BALF prakalbos
Gegužės 4 d. Šv.' Kazimieroj 

parapijos salėje įvyko vietinio 
BALF skyriaus suruoštos pra
kalbos BALF naudai. Vadovavo 
skyriaus pirm. Juozas Žemaitis.

Kalbas pasakė kleb. kun. Aug. 
Petraitis, adv. A. Mileris ir 
BALF reikalų vedėjas Juozas B. , 
Laučka. Buvo įvairių paklausi
mų. 1

Padaryta rinkliava lietuviams • 
tremtiniams sušelpti davė per 1 
600 dol. Priimta rezoliucija už < 
H.R. 2910 biliaus Kongrese pri- ] 
ėmimą.

Brockton, Mass

Great Neck, N. Y.

vaizdus,

Gegužės 3 d., vietinio BALF 
skyriaus pastangomis, broliai 
Motuzai rodė filmas. Filmose 
pamatėme Lietuvos 
tremtinių gyvenimą ir žiauriai
rusų nukankintus lietuvius.

Kalbas pasakė V. Beleckas, A. 
Vasiliauskas ir BALF centro at
stovas Jonas Valaitis. V. Belec
ko kalba sujaudino daugelį, nes 
jis pats daug bolševikų žiauru
mų matė ir patyrė. A. Vasiliaus
kas ir J. Valaitis ragino nesigai
lėti ir gausiomis aukomis parem
ti tuos nuskriaustuosius, kurie 
palikę tėvynę ieško paramos.

Aukų surinkta 56 dol. 50 c.
Aukojo šie: po 5 dol. Dumblis 

ir Kasmočius; po 2 dol. Petraus
kienė, Mažulis, Kriaučiūnienė, 
Alešauskienė; $2.50 Pundzevi
čius, $2.25 Slančiauskas; $1.75 
šeškienė; $1.50 Viktasienė;$1.25 
Mickus; po 1 dol. Kazaitienė, 
Yogis, Lažauninkas, Čeglikas, 
Zorskienė, Kačiadurienė, A. Ze- 
bartienė, Venskienė, Bukuntie- 
nė, Titėnienė, Dauknys, Z. Vens- 
kus, Sabenkienė, Bartkus, As- 
manienė, Ružinskienė, M. Vens
kienė, Gutauskas ir Blažonis.

Reikia pažymėti, kad Great 
Neck lietuviai šalpos fondo va
juje stovi vienoj iš pirmųjų vie
tų. Viso BALF’o centran pa-

BALF vajaus pradžia
Nuo balandžio 27 d. iki gegu

žės 10 d. Brocktono, Bridge- 
waterio ir kitų apylinkės mieste
lių lietuviai rinks aukas ir dra
bužius paremti lietuvius pabėgė
lius Europoje. Vajus pradėtas su 
Motūzų-Beleckų judomų pa
veikslų rodymu. Aukų pradžiai 
surinkta 173 dol. ir 30 centų.

Lewistone, Maine
Vyčių suvažiavimas

Naujosios Anglijos Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas įvyksta 
Lewistone, Me. gegužės 17 ir 18 
dienomis.

Rengėjai turi paruošę ypatin
gai įdomią dienotvarkę, kuria 
visi atvažiavusieji bus patenkin
ti.

Svečių registracija prasidės 
gegužės 17 d. 1:30 po pietų. Ren
gėjai prašo iš anksto rezervuoti 
vietas iškilmingai vakarienei ir 
nakvynei. Dėl rezervacijų rašy
kite: Stella Polisky, Thomes 
Comer, Lewiston, Me.

2 Vyčių Kuopa.

Rinkliava BALF’ui
.-Kun. J. Valantiejaus, taksų 
Komisionieriaus J. Janušaičio ir 
Komp. A. J. Aleksio rūpesčiu iš 
miesto majoro J. S. Monagan, 
gautas leidimas įvykdyti, šešta
dienį, gegužės 17 d., Bendro 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do naudai visame mieste aukų 
rinkliavą—Tag Day. Į šį nepa
prastai svarbų darbą nuoširdžiai 
kviečiame visus lietuvius, ypač 
moteris ir "merginas, prisidėti 
prie aukų rinkimo.

Mūsų jaunieji dvasios vadai 
kun. V. Ražaitis, kun. P. Prano
kus, kun. J. Dilioms ir svečias 
kun. Ig. Abromaitis organizuoja 
tai dienai didelį skaičių gerašir
džių aukų rinkėjų, kurių pirmas 
susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 13 d., 7:30 vai. vakare, 
naujosios mokyklos auditorijoje. 
Taigi kviečiame visas mūsų lie
tuvaites skaitlingai atsilankyti, 
nes tą‘vakarą aukų rinkėjų bus 
traukiamas paveikslas, suteiktos 
Tag Day dėžutės ir visos reika
lingos informacijos.

Taip pat prašome mūsų pro
fesionalų biznierių ir visų lietu- 
—' , ... ., , ■. .. ......

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

Pralenkė savo kvotą lietuvių 
šalpos vajuje

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo vajuje savo kvotos 
išpildymo atžvilgiu užėmė pir
mutinę vietą Providence, R. I., 
su vietinio BALF skyriaus pirm, 
kun. Jonu A. Vaitiekūnu prieša
kyje.

Rhode Island valstijai BALF 
vajaus kvotoje buvo paskirta 1,- 
500 dol. Šią sumą Rhode Island 
peršoko gegužės 4 d. Tą dieną 
Rhode Island surinkta lietu
viams tremtiniams šelpti suma 
buvo jau 1,649 dol. 25 c. Bet 
Providenciečiai tuomi neužbaigė 
savo darbo. Kun. J. Vaitiekūnas 
pareiškė, kad jie ir toliau dar
buosis, rodydami kitų valstijų 
BALF skyriams kelią.

Rhode Island kvotai sėkmin
gai pasiekti labai daug pagelbė
jo Jo Ekscelencija vyskupas 
Francis P. Keough, kuris lietu
viams t tremtiniams šelpti, kun. 
Vaitiekūnui paprašius, paaukojo 
1,000 dolerių. Įteikdamas savo 
auką J. E. Vyskupas Keough pa
brėžė kun. J. Vaitiekūnui, kad 
jis visada vyskupų suvažiavi
muose ir kitomis progomis, nuo-

Bandė Įspėti
Mažas Albertukas sugrįžo 

iš mokyklos, nešinas po ran
ka naują knygą.

— Gal gavai dovanų už ge
rą atsakymą ? — klausia mo
tina.

— Taip, pirma dovana, — 
tarė jis išdidžiai.

— Už ką gavai?
— Už gamtos istoriją. Mo

kytoja klausė manęs, kiek 
kojų turi strausas, ir aš at
sakiau—tris.

— Bet strausas turi dvi 
koji.

— Žinau, mamyte, bet kiti 
vaikai sakė, kad turi ketu
rias kojas, ir kadangi mano 
atsakymas buvo arčiausias 
prie tiesos, už tai gavau šią 
knygą dovanų.

Neatmokėta Skola
— Kiek esi skolingas už 

savo automobilių?
— Tiktai pykčio ir keiks

mo žodį agentui, kuris man 
jį pardavė.

Pranas Bekampis.

Visuos šventuos keliuos, žemele 
[tu pilkoji, 

Kiek ašarę, vargų ir prakaito 
nešioji!

Išnyks su dulkėmis visokį 
[pardavikai,

Bet sielos kraitis liks, kaip 
[amžių grynos liko.

Faustas Kirša.

Broliu Motuzų - Belickų Filmos
BOLŠEVIKŲ TERORO IR PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 

VAIZDAI
Parapijos choras paskyrė BA-

LFui 15 dolerių. A. S.

Kun. Dr. K. Gečio Katalikiškoji Lietuva. 575 pusi.
Apie Lietuvos religinę padėtį nuo senovės iki šių dienų ....$4.00

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina...................... $3.50
Ramybės šaltinis. Maldaknygė ...............................................$3.50
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai 336 pusi. Kaina.............$2.00
Maldaknygė ir Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis......................$0.75
J. Aistis: Be Tėvynės Brangios. Eilės........................................ $
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

A characterization .......
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation...

.50

.60 

.50 
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusk ....$1.00 
Nekaltai Pradėtosios šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija 

Iliustruota. Kaina.......... $
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?.................$
Maldos ApaStalavimas............................................................... $
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom.........................$
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
Maldų B''ikinėlis. Gražiais viršeliais.......................... $1.25 ir $1.50
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui, 

fortepionui pritariant Muzika J. P. Žemaičio ... .........$0.50
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

.$

.$

.25

.50

.50

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

ar Jas pagalvojote apie

Gegužės 11 d.—sekmad., 2 vai p. p. Parapijos Salėje,
16 Chandler Ave., Miners Mills, Pa.

Gegužės 11 d.,—sekmad., 7:30 v. v., Parapijos salėje, 
190 Meade St, Wilkes Barre, Pa.

Gegužės 16 d.—penktad., 7:30 v. v., Šv. Petro ir Povilo Par. Salėj,
307 Pine St., Tamaqua, Pa.

Gegužės 18 d.,—sekmad., 2 vai. popiet, Parapijos salėje, 
614 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

Gegužės 18 d.—sekmad., 7:00 v.v., šv. P. Marijos Par. Salėje, 
258 Zerbey Ave., Kingston Pa.

Gegužės 22 d. — ketvirtad., 7:30 v. v., šv.Kryžiaus Par. Salėj, 
Mt. Carmel, Pa.

Gegužės 23 d.—penktad., 7:30 v. v., Šv. Kazimiero Par. Salėje, 
St. Clair, Pa.

Gegužės 25 d.—sekmad., 7:00 v. v., šv. Mykolo Par. Salėje, 
115 Spring Garden St., Easton, Pa.

Gegužės 30 d.—penktad., 7:00 v.v., Lietuvių Salėje,
17 Liberty St., Amsterdam, N. Y.

y

Brooklyno Lietuviai Graboriai *
Tel. EVergreen 7 - 4335 TeL STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia -

A R M I
• įstojimas i J. V. Armija šiandie
ną daug daugiau reiškia, negu tik 
Įsirašymas 3 metams tarnybos ar 
daugiau. Tatai duoda jums pradžią 
karjeroje, kuri iš daugelio atžvil
gių yra geresnė, negu kokia kita, 
kurią jūs galėtumėte pasirinkti.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins 

(šahnskas) 
Lalsaluotes Graborius

tais. Visos pamatines jūsų išlaidos, 
kaip kad maistui, drabužiams, bu
tui, medikaliam Ir dantų gydymui, 
yra apmokėtos. Jūs galite keliauti 
i tolimuosius žemes kampus. Ir jūs 
galite pasitraukti su pajamomis 
visam amžiui tik po 20 ar 30 metų 
tarnybos.

Dar daugiau, Armijos karjera 
duoda jum darbą, kuris yra svar
bus jūsų šaliai ir kuris'pelnys jums 
pagarbą ir paguodonę nuo jūsų 
draugų piliečių.

Armijos karjera yra geras daly
kas apmąstyti—ir aptarti jūsų J. 
V. Armijos Rekrutavimo Stotyje.
J08U REGUUARfi ARMIJA TAR
NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI

KARE IR TAIKOJE.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas $150

Newtown, Pa

*

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

GOOD JOB FOR YOU

Armljoje jūs galite kilti taip 
greit, kiek siekia jūsų gabumai ir 
tarnybos laikas. Jūs gaunate alga, 
kuomet mokinatės lavinto darbo 
arba amato, kuris gali reikšti pi
nigus jūsų kišenių! vėlesniais me-

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y. 84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.Padėka
Dėkojame širdingai visiems 

mūs geradariams, kurie taip 
gausiai prisidėjo prie Koplyčios 
Fondo, paremdami "Ten-for-Ten 
Treasure Trove.” šią laimėjimų 
pramogą vedė ir visais jo reika
lais rūpinosi kun. J. Neveraus- 
khs, Šv. Rapolo Parapijos vika
ras. Kun. J. Neverauskui esame 
dėkingos už šį sumanymą ir sėk
mingą vakaro pravedimą. Pelno 
liko $375.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA B. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
Lietuvos Vyčių 41 kuopos 

pastangomis yra rengiami 
lietuvių kalbos kursai, kurie 
prasidės birželio 5 d.

Maloniu dvasios vado kun. 
kleb. N. Pakalnio pritarimu 
ir parama pereito mėnesio 
susirinkime nutarta surengti 
lietuvių kalbos kursus, kurie 
tęsis per du mėnesius, kaip 
bandomasis laikotarpis.

Jei šie kursai rastų prita
rimo lietuvių amerikiečių 
jaunimo tarpe, vyčiai yra pa- 
simoję juos visada palaikyti.

Šių kursų tikslas yra su
pažindinti jaunuolius su pa
grindinėmis tėvų kalbos dali
mis ir lietuvių istorija.

Kursus ves prof. Dr. Pra
nas Padalskis, neseniai atvy
kęs iš Europos. Jis su malo
numu sutiko pagelbėti vy
čiams įnešti daugiau lietuviš
kumo mūsų jaunime.

Pamokos bus mokomos 
Apreiškimo parapijos patal
pose, kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 8 vai. iki 10 vai. vakaro. 
Mokestis už dviejų mėnesių 
pamokas tik 4 doleriai.

Štai jaunimui duodama 
puiki proga arčiau pažinti 
savo tėvų kalbą. Nepraleis
kite tos progos, nes ką mo
kėsite to ant pečių nereiks 
nešioti. Visi esate kviečiami 
pasinaudoti šiais kursais.

Registruotis ir platesnių 
informacijų galima gauti 
“Amerikos” redakcijoje ar 
pas susirašinėjimo sekretorę 
Genovaitę Vitaitytę, 266 No. 
8th St., Brooklyn, N. Y. Visų 
norinčių dalyvauti kursuose 
prašome registruotis kuo 
greičiausiai.

Lietuvos Vyčių 41 kp.
Valdyba.

FEDERACIJOS NARIAMS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, gegu
žės 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Apreiškimo parapijos žemu
tinėje salėje. Draugijų atsto
vai kviečiami skaitlingai da
lyvauti. Bus daug svarbių 
dalykų svarstoma. Bus sve
čių, kurie praneš savo įspū
džius kelionėse.

Valdyba.

Apreiškimo 
Parapija

Gyvojo Rožančiaus draugi
jos arbatėlė su užkandžiais į- 
vyks parapijos salėje sekma
dienį, gegužės 25 d. Įžanga 
tik 50c.

Rengėjai visus kviečia at
silankyti.

CYA choro grupės koncer
tas įvyks gegužės 25 d., pa
rapijos salėje. Visi kviečiami 
atsilankyti. Programai vado
vauja Aldona Liutkiūtė-Vai- 
tenienė.

BENDRA VYČIŲ KOMUNI
JA IR PUSRYČIAI

Mūsų Apylinkėje
• Kun. Stasys M. Matulis, 

salezietis, yra atvykęs iš Ko- 
lombijos. Jis daug rūpinasi 
lietuvių tremtinių galima 
imigracija Pietų Amerikon.

• Stasys J. Paltanavičius, 
neseniai atvykęs iš Prancūzi
jos, apsigyveno Brooklyne. 
Dirba vienoje advokatų fir
moje.

• Kazys Basanavičius per
rinktas L. Vyčių N. Y.-N. J. 
apskrities pirmininku.

• Juozas Rajeckas, Lietu
vos atstovybės patarėjas, 
lankėsi New Yorke tarnybos 
reikalais.

• Jonas Budrys, Lietuvos 
generalinis konsulas, yra iš
vykęs poros savaičių poilsio.

• Anna Kaskas pereitą sa
vaitę dainavo Richmond, Va., 
ir Ann Arbor, Mich. Su kon
certais ji dar važinės visą šį 
mėnesį. Paskui ilsėsis Hart
forde.

• R. Juška pereitą savaitę 
dalyvavo muzikos konvenci
joje Detroite.

• Kun. Just. Klumbis, Pa- 
tersono vikaras, gegužės 18 
d. kalbės Lindene. Ten svar
bias prakalbas rengia BALF 
skyrius. Įvyks lietuvių salė
je, 3 vai. popiet.

LIETUVIŲ DIENOS REIKALU
Lietuvių Diena artėja. Jei 

norime, kad ji gerai pavyktų, 
jau dabar turime pradėti prie 
jos ruoštis. Pirmiausia turi
me pasistengti išplatinti kuo- 
daugiausiai įžangos bilietų, 
kurie jau atspausdinti ir 
gaunami “Amerikos” admi
nistracijoje. Jų kaina, iš ank
sto perkant, tik 40c. Paskui, 
prie įėjimo į pikniką perkant, 
jų kaina bus aukštesnė.

Taigi pasistenkime iš ank
sto atpigintais bilietais aprū
pinti savo draugus ir pažįs
tamus. Tuo atsieksime dvejo
pą tikslą: padidinsime Lietu
vių Dienos pajamas, o turė
dami piknike daugiau savo 
draugų, linksmiau praleisime 
laiką ir šių metų liepos 4-tos 
dienos šventę padarysime il
gai atmintiną.

Šiuo metu Lietuvių Dienos 
bilietus jau pardavinėja se
kantieji asmenys: Mikolai- 
tis, Butkienė, Skarulienė ir 
K. Baltrušaitis.

Kiti mūsų bičiuliai irgi 
prašomi įsijungti darban ir 
niums priduoti savo pavar
des.

Lietuvių Dienai rengti ko
mitetas jau toli yra pažengęs

savo darbe. Jau išnuomuota 
Dexter Parkas, ruošiami 
spaudos darbai, užkviesti ap
linkinių parapijų chorai ir 
Angelų Karalienės par. be- 
nas. Jie sudarys programą, 
paruoš visokių įvairenybių, 
kad susirinkę svečiai nenuo
bodžiautų.

Po darbui, paprastai, kiek
vienas nori pasistiprinti ir 
atsivėdinti. Bet tuo neteks 
rūpintis, nes mūsų garsios 
šeimininkės mokės svetelius 
gerai pavaišinti, apie jų vai
šes yra girdėję ir gyveną lie
tuviai už New Yorko ribų.

Kadangi diena po pikniko 
yra šeštadienis, jaunimas no
rės ilgiau pašokti, todėl ir or
kestras parinktas tinkamiau
sias jų skoniui.

Liepos 4 d. yra švenčiama 
visoje Amerikoje, neatsiliki- 
me ir mes. Daugelis tą dieną 
mėgsta kur nors išvažiuoti. 
Parašykite savo pažįsta
miems, kad jie būtinai atvyk
tų į mūsų Lietuvių Dienos iš
kilmes ir pasižįūrėtų, kaip 
brooklyniečiai moka sutarti
nai dirbti ir gražiai linksmin
tis.

Brooklynietis.

Gegužės-May 9, 1947

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8 - 922# 
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

i Tel. EVergreen 4 - 7142 v
Į SALDAINIŲ PALOCIUS § 
> GERIAUSIOS RŪŠIES S

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate f)
’ PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas j 

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 7 
Į riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: 

Į Juozas Ginkus j
) 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. X
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VYRŲ DRAUGIJŲ 
PARADAS

Gegužės 18 dieną įvyksta 
Brooklyne šv. Vardo draugi
jų didžiulis metinis paradas, 
kuriame dalyvaus keturių 
apskričių: Kings, Queens, 
Nassau ir Suffolk šv. Vardo 
vyrai. Paradas prasidės 2:30 
vai. po pietų.

Kings apskritis (Brookly- 
no) Šv. Vardo vyrai rikiuo
jasi paradui ties Bedford Av. 
nuo Atlantic Avė., gi Queens, 
Nassau ir Suffolk apskričių 
Šv. Vardo vyrai rikiuosis ties 
Bedford Av. nuo Linden Bul- 
vardo. Abu paradai susieis į 
Ebbets Field, kur bus kalbos, 
giesmės, muzika ir palaimini
mas su Švč. Sakramentu.

Pamaldose parke dalyvaus 
ir Brooklyno vyskupas Mol
loy ir daug dvasiškių.

Parado tikslas parodyti, 
kad katalikai vyrai drąsiai 
išpažįsta savo tikėjimą ir 
viešai juo didžiuojasi. Taip 
pat kad jie yra nepaliaujami 
demokratijos idėjų gynėjai ir 
ištikimi Amerikos piliečiai.

Dalyvaukime šiame para
de skaitlingiausiai.

ŠAUNI VAKARIENE

Gegužės 18 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje per 9 vai. mi
šias Lietuvos Vyčių 41 kuo
pos nariai eis bendrai prie 
komunijos.

Po mišių bus pusryčiai, ku
riuos paruoš kuopos vyrai. 
Pusryčių metu turėsime sve
čią kalbėtoją. Visi nariai ma
loniai ir būtinai prašomi da
lyvauti. Valdyba.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos narių 
bendra šv. komunija įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 11 d., 9 
vai. mišių metu. Tuojaus po 
mišių parapijos salėje įvyks 
svarbus susirinkimas, kur 
bus apkalbami šv. Vardo dr- 
jų Brooklyne parade dalyva
vimas gegužės 18 d. ir drau
gijos pavasarinis balius, ge
gužės 17 d. parapijos salėje. 
Nariai prašomi dalyvauti.

Šį sekmadienį, gegužės 11 
d., mūsų parapijos jaunimas 
švęs Motinų Dieną.

Gegužės 3 d. įvyko šv. Jur
gio draugijos vakarienė, ku
ri praėjo labai jaukioje ap
linkumoje.

Programa susidėjo iš kal
bų ir liaudies dainų. Kalbose 
paminėta darbai, kuriuos šv. 
Jurgio draugija nuveikė per 
savo gyvavimo metus.

Šv. Jurgio draugija yra 
gausinga nariais ir turi ne
maža turto. Paskutiniu laiku 
draugija pradėjo gan nuošir
džiai remti Lietuvos reika
lus, našlaičius pabėgėlius ir 
dalyvauti katalikiškoje dir
voje. Tai yra geras ženklas, 
nes anksčiau draugija buvo 
paraližuota komunistinio ele
mento. Jei draugija eis šiuo 
keliu, tai susilauks jaunimo 
pritarimo, kuris įneš naujos 
jėgos į veiklą ir papildys na
rių skaičių.

Viena neaišku, kaip jaučia
si Stalino garbintojai, kada 
einama lietuvybės keliu.

Buvęs.

Maspetho Žinios
— Gegužės 18 d. susituoks 

Jonas Augustinas su Elzbie
ta V. Keršulyte, o gegužės 
24 d. Aleksandras F. Shet- 
man su Juze Razminaite.

— BALF 16 skyrius suda
rė planus ruošti didžiulę va
karienę našlaičių naudai. Va
karienė įvyks birželio 7 d. 
Visos draugijos prasideda 
vakarienės paruošimui ir bi
lietų platinimui.

— Sunkiai susirgo Julė 
Mickevičienė, gydosi Unity 
ligoninėje.

— Kun. M. Ražaitis, nese
niai atvykęs iš Europos, iš
vyko į Marianapolį, kur ap
sistos ilgesniam laikui.

— Pirmoji komunija bus 
birželio 1 d., sekmadienį.

— Gegužės 5 d. kun. Pijus 
Lekešis paminėjo savo var
dines mišiomis, kurias už
prašė Altoriaus draugija.

— Po bažnytinių pamaldų 
gegužės 5 d. Kalvarijos kapi
nėse palaidotas Jonas Putri
mas, kuris eidamas į darbą 
žuvo traukinio nelaimėj.

— Šį sekmadienį yra Mo
tinos Diena. Visos Moterų S- 
gos narės prašomos tą dieną 
gražiai paminėti. Mišios bus 
laikomos 9 vai. Moterų S-gos 
intencija. Narės prašomos 
susirinkti į salę 8:30 vai.

Sodaliečių šventė
New Yorko Sodaliečių ap

skrities pirmoji metinė ko
munija ir pusryčiai įvyko ge
gužės 4 d. Maspethe.

Visų keturių lietuvių para
pijų sodalietės dalyvavo 9 
vai. mišiose, kurias celebra- 
vo kun. J. Kartavičius.

Po pamaldų įvyko pusry
čiai, Mothers Restaurant 
Ridgewoode. Kalbėtoju buvo 
pakviestas buvęs Marinų ka
pelionas kun. J. Hammond. 
Kalbas taip pat pasakė pus
ryčių svečiai kun. V. Gordū- 
nas ir kun. J. Kartavičius. 
Šiai pramogai paįvairinti 
Muriel Szumowska sudaina
vo solo.

Po pusryčių apskrities pir
mininkė J. Zambrauskaitė 
padėkojo visiems už atsilan
kymą ir prisidėjimą prie pa
vykusių bendrų pusryčių. Dė
kodama pabrėžė, kad kitais 
metais dar gražiau ir skait- 
lingiau sodalietės pasirodys. 
Programa baigta solistei su- 
giedant “Tėve Mūsų.”

Šv. Jurgio Parapija
Vajus bažnyčios dažymui
Pereitą sekmadienį klebo

nas paskelbė vajų bažnyčios 
dažymui. Kadangi tam tiks
lui reikalinga gan didelė su
ma pinigų, maždaug apie 10,- 
000 dol., ar daugiau, nes
ant parapijos kasoj pinigų, 
pravedamas atskiras vajus 
tam reikalui. Kiekvienas ma
to, kad bažnyčios vidus—sie
nos reikalinga yra atnaujinti 
gražiais bažnytiniais orna
mentais.

Tas darbas bus pradėtas 
tik tada, kada bus surinkta 
virš minėta suma pinigų.

Tikimasi, kad per metus 
laiko tas fondas dasipildys ir 
1948 m. pats darbas prasidės.

Aukos jau pradėjo plaukti. 
Reikia tikėtis, kad atsiras 
geraširdžių žmonių, kurie 
paaukos tam kilniam tikslui 
po $50 ir $100 ir daugiau. Au
kos bus skelbiama bažnyčioje 
ir spaudoje.

Laukiama ir tamstos auka.

IŠKILMINGOS VESTUVES

PATAISA

Pereitos savaitės “Ameri
koje” pranešime “Iš siuvėjų 
susirinkimo” pasitaikė klai
da. Parašyta, kad siuvėjai 
Petrui Šadulskiui sušelpti 
paaukojo 20 dol., o turėjo bū
ti 200 dol.

Redakcija.

Lietuviu Radijo Vakarines

Programa* Dir.

AD. JEZAVITAS
Muziko* Dir.

JT. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

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.)

PAŠTO PRANEŠIMAS

Brooklyno pašto viršinin
kas Edward J. Quigley pra
neša, kad dabar galima gau
ti oro pašto laiškelių, kurie 
pagaminti greitesniam pašto 
susisiekimui su užsieniu.

Tie oro pašto laiškeliai 
kainuoja 10 centų. Visiems 
patariama jais pasinaudoti, 
nes tai pigi, greita ir gera 
priemonė susirašinėti su už
sieniu.

BAZE ORO. MIEŽINIAMS

Karinė oro vadovybė pa
skelbė, kad Maine valstijoje, 
jhetoli Kanados sienos ir At
lanto vandenyno, 4 mylios 
nuo Limestone miestelio tuo
jau bus pradėta statyti di
džiulė 'oro bazė patiems di
diesiems 6 motorų lėktu
vams. Bazė yra reikalinga 
krašto šiaurės apsaugai. Ne
toliese esančios Preque Isle 
oro bazės, kuri buvo naudo
jama praėjusio karo metu, 
vertės nauja bazė nesumažin-

. yy Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią *
t? $$ o
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GRANDVIEW BARBER SHOP |
Kuri randasi patogioje vietoje

| 489 Grand Street Brooklyn, N. Y. *
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PIRMUTINIS PIKNIKAS 
LIETUVIŲ ŠALPAI

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo New Yorko 
Vajaus Komitetas gegužės 
30 ir 31 d.d. ruošia Klasčiaus 
parke ir salėje pirmutinį šių 
metų pikniką. Bus daug įvai
rybių. Visas pelnas—lietu
viams tremtiniams šelpti.

Visos draugijos, visi as
mens prašomi paremti šį pik
niką. Daugiau apie jį bus se
kančiuose “Amerikos” nume
riuose.

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

ne 
vis

IŠNUOMOJAMAS

Geroj vietoj, gražus kam
barys su visais patogumais 
išnuomojamas jaunai porai 
(be vaikų). Kreiptis į:
361 South 3rd Street, Apt. 12 

Brooklyn, N. Y.

Gegužės 4 d., 4 vai. po pie
tų, Apreiškimo par. bažny
čioje įvyko iškilmingas šliū- 
bas Margaritos Vizgirdaitės 
ir Alfonso Rasevičiaus. Šliū- 
bą teikė kun. N. Pakalnis, 
patarnaujant kun. K. Paulio- 
niui ir kun. B. Liubauskui. 
Vargonais grojo J. Brundza.

Vestuvių pokilis įvyko šv. 
Jurgio par. puošnioj svetai
nėje. Publikos prisirinko arti 
300.

Jaunųjų tėveliai iškėlė tik
rai puikias vestuves. Pietuo
se dalyvavo ir visi virš minė
ti dvasiškiai. Svočia Bronė 
Brundzienė visus vaišino
skaniu pyragu.

Linkėtina jaunai porai 
gražaus šeimyniško gyveni
mo.

sianti. Bazė turi būti baigta 
1948 m. ir kainuosianti apie 
13 mil. dolerių.

PARDUODAMI NAMAI

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
kleb. J. Balkūnui už iškilmin
gas pamaldas sutuokiant mū
sų dukterį Lorraine Budris 
su Louis Trouve ir už sko
ningą išpuošimą bažnyčios 
šia proga.

Taip pat dėkojame gimi
nėms ir pažįstamiems už at
silankymą bažnyčioje ir ves
tuvių puotoje.

Jaunieji dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie puotos 
parengimo, už gražias ir ver-
tingas dovanas ir šeiminin
kėms už pavaišinimą ska
niais užkandžiais.

Budriai.

Šv. Vardo Draugijos

PAVASARINIS BALIUS
Įvyks

Šeštadienį, Gegužės - May 17 d., 1947 

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE 
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

GĖRIMAI — UŽKANDŽIAI — ŠOKIAI 
įžanga — 50 centų

Visi Brooklyno ir apylinkes lietuviai, ypač Šv. Vardo draugijos 
vyrai, kviečiami atsilankyti.

6 ŠEIMŲ, 3 aukštų mūrinis namas 
Sunset Parke, Bay Ridge; 5 apart, 
turi po 4 kambarius; steam heat, 
langai visuose kambariuose; mo
derniški įrengimai. Metinė nuo
ma $2,604. Vienas apartmentas 
bus laisvas nuo gegužės-May 15 d. 
Prašo $15,000.

Platesnių informacijų kreipkitės j 
Adv. PRANĄ ALEKSĮ 

110-18 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, L. I.
Tel. Virginia 7-8110

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO m IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVTMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

II
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų (ienų iš
lyginimą, plaateriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Clement A. Voket J 
(VOKETAITIS) 4

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

NEwtown 9 - 5972 S

♦■
— s=

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR

IMPORTUOTŲ LIKERIŲ |
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

■iiiaiiiiiBDiiiaiiiiiBiiiiaiiiii

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

"MEMORIES of LITHUANIA" S
RADIOHOUR Ž

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

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

Zj TeL MArket 2-5360 Ž
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