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Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo Antano Vaičiulaičio 
grožinės literatūros kūrinys 
— “Kur bakūžė samanota.”

Tai seniai lauktas Vaičiu
laičio kūrinių rinkinys, susi
dedąs iš dviejų dalių — isto
rijų ir pasakų. Knyga švariai 
išleista, turi 288 puslapius, 
kuriuose pilna gyvo lietuviš
ko žodžio. ’'

A. Vaičiulaitis stiliaus ir 
kalbos turtingumo atžvilgiu 
vargu ar turi sau lygų lietu
vių literatūroje rašytoją. Tai 
žodžio burtininkas, kurs ir 
novelėje, ir pasakoje, žavi 
skaitytoją neišsenkamu lie
tuvių kalbos turtu ir grožiu.

Džiaugdamiesi nauju sva
riu indėliu į lietuvių literatū
ros lobyną, linkime naujai 
knygai susilaukti ko dau
giausia skaitytojų ir priklau
sančio įvertinimo. Autoriui 
siunčiame nuoširdžius sveiki
nimus.

LIETUVOS KAMPELIS

HOOVER SIŪLO ATSKIRI LAIKĄ

..... "-r1 ■

Pritaria Tremtiniui 
Pašalpai

Washington. j— Kongreso
Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komisija Vieningai pa
sisakė už bilių, leidžiantį 
Amerikai įstoti į Tarptautinę 
Pabėgėlių Organizaciją (IR 
O) ir sumokėti jos darbui 
remti 74 mil. 500 tūkst. dol.

IRO savo darbą turi pra
dėti nuo šių metų liepos 1 d., 
kai UNRRA ūžbaigs savo 
veiklą. Ji rūpinsis tremtinių 
ir pabėgėlių šelpimu.

Senatas šį bilių jau yra 
priėmęs kovo mėnesy.

Užsienio komisija pareiškė 
vilties, kad IRO vadovybėn 
nepateks UNRJtA tarnauto
jai, ypač aukštesnieji, ku
riems nerodoma jokio pasiti
kėjimo.

Pralošė Paštų Suvažiavime

United Press pranešimu, 
visame pasaulyje šiuo metu 
esą apie 20 milijonu komu
nistų. Daugiausia jų\Soviety 
Sąjungoje — apie 6 milijč- 
nai; po to seka: Vokietijoj — 
2,221,125; Prancūzijoj ir Ita
lijoj — po 2 mil.; Čekoslova
kijoj —1,700,000; Bulgarijoj
— 850,000; Rumunijoje — 
650,000; Lenkijoje —- 600,000 
ir t.t.

Amerikos žemyne jų dau
giausia Brazilijoje — apie 
200,000, po to seka Kuba — 
40,000; Čilė — 50,000, Peru
— 35,000 ir t.t.

20 milijonų skaitlinė atro
do stambi, bet, palyginus su 
viso pasaulio gyventojų skai
čiumi, tai būtų įyg.ęienknie-

tų daugiau gyventojų, nei 
pasaulyje komunistų. Bet vi
sas rūpestis kyla dėl to, kad 
komunistai yra geriausiai or
ganizuotas idėjinis ir pože
minis judėjimas, kurio vadai 
nepripažįsta jokių padorumo 
dėsnių savo tikslui pasiekti.

Jei daugumos krikščionių 
uolumas atitiktų jų idėjos 
kilnumui, niekas nė nesap
nuotų apie komunizmo pavo
ju-

kis. Juk vien Kinijoj 2u kar- mu, sekau

Washington. — Buvęs pre
zidentas Herbert Hoover bu
vo pakviestas Washingtonan 
pareikšti savo nuomonės tai
kos ir ekonominio'atstatymo 
pasaulyj klausimais. Jo klau
sėsi Kongreso speciali komi
sija.

Hoover mano, kad ilgiau 
delsti taikos sutarčių su Vo
kietija ir Japonija nebegali
ma, kad nereikia kreipti dė
mesio į Rusijos nuolatinę at- 
žareivišką veiklą ir sudaryti 
taikos sutartis savarankiš
kai. Jis mano, kad reikia su
daryti galimumus Vokietijai 
išvystyti civilinę gamybą, 
kuri duotų, pakankamai savo 
produktų, kuriais būtų gali
ma apmokėti už būtinai rei-;. 
kalingas įsivežti prekes.

Kariuomenės apskaičiąvi-

gausiančios * šalys niekada 
negalės išeiti iš sunkios eko
nominės padėties, jei jos ne
galės padidinti savo gamy
bos^ "

Hoover nurodė, kad Euro
pai atsigauti labai kenkia 
pradėta vartoti kolektyvinė 
tvarka, kuri atima ūš atski
rų asmenų ne tik nuosavybę, 
bet ir asmens iniciatyvą kur
ti. Vokietija, Hooverio nuo
mone, galėtų tapti išsilaikan
ti per dviejus metus, jei tik 
Rusija bendradarbiautų są
jungininkų pastangose atsta
tyti jos gamybos priemones.

Šalia to, Hoover pareiškė, 
jog padidinta Vokietijos ga
myba nesudarys jokio pavo
jaus pasaulio taikai, jei tik 
bus prižiūrėta tinkamai, kad 
•• - * i T • - __ - - - ***

Japonijoje Nauja 
Vyriausybe

Tokio. — Japonijos tautos 
atstovų rūmai nauju Japoni
jos ministeriu pirmininku iš
rinko Tetsu Katayama.

Naujasis ministeris pirmi
ninkas yra socialistų parti
jos vadas. Jis yra kirkščio- 
nis. f

Katayama yra pirmas Ja
ponijos krikščionis, pakvies
tas ministeriu pirmininku.

Paryžius. čia vyksta 
Tarptautinės Paštų Sąjungos 
suvažiavimas. Dalyvauja ke
lios dešimtys valstybių. Da
lyvių tarpe yra ir Sovietų 
Sąjungos atstovai.

Suvažiavimo pradžioje So
vietų atstovai tuojau ėmėsi 
stiprios veiklos, kad Paštų 
Sąjunga savo narių šeimon 
priimtų pilnateisiais nariais 
“sovietinės Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos respublikas.” 
Sovietams rūpėjo, kad ši 
tarptautinė organizacija, ku
rią iš tikrųjų sudaro valsty
bių vyriausybių pareigūnai, 
pripažintų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupaciją tei
sėta.

Konferencijoje buvo nema
žai ginčų. Sovietai įrodinėjo, 
kad jos pagrobtos valstybės

yra laisvos, kad jos pačios 
“savo noru” įsijungė Sovietų 
Sąjungon. Bet Sovietų atsto
vų išvedžiojimai nuėjo nie
kais. Suvažiavimas didele 
balsų dauguma atmetė Sovie
tų reikalavimą.

Tai jau kelintas kartas kai 
Sovietai mėgina tarptautinio 
pobūdžio suvažiavimuose lai
mėti savo pavergimui pripa
žinimą, bet visur susilaukia 
padoraus pasipriešinimo. Jie 
bandė ankstesnėje užsienio 
reikalų Paryžiaus konferen
cijoje gauti savo lėliniams 
Pabalčio atstovams pripaži
nimą. Bandė Niurembengo 
teisme oficialai į bylos doku
mentus įrašyti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, kaip savo są
junginių respublikų vardus, 
bet vis išėjo jų nenaudai.

Truman Pageidauja 
Vienodij Ginklų

KOMUNISTAI VALDŽIOS ĮSTAIGOSE

Washington. — Preziden
tas Truman savo atskiru raš
tu paprašė Kongreso suteik
ti jam galią suvienodinti 
Amerikos žemyno apsigink
lavimą.

Prezidentas Truman siūlo 
Kongresui priimti tokį įsta
tymą, kurs leistų preziden
tui susitarti su kitomis Ame
rikos žemyno valstybėmis:

Lavinti ir apmokyti gink
luotąsias pajėgas.

2. Išlaikyti, pataisyti ir at
statyti kitų šalių (Amerikos 
žemyne) laivyno ir kariuo
menės aprangą.

3. Perkelti ginklus, amuni
ciją ir kitas kariavimo prie
mones ten, kur jų labiausiai 
reikia.

Jungtines Tautos
Prašys Paskolos

Jungtinių Tautų organiza
cijos vadovybę ruošiasi ne
trukus pr^Įį ^Ameriką su-

imtų kraštų pašalpai Ameri
ka turėtų išleisti 725 milijo
nus dolerių. Hooverio nuomo
ne, pašalpą gaunančios ir

Anglijos parlamente kon
servatorių partijos atstovai 
pasiūlė užsienio reikalų mi
nisteriui pareikšti Anglijos 
vyriausybės vardu Sovietų 
vyriausybei protestą prieš 
gabenimą Baltijos žmonių į 
Rusijos gelmes.

Ministerio vardu atsakė jo 
pavaduotojas Christopher 
Mayhew. Jis pabrėžė neturįs 
pakankamai įrodymų tuo 
klausimu, o jei, girdi tie kal
tinimai ir būtų tikri, tai mi
nisterio nuomone, Rusija vi
są reikalą galėtų laikyti savo 
vidaus reikalu . . .

Vadinasi, atsakingas ang
lų valstybininkas nenori ieš
koti teisingumo, o pasitenki
na spėliojimais, ką Sovietai 
galėtų atsakyti į protestą 
dėl baisios neteisybės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmo
nėms. Nežiūrint, kad Angli
jos vyriausybė yra socialistų 
partijos, bet kupčių raugas 
joje yra giliai įsišaknijęs.

rama neprikels Europos iš 
griuvėsių, jei pačioje Euro
poje neįsitvirtins taikos, tei
singumo ir pastovumo lyg
svara.

Ką gelbės Amerikos mili
jonai Italijai, jei ši visą pa
ramą tuojau turės grąžinti 
Rusijai karo bausmės mo
kesčių formoje? Ką padės 
milijonai Rumunijoj ir Veng
rijoj, .jei jų šalių ūkį tebe- 
plėšia Sovietų okupacinė ka
riuomenė? Panašių klausimų 
yra daugybė.

Kol Vakarų pasaulio 
sprendimų sumanytojai ir 
vykdytojai tikės į galimumą 
kurti naują gyvenimą drau
ge su didžiausiais skurdo ir 
vergijos nešėjais, žmonijos 
rytojus pasiliks nykus, rūs
tus ir baisus.

laivynu ii aviauijuo. •-'•-s--
Hooverio1 pareiškimai su

kėlė Kongreso nariuose dide
lio susidomėjimo ir pritari
mo, nes visiems nusibodo tai
kos įgyvendinimo nuolatinis 
delsimas.

reikalams. f
Jungtinių Tautų Centras 

bus pastatytas New Yorke. 
Jo statybai manoma skolin
tis nuo 60 iki 80 milijonų do
lerių.

KARIUOMENĖ PASIRUOŠUS PERIMTI 
TREMTINIŲ GLOBĄ IR ŠELPIMĄ  ♦- - - - - - -

Prezidentas Truman pasi
rašė Graikijai ir Turkijai pa
ramos teikiantį įstatymą. 
Neseniai Kongresas priėmė 
ir kitą Europai gelbėti bei 
šelpti įstatymą, paskyrusi 
tam reikalui 350 milijonų do
lerių.

Visa tai yra vertinga para
ma, bet atsakingi valstybi
ninkai pradeda statyti klau
simą : kaip ilgai Amerika 
pils milijonus į Europos mai
šą, kurio skylėms, atrodo, nė
ra galo? Statydami šį klau
simą, jie pradeda suprasti, 
kad ekonominė Amerikos pa-

Kalbant apie didžiuosius 
klausimus ir reikalus, nega
lima užmiršti ir vadinamų ei
linių, kasdieninių reikaliukų. 
Čia dėmesyje turime savo 
laikraštį.

Praeitą savaitę pasisakė
me apie savo bėdas ryšium 
su reikalu iškelti “Ameriką” 
į kitas patalpas. Pasisaky
mas neliko be atgarsių. Visa 
eilė žmonių parodė gyvo su
sidomėjimo ir nuoširdumo. 
Atrodo, kad naujų patalpų 
klausimas netrukus gali la
bai pakenčiamai išsispręsti.

Bet visi žinome, ką reiškia 
kraustymas spaustuvės į 
naują vietą. Tai pareikalaus 
didelių išlaidų. Nepaliki, mie
las skaitytojau, šio pareiški
mo tuščiu. Tai labai rimtas 
reikalas. Pagelbėki “Ameri- 
rikos” vadovybei jį tinkamai 
išspręsti, sustiprindamas sa
vo paramą.

Artėjanti New Yorko apy
linkės Lietuvių Diena yra 
viena iš tinkamų progų pa
didinti savo paramą “Ameri
kai.”

Generolas J. T. Mc Narney, 
buvęs Amerikos kariuomenės 
Vokietijoje vadas, New Yor
ke pareiškė, kad Amerikos 
kariuomenė yra pasiruošusi 
perimti tremtinių ir pabėgė
lių Europoje šelpimą, jei 
Tarptautinė Pabėgėlių Orga
nizacija (IRO) iki liepos 1 d. 
nebus įsteigta.

Generolas Mc Narney nu
rodė, kad vieno pabėgėlio iš
laikymas per metus kaštuoja 
apie 300 dolerių. Iš viso pa
bėgėlių amerikiečių zonoje 
Vokietijoje esą apie 518,000.

IRO prieš akis turinti du 
sunkumus. Viena, steigiant 
IRO, buvo manyta, kad jai 
teks rūpintis 800,000 pabėgė
lių, o dabar jų skaičius esąs 
apie 1,345,000.

Antra, anglai pareiškė, kad 
jie į savo zoną Vokietijoje 
neįsileis IRO, o tik pristatys 
sąskaitas. Prancūzai taip pat 
sakosi neįsileisią IRO parei
gūnų. Sovietai atsisako ben
dradarbiauti su IRO, nes jie 
daugumą tremtinių laiko sa
vo piliečiais ir reikalauja 
juos išduoti.

KARALIENEI 80 METŲ

Londonas. — Gegužės 26 d. 
Anglijos karalienė—motina 
Marija šventė savo amžiaus 
80 metų sukaktį.

Karalius Jurgis savo moti
nai pagerbti suruošė pietus, 
kuriuose dalyvavo tik artimi 
giminės. Karalienei 
daujant, Anglijoje 
suruošta jokių viešų 
ties minėjimų.

pagei- 
nebuvo 
sukak-

*

8,000 Ukrainiečiy 
Vyks Anglijon

Londonas. — Anglijos 
riausybė yra pasiruošus 
trukus išvežti iš Italijos 8,- 
000 ukrainiečių, buvusių vo
kiečių kariuomenėje ir pate
kusių anglams į nelaisvę. Be
laisviai ukrainiečiai, kurie 
bus pripažinti buvę Sovietų 
piliečiais, būsią perduoti so
vietams.

Visi šie belaisviai būsią 
atgabenti Anglijon ir apgy
vendinti prie žemės ūkio dar
bų. šiuo metu anglai atlieka 
ukrainiečių tyrinėjimą, iš 
kur ukrainiečiai yra kilę. 
Dauguma jų pasisako esą ki
lę iš Lenkijos.

vy- 
ne-

J.A.V. įstaigose, palan
kiam vėjui pučiant, į aukštas 
valdininkų vietas prilindo 
daug komunistų. Veikdami 
sulyg Maskvos dirigavimu, 
jie yra priešingi dabartinei 
šio krašto santvarkai ir vi
sais galimais būdais bando 
kenkti.

Todėl dabartinė Amerikos 
vyriausybė tuo, klausimu la
bai susirūpino. Visame kraš
te eina gyvi pasitarimai, kaip 
nusikratyti parazitų, besi- 
knisančįų no medžiu, kurio 
Vaisiai® ^ūltntS^,’. .

Tačiau parazitų nusikra
tyti nėra taip lengva, kaip 
jais užsikrėsti. Štai Wash
ingtone dabar buvo byla Carl 
A. Marzani, kuris ėjo aukš
tas pareigas State Departa
mento Informacijos skyriuje, 
ir tuo pačiu metu priklausė 
komunistų partijai.

Kaltinamasis gynėsi, nesąs 
komunistas. Tačiau buvo įro
dyta, kad New Yorke jis pri
klausė partijai Tony Whales 
vardu prisidengęs. Susirinki
muose jis karštai įtikinėjo 
klausytojus, kad jau pribren
dęs laikas nuversti dabartinę 
J.A.V. santvarką ir įvesti ko
munizmą.

Grand Jury pripažino jo 
kaltę vienuolikoje apkaltini
mo punktų. Jam gresia baus
mė ligi 110 metų kalėjimo ir 
110 tūkstančių dolerių pa
baudos.

Nikaraguoje 
Perversmas

Milijonine Kataliku 
Statyba

Managua. — Nikaraguos 
respublikoje šios savaitės 
pradžioje įvyko karinis per- 
versmas.'Prieš 25 dienas pra
dėjus eiti prezidento parei
gas Leonardo Arguello pabė
go į Meksikos atstovybę. 
Nauju prezidentu paskelbtas 
Benjamin Lacayo Sacasa.

Perversmui vadovavo ge' 
nerolas Somoza, kurs išbuvo

—xeapublik^ja , prezidentu per 
10'metų. Nuverstai preziden
tas buvo Somozos partijos 
narys.

Kardinolas Spellman, New 
Yorko arkivyskupas, šios sa
vaitės pradžioje pareiškė, 
kad New Yorko arkivyskupi
ja artimiausiu laiku pradės 
naują statybą, kuriai turės 
išleisti 25 milijonus dolerių.

Naujieji rūmai bus tokie: 
arkivyskupo Stepinac vardo 
mokykla, kaštuosianti ketu
ris milijonus dol.; Alfred E. 
Smith vardo ligpninė—7 mil., 
dol.: našlaičių prieglaudos

MIRĖ GEN. CARLSON

Portland. — čia gegužės 
27 d. nuo širdies smūgio mi
rė generolas Evans Carlson, 
51 metų, pagarsėjęs marinų 
žygiuose Pacifike.

ITALIJA DAR BE VYRIAUSYBES
Roma. — Italija jau trečia 

savaitė be pastovios vyriau
sybės. Seni valstybininkai 
Orlando ir Nitti nesudarė vy
riausybės. Prezidentas naują 
vyriausybę sudaryti vėl pa
vedė buvusiam ministeriui 
pirmininkui Alcide de Gas- 
peri.

Krikščionių demokratų 
partija sutiko, kad jos vadas 
de Gasperi sudarytų vyriau
sybę be komunistų ir kairių
jų socialistų. Tokio pritarimo 
de Gasperi reikalavo ir jo 
partija pilnai pritarė. -

Italijoje labai neramu dėl 
ilgai užsitęsusios vyriausy
bės sudarymo krizės, šalyje 
pasklido gandai, kad Ameri
ka negelbės Italijai, jei jos 
vyriausybėn įeis komunistai.

Albanijoje Suima 
Žymius Asmenis

Tirana. — Komunistinė 
Albanijos vyriausybė pradė
jo naujų suėmimų bangą. Tai 
daroma ryšium su baime, kad 
Albanijos padėtimi gali arti
mai susirūpinti Amerika.

Suimtųjų tarpe yra ir Al
banijos komunistų vadų, dėl 
kurių ištikimumo yra paro
doma abejojimo. Tarp suim
tųjų yra keli tautos atstovai, 
bankų pareigūnai, laikrašti
ninkai. Kalėjiman įmestas 
vienas banko vedėjas, kurs 
pasipriešino vyriausybės nu
tarimui iškelti aukso atsargą 
Maskvon.

Mirė Kongresmanas

Kardinolas Spellman pa
žymėjo savo gilų tikėjimą į 
Amerikos santvarką ir į 
Amerikos žmonių sugebėji
mą nugalėti visokias kliūtis.

New London. — Kongres
manas Fred Bradley, respub
likonas staiga mirė gegužės 
24 d., lankydamas pakraščio 
sargybos akademiją.

Kongrese jis atstovavo 
Michigan valst. vienuoliktam 
distriktui. Buvo išrinktas 
kongresan penktą kartą.

14 Mil. Veteranui
Antrojo pasaulinio karo 

veteranų skaičius rodo, kad 
jų yra 14,267,000.

Pirmojo pasaulinio karo, 
ispanų, pilietinio ir indėnų 
karų veteranų iš viso priskai- 
toma 3,921,000.

VEŽA VOKIEČIUS LATVIJON  1 =
Nauji AtsivertėliaiBerlynas . — Iš rusų zonos 

Vokietijoje, vokiečių kariai 
aprengiami sovietų unifor
momis yra siunčiami į Pabal- 
čio kraštus. Šiuo metu tie ka
riai saugo Cėsis karo bazę 
Latvijoje.

Šiam karių batalijonui va
dovauja aukšti vokiečių kari
ninkai. Sakoma, kad tie kari
ninkai išėjo “specialę” mo
kyklą Maskvoje. Iki šiol tuo 
batalijonu rusai nelabai pasi
tiki, prie jo yra priskirta ma
žas NKVD dalinys, kuris 
nakties metu surenka iš vo
kiečių karių ginklus, bijoda
mi ginkluoto pasipriešinimo.

Į Latviją atvaryti vokiečių 
kareiviai yra mokomi rusų 
kalbos, kad greičiau pritap
tų prie dabartinių sąlygų.

Buvimo priežastis šio ka
riuomenės dalinio Latvijoje 
yra ta, kad paskutiniu metu 
iš Latvijos išvežta 150 tūks
tančių vyrų.

Praeitą savaitę Šv. Rožės 
Limietės bažnyčioje, Brook- 
lyne, vysk. Raymond E. Kear
ney suteikė sutvirtinimo sak
ramentą 951 atsivertėlių į 
katalikybę.

Pamokslą pasakė prel. Ful
ton J. Sheen, pagarsėjęs savo 
iškalbumu.

Brooklyne nuo 1938 m. ka- 
talikybėn perėjo 5,850 asme
nų. Jų tarpe daug žymių žmo
nių iš įvairių profesijų.

Darbiečiai Smerkia
Komunistus

Pakorė Korikus
Miunchenas. — Gegužės 27 

ir 28 d. čia pakarti 49 nacių 
pareigūnai, kurie buvo teis
mo rasti kaltais ir pasmerk
ti mirčiai už Manthausen 
koncentracijos stovyklos nu
sikaltimus.

Visi 49 buvo tūkstančių 
žudynių autoriai. Jie nelai
mingąsias aukas pakardavo.

Londonas. — Angliją da
bar valdančios darbiečių par
tijos suvažiavimas atmetė 
pasiūlymus nepritarti užsie
nio reikalų ministerio Bevino 
politikai ir didžiausiu prita
rimu uždraudė partijos na
riams įstoti į Britų - Sovietų 
draugiją.

Partijos suvažiavimas 2,- 
332 balsais prieš 571 pasisa
kė už karinę prievolę.

— New Yorko žydai pradė
jo vajų surinkti žydų reika
lams 65 milijonus dolerių.

— Gegužės mėnesyje įvai
riuose susirėmimuose su val
džios kariuomene Graikijoje 
žuvo 413 komunistų.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

GENEROLAI ŠNEKA AIŠKIAU
Šios savaitės pradžioje Amerikon grįžo generolas Mark 

W. Clark, buvęs Amerikos kariuomenės Austrijoje vadas ir 
Austrijos karinio valdymo tarybos narys. Grįžimo dienoje 
jis pasakė per radiją kalbą, kurią paskyrė grynai Austrijos 
reikalui. Jis pavadino Austriją kovos lauku, kur šiandie ko
vojama dėl laisvo gyvenimo.

Gen. Clark kalbėdamas apie palaikymą santykių su So
vietais, pasakė, kad šioje srityje tvirtumas ir aiškumas ne 
didina karo galimumus, bet, priešingai, sumažino juos. Jis 
priminė, kad Amerika, Anglija, Prancūzija ir Sovietai buvo 
susitarę ir iškilmingai pasižadėję atsteigti suvereninę, ne
priklausomą ir demokratinę Austriją. Buvę susitarta, kad 
Okupacinės kariuomenės išsilaikys pačios, neimdamos nie
ko iš Austrijos.

Toliau kalbėdamas, gen. Clark labai trumpai, bet visiš
kai aiškiai, pabrėžė, kad Sovietai sulaužė visus pasižadėji
mus. Sovietai grobė austrų žemės ūkio gaminius, gyvulius 
ir net gabeno iš Austrijos tai, ko jų kariuomenei nereikėjo. 
Sovietai pagrobė iš austrų ir gamybos įmones, Dunojaus 
upėje laivus. Visi generolo protestai buvo sovietų atmesti.

Kai Austrijos rinkimai parodė, kad austrai visiškai ne
pritaria Sovietų įtakai, tada Sovietai pradėjo duoti “dau
giau maisto, didesnes algas . . . Austrijos darbininkams, 
kurie įstojo į komunistų partiją.”

Savo pareiškimą generolas Clark baigė tokiu savo tvir
tinimu :

“Aš suprantu, kad paskyrimas pinigų paremti demo
kratines įstaigas tokiose šalyse, kaip Austrija, yra sunki 
našta mokesčių mokėtojui. Taip, ta pagalba yra kaštuojan
ti, bet ji kurią dieną gali būti priemonė išsaugoti mūsų 
brangiąją Ameriką ir jos vertingąją demokratiją.”

Gen. Clark kalbėjo tiesiai, tvirtai, drąsiai, pavadinda
mas daiktus tikrais vardais. Jo žodžiuose nebuvo diploma
tinių išsukinėjimų, paliekančių praviras dureles viltims ar 
spėliojimams. Jis aiškiai pasakė, kad Maskva nesilaiko žo
džio ir elgiasi visiškai savanaudiškai, nesiskaitydama su pa
saulio taikos reikalais.

Generolo Clark pranešimas liudija, kad aukštuose Ame
rikos sluoksniuose kratomasi neseniai vartoto “apyzmen- 
to” kaip juodžiausios gėdos ir nusibankrutavusios politikos. 
Generolai šneka aiškiai gal ir dėl to, kad jie arčiau gyveni
mo tikrovės.

ŠALPOS DARBO SKALDYMAS
Nuo 1945 metų pradžios patriotiškoji Amerikos lietu

vių visuomenė buvo vieningai susijungusi lietuvių šalpos 
darbui, kuris atliktas Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo organizacijoje. Vieningos pastangos davė gražių vai
sių—buvo įeita į Tautinį Karo Fondą, sukelta didelė para
ma drabužiais, avalyne, knygomis ir kitokiomis reikmeni
mis. žodžiu, daug laimėta.

Bet paskutiniu metu šalpos darbas pradeda netekti 
vieningumo žymės. Prasidėjo reikštis išsiskyrimai, “izo- 
liacininkų” judėjimai, naujų šalpos vienetų steigimai ir pan. 
Štai Brooklyne, Clevelande, Detroite darytos rinkliavos aiš
kiai vienos grupės žmonėms sušelpti. Po to pradėjo reikštis 
daugiau skaldymosi.

SLA vadovybė pasiskelbė atgaivinanti “emigrantų fon
dą,” kurio vardas nebuvo minimas per 20 metų. Socialistai 
ir sandariečiai sudarė bendrą komitetą prie vienos pašalpos 
organizacijos išimtinai “pažangiesiems ir liberalams” rem
ti. šiomis dienomis Chicagoje įsteigtas šalpos komitetas 
“pažangiajai” studentijai tremtyje šelpti.

Aišku, visas tas fondelių ir fondų organizavimas iš es
mės yra geras darbas, nes jis juk yra skirtas savo artimui 
sušelpti, paremti. Bet mums atrodo, kad dabar ne laikas 
skaldytis ir organizuoti šalpos darbą ideologiniais pagrin
dais. Šiandie lietuvių tautos padėtis yra per daug jautriai 
pavojinga, kad būtų galima leistis į atskirų grupių stiprini
mą.

Bet jeigu esame atskiro šalpos darbo išvakarėse, tai 
būtų laikas organizuotai katalikų visuomenei atitinkamai 
apsispręsti. Niekam ne paslaptis, kad tremtyje yra labai 
brangių katalikų visuomenei asmenų ir organizacijų. Jei 
kiti pradėjo uoliai rūpintis “savaisiais,” tai kodėl katali
kams nevertėtų apsidairyti ir padaryti reikiamas išvadas?

R.

MOTERŲ TARP I AI T. SUVAŽIAVIMAS
Paryžius. — Motina, žmo

nijos progreso nešėja — to
kiu šūkiu 1947 m. balandžio 
26—gegužės 2 d. U.N.E.S. 
C.O. salėse Paryžiuje įvyko 
in-sis Tarptautinis Kongre
sas, kurį surengė Prancūzi
jos organizacija — Visuome
ninė ir Socialinė Moterų Są
junga. Kongreso garbės pir
mininkėmis buvo p. Vincent 
Auriol, (Prancūzijos prezi
dento žmona), ir p. Tchang- 
Kai Shek. Į Tarptautinio 
Kongreso Komitetą, kurio 
garbės pirmininkė buvo p.

Georges Bidault,įėjo 28 kraš
tų, dalyvavusių kongrese, at
stovės. Lietuvos atstovė ta
me komitete buvo Ona Bač- 
kienė.

Kongrese dalyvavo šių 
kraštų moterų atstovės: J.A. 
Valst., Anglijos, Argentinos, 
Austrijos, Belgijos, Čekoslo
vakijos, Danijos, Egipto, Ira
no, Graikijos, Ispanijos, Ita
lijos, Kanados, Kinijos, Ko
lumbijos, Lenkijos, Libano, 
Lietuvos, Norvegijos, Olandi
jos, Portugalijos, Prancūzi
jos, Rumunijos, Švedijos,

Šveicarijos, Vengrijos, Urag- 
vajaus. Be to, nors į Tarptau
tinį Komitetą neįtrauktos, 
dalyvavo Baltgudijos ir Uk
rainos moterų atstovės.

Lietuvos katalikėms mote
rims atstovavo O. Bačkienė, 
Dr. V. Karvelienė ir J. Nava- 
kienė.

Kongreso posėdžiuose bu
vo studijuota šios temos: mo
tinų gyvenimas atskiruose 
kraštuose, reikalingos sąly
gos motinos veiklai, fizinis 
gyvenimas, moralinis gyveni
mas, intelektualinis - kultūri
nis, ekonominis ir socialinis 
gyvenimas, taip pat buvo 
studijuota institucijų politi
nio gyvenimo ir įstatymda- 
vystės klausimai susiję su 
motinos, kaip žmonijos pro
greso nešėjos darbuote.

Kai kuriems Kongreso po
sėdžiams pirmininkavo Pran
cūzijos Parlamento Vicepir
mininkai p. Bouxom ir ponia 
G. Peyroles, p-lė Baers, Bel
gijos Senatorė, ponia Troja- 
nova, Čekoslovakijos deputa
tė. Paskutiniame posėdyje 
garbės pirmininku dalyvavo 
J. E. Mgr. Roncalli, šv. Sos
to Nuncijus Paryžiuje.

1947 m. balandžio 27 d. į- 
vyko mitingas didžiajame 
Sorbonos amfiteatre, kur už 
geriausias motiną iškelian
čias įvairiom kalbom parašy
tas knygas buvo įteikti me
daliai. Lietuvos Katalikių 
Moterų pirmininkei Dr. V. 
Karvelienei iškilmingai sus
ino pirmininkės buvo įteiktas 
medalis už M. Pečkauskaitės 
knygą “Senajame Dvare.” Į- 
teikdamas medalį pirminin
kas pažymėjo, kad lietuviš
koji knyga gavo daugiausia 
balsų.

Po susirinkimo, moterys 
apsirengusios tautiniais rū
bais buvo paprašytos į sceną 
parodyti savo drabužius ir 
pasakyti, kurios tautos mote
rims jos atstovauja. Labai 
dideliu entuziazmu buvo su
tiktas lietuvaičių, atstovau
jančių Lietuvos moteris, pa
sirodymas su tautiniais dra
bužiais.

Vėliau lietuvės moterys su 
tautiniais drabužiais kėlė 
taip pat didelį susidomėjimą 
priėmimuose, kurie buvo su
ruošti Prancūzijos ir Kinijos 
moterų delegacijų, lietuvės 
moterys dalyvavo priėmi
muose, kuriuos kongreso at
stovėms surengė pavaduojąs 
Užsienių Reikalų Ministerį 
Ministerio Pirmininko pava
duotojas p. Teitgen su žmona 
ir Paryžiaus Miesto Tarybos 
pirmininkas.

Lietuvių moterų vardu Dr. 
Karvelienė pasirašė į Pary
žiaus Hotel de Ville aukso 
knygą.

Balandžio 28 d. rytiniame 
posėdyje p. Bačkenė padarė 
pranešimą apie “Lietuvę mo
tiną,” kuris susilaukė didelio 
susidomėjimo ir didžiausiais 
plojimais buvo pertraukta ta 
vieta, kurioje buvo atvaiz
duota lietuvės motinos da
bartinė dvasios būklė, kada 
motina kalinama okupantų 
kalėjime sūnui pasako: “jei 
išduosi kitus, nebebūsi mano 
sūnumi.”

Balandžio 30 d. Dr. Karve
lienė ir p. Bačkienė, kartu su 
kitų kraštų atstovėmis, buvo 
perstatytos Jo Emin. Kard. 
Suhard, Paryžiaus Arkivys
kupui.

Baigiant Kongresą buvo 
priimtas nutarimas įkurti 
“tarptautinį motinos sąjūdį”.

Lietuvių jausmus maloniai 
kuteno faktas, kad Lietuvos 
moterys galėjo kongrese da
lyvauti lygiomis su kitų 
kraštų moterimis ir pasida
linti su jomis mintimis. Tai 
pirmas nuo 1939 metų įvykis, 
kada Lietuvos moterys pasi
rodė Tarptautiniame Kon
grese lygiomis su kitų kraštų 
moterimis, kada Lietuvos 
vardas buvo įrašytas į pro
gramą ir ne kartą lygiomis 
su kitais kraštais nuaidėjo 
kongreso posėdžio metu bei 
priėmimuose.

KUN. KAZIMIERAS T. MOCKEVIČIUS

Iš širdies galiu tvirtinti,' straipsnį, kuriame pareikšti
kad BALF vadovybei neteko priekaištai Amerikon naujai 
nusivilti nei dėl vieno jos pa-1 atvykusioms lietuviams kal- 
skirto įgaliotinio veiklos. Vi-tinant juos nenoi u dir bti suri
si jie savo pareigas eina ir kesnį darbą ir pan.sį stimp;; 
atlieka sąžiningai ir uoliai. nį persispausdino komum

Aišku, šalpos darbe nė vie-1 nė spaud i ir labiau išpūu-. 
nas žmogus nepatiks visiems, smerkdama tremtinius, UI
Atsiminkime, kad lietuviai 
tremtiniai baisių nelaimių ir 
neaiškaus rytojaus baimės 
yra taip išvarginti, kad nie
kas neįstengs jų visų pagei
davimų ir reikalų patenkinti.

4. Siuntų dalinimas
Priekaištas, kad BALF 

siuntos dalinamos šališkai, 
irgi visiškai be pagrindo, čia 
turiu pasakyti, kad BALF į- 
galiotiniai BALF gėrybių ne
skirsto. Jie yra tik tarpinin
kai BALF gėrybėms priimti 
ir perduoti, o jų skirstymą 
atlieka mišrios komisijos, 
kurias sudaro Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus, Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės, 
studentijos ir profesūros iš
rinkti atstovai ir BALF įga
liotinis. Gali būti, kad yra 
tremtinių, kurie nežino, kaip 
BALF atsiųstos gėrybės da
linamos, bet tremtinių orga
nizacijos tai puikiai žino ir 
nėra padariusios jokių nepa
sitenkinimo pareiškimų.

tindama juos t i.igi niuis ir 
norinčiais ir toliau i.’; pužal- 
pos gyventi. Vi t lai nesi
tinka tikrovei, n--.- .it'-ykę 
tremtiniai visi dirb-i • i:; P • .;
ir nū vienas m p: ;*.:'.o jokio-
pašalpos. Daugmmi jų duba 
visai ne tuos darbus, kuriems 
jie yra pasiruošę; pav.. yra 
rašytojų ir diplomai iręs tai 
nybos narių, kurie dabar dir
ba ūkiuose i*' dirbtuvėse; vil
nas buvęs profesorius atvy 
kęs neseniai g« n"ja miesto 
medžių šakas; vienus žemes 
tvarkytojas dirba kaip dar
žininkas; buvęs mokesčių in
spektorius dirba siuvykloje; 
vienas aukštas karininkas 
dirba medicinos instrumentu 
dirbtuvėje ir 1.1, žodžiu, nau
jai atvykę lietuviai nieko ne
apsunkino, niekam darbo ne
atėmė. Tad kam skleisti gan
dus, kurie tik sudarys kliūtis 
didesniam skaičiui lietuviu 
tremtinių Įvažiuoti Amni- 
kon?

Kun. Dr. Juozas B. Končius,

Gegužės 31 d. šv. Stanislo
vo bažnyčioje, Steubenville, 
Ohio, Jo Ekscelencija vysku
pas John King Mussio įšven
tins kun. Kazimierą T. Moc
kevičių, kilusį iš Rochester, 
N. Y.

Naujasis kunigas yra gi
męs ir augęs Rochestery. Jo 
tėvai — Kazimieras ir Anie- 
lė (Rovaitė) Mockevičiai.

Kun. K. Mockevičius šiame 
mėnesyje baigė švč. Marijos 
seminariją, Norwood, Ohio. 
Prieš tai jis buvo lankęs Šv. 
Andriejaus ir šv. Bernardo 
seminarijas Rochestery. Jis 
priklauso naujai Steubenville 
vyskupijai, kurioje ir darbuo
sis. s '

Įšventinimo apeigose daly
vaus jauno kunigo tėvai, bro
liai, sesuo ir kiti artimi gi
minės.

Primicijos įvyks birželio 8 
d. Šv. Jurgio bažnyčioje, Ro
chester, N. Y. Primicijanto 
asistoje bus: arkikunigu — 
kun. J. M. Bakšys, dijakonu 
—kun. Bonifacas Vaišnoras, 
MIC. (kun. Mockevičiaus pus
brolis), subdijakonu — Do
mininkas F. Mockevičius 
(primicijanto brolis). Pamok
slą pasakys kun. Juozas Gir
dis iš Pittsburgh, Pa. Per mi
šias giedos Švč. Marijos se
minarijos klierikai, o vargo
nais gros varg. William C. 
Yontz.

Po iškilmingų mišių Šv. 
Jurgio par. salėje įvyks pri- 
micijantui pagerbti vaišės.

Jaitnąjį kunigą nuoširdžiai 
sveikina visi jo giminės, 
draugai ir pažįstami, linkė
dami gražiausio pasisekimo 
Kristaus darbuotėje.

5. Važinėjimai ir išlaidos
Primetama man ir per di

delis “važinėjimas” ir kelio
nės išlaidos . . . Tiesa, važi
nėjau daug, bet BALF valdy
ba siuntė mane ne vienoje 
vietoje sėdėti, o kiek galima 
daugiau vietų ir šalių aplan
kyti, tiksliau lietuvių tremti
nių gyvenimą ir jų sąlygas 
pažinti, sudaryti palankesnes 
aplinkybes jų būklei paleng
vinti, vesti derybas su kari
nėmis ir civilinėmis įstaigo
mis ir pan. Jei būčiau sėdė-

BALF Pirmininkas

Dar A iena Ma«-k> os
m Klasta

Gegužės 7 d. Paryžiu j pra
sidėjo Tarptautinis Pašto 
Unijos XII Kongresas, kuria
me dalyvauja apie 300 dele
gatų iš 85 kraštų. Kongresas 
buvo atidarytas Luxemburgo 
rūmuose, o darbai vyksta 
Grand Palais patalpose. Tą 
Sąjungą sudaro suvereninės

GANDAI IR TEISYBE APIE BAI.I'Ą
Joks visuomeninis darbas 

negali išvengti kritikos, pa
lankios ar nepalankios, daž
nai visiškai nepamatuotos. O 
ką kalbėti apie šalpos darbą, 
kuris visur ir visada buvo ir 
yra labai sudėtingas ir be ga
lo jautrus. Todėl visiškai ne
nuostabu, kad ir BALE adre
su pasigirsta ir spaudoje pa
sirodo vienas kitas balsas, 
nerodąs palankumo BALF 
darbui ar organizacijos va
dovybei, o ypač pirmininkui. 
Bet paskutiniu metu “Dirvo
je” ir “Vienybėje” pasirodė 
ištraukos iš lietuvių tremti
nių laikraščio “Varpo” apie 
BALF veiklą, kuris visiškai 
prasilenkia su faktais ir to
dėl skaitau savo pareigą į 
paskleistus gandus atsakyti. 
Paleisti gandai kenkia nie
kam kitam, tik patiems lietu
viams tremtiniams, kurių ge
rovei BALF įsteigtas ir va
dovaujamas.

1. Apie atsiskaitymą
“Varpas” parašė, kad, lan

kydamasis Europoje, esu da
vęs pinigų be jokių kvitų. Tai 
yra netiesa. Nesu davęs nė 
vieno BALF cento niekam be 
pakvitavimo. Už kiekvieną į- 
teiktą pašalpą esu paėmęs 
kvitą ir visi pakvitavimai 
yra BALF centre. Tegu “Var
po” redakcija ar kas kitas 
nurodo, bent vieną atsitiki
mą, kur aš būčiau davęs kam 
nors BALF piniginę pašalpą 
nepaėmęs kvito!

2. Rūpinimasis siuntomis
“Varpas” daro priekaištą, 

kad aš nekreipęs dėmesio, kur 
eina BALF siuntos. Tai irgi 
didžiausia netiesa.

Pagal UNRRA ir karo va
dovybės susitarimus, BALF 
daiktinės siuntos pradžioje

turėjo būti perduodamos per 
UNRRA. Nuvykęs Vokieti-
jon tuojau ėmiausi žygių iš
laisvinti BALF siuntas iš 
UNRRA sandėlių ir perduoti 
tiesiog lietuviams tremti
niams. Dėl to teko daug ko
voti. Vienur pasisekė, kitur 
nepavyko. Pav., iš UNRRA 
sandėlio Hanau, gavęs vienos 
organizacijos sukvežimį, pats 
atėmiau BALF vaistų siuntą, 
o Miunchene nepavyko išgel
bėti Amerikos Katalikų Vys
kupų atsiųstos didelės vaistų 
siuntos. Apie mano pastan
gas visas BALF siuntas (dra
bužius, maistą, vaistus ir k.) 
perduoti lietuviams gali pa
liudyti Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus vadovybė, su kuria 
glaudžiai bendradarbiavau, 
kiek tik mano veiklos sąlygos 
leido.

3. Įgaliotinių parinkimas
Toliau sakoma, kad BALF 

įgaliotiniai paskirti labai ša
liškai, iš vienos grupės ir 
pan. Nė vieno įgaliotinio ne
su paskyręs. Aš tik parinkau 
kandidatus, o įgaliotinius 
skyrė BALF valdyba, su, ku
ria visą laiką susisiekdavau 
oro paštu arba kablegramo- 
mis.

Rinkdamas kandidatus į- 
galiotinių pareigoms, nė vie
no neklausiau tikybinių, po
litinių ar kitokių pažiūrų. 
Man svarbu buvo asmens tin
kamumas įgaliotinio parei
goms, žinojimas kalbų, turė
jimas santykių su atsakingo
mis įstaigomis ir sugebėji
mas šalpos darbe. Tik sugrį
žęs Amerikon išgirdau apie į- 
galiotinių vienokias ar kito
kias pažiūras. Man buvo 
svarbu, kad įgaliotiniai būtų 
gabūs, sąžiningi ir patvarūs 
asmens.

jęs vienoje vietoje, aišku, bū
čiau susilaukęs daugiau prie
kaištų. Per dešimt mėnesių 
kelionėje dirbau be jokios 
pertraukos, be atostogų.

Vykau rūpintis ne atskirų 
asmenų, o visos tremtinių 
bendruomenės reikalais, to
dėl natūralu, kad galėjau ne
patikti tiems asmenims, ku
rie laukė tik sau pagalbos. 
Man rūpėjo visų interesai. 
Antra, man rūpėjo ištirti, 
kaip galima taupiau BALF 
pašalpą sunaudoti, pasie
kiant labiausiai jos reikalin
gus. BALF valdyba pilnai 
pritarė rekomenduotiems pa
keitimams Švedijoje, Šveica
rijoje ir Italijoje, bet tai, ži
noma, galėjo nepatikti, kai 
kuriems asmenims.

Lankydamasis Europoje 
laikiaus didžiausio taupumo. 
Nors BALF valdyba buvo 
siūliusi pasiimti sekretorių, 
kuris atliktų kelionėje visą 
eilę techniškų darbų, bet nuo 
to atsisakiau, norėdamas su
taupyti kiek galima daugiau 
BALF lėšų.

Mano kelionė, įskaitant bi
lietus (lėktuvų, traukinių ir 
kt.), pragyvenimo (viešbu
čius, maistą) ir kitas būtinas 
išlaidas, kaštavo tik pusę to, 
kiek kaštuoja žemiausio UN
RRA, CARE ar kitų pašalpos 
organizacijų tarnautojų pa- 
ši kelionė. Mano kelionės iš
laidų pilnas atsiskaitymas 
buvo pateiktas BALF valdy
bai, kuri jį priėmė ir patvir
tino.

6. Kenkia tremtiniams
Mano giliu įsitikinimu, 

BALF adresu skleidžiami 
gandai, ar jie kyla iš tremti
nių ar jų draugų, niekam ki
tam nepakenkia, kaip tik pa
tiems lietuviams tremti-

valstybės, kolonijos, protek
toratai. Jos tikslas yra lai
duoti organizaciją ir patobu
linimą įvairių tarptautinių 
paštų vadybų ir nustatyti 
praktiškas bei vienodas paš
to susisiekimo taisykles.

Svarbiausiais klausimais 
yra šios problemos: oro paš
to korespondencija; tranzito 
išlaidų sutvarkymas už tas 
korespondencijas, kurios ei
na tranzitu per daugelio 
kraštų pašto administraci
jas; įjungimas pašto unijos j 
ONU, kaip specialios institu
cijos ir 1.1.

Ryšium su šiuo kongresu 
didžiausias Paryžiaus dien
raštis “Le Monde" 14-5-47 į- 
dėjo žinią:

“Ukraina ir Gudija priim
tos į Pašto Uniją”—Ukrainos 
ir Gudijos sovietinės respub
likos provizoriškai priimtos j 
pasaulinę Pašto Uniją. Prie
šingai, Sovietinės Rusijos į- 
teiktas prašymas priimti Bal
tijos valstybes, kurių aneksi
jos Vakarų Demokratijos nė
ra pripažinusios, perduotas 
komitetui. Ukrainos ir Gudi
jos delegacijos jau dalyvauja 
šiam kongrese.”

Šiuo suktu manevru Mask
va nori išgauti Baltijos kraš
tų prie Sov. Rusijos prijun
gime tarptautinį, kad kad ir 
netiesioginį, pripažinimą. Tai 
jau ne pirmas toks Stalino 
triukas. Praeitą rudenį jis 
mėgino įvesdinti Baltijos so
vietų respublikų tariamuo
sius užsienio reikalų ministe- 
rius į Taikos Konferenciją, 
Paryžiuje. Tai jam nepavyko 
ypač ačiū kietam J.A.V. pa
sipriešinimui, nors Moloto
vas Ratomskį ir jo draugus 
buvo atsivežęs į Paryžių. Ga
vo per nosį ir namo išdūlino 
tais Maskvos bernais vėži

niams. BALF darbe nieko 
slapta ar paslėpta nėra . . . 
Kiekvieno laikraščio redakci
ja, gavusi nusiskundimų ar į- 
tarimo pareiškimų, galėtų 
pirma pasiteirauti BALF 
centre ir tik tada spręsti, ar 
nusiskundimai turi pagrindo 
ir ar verta jiems duoti savo 
laikraščio skiltis, keliant sa
vo visuomenėje nepasitikėji
mą ir abejingumą.

Pavyzdžiui, neseniai “Vie
nybė” parašė vedamąjį

nas. Juo labiau tas bolševiki
nės klastos numeris nepa
vyks šiandien. Nepavyks, nes 
Maskvos klastos perdaug jau 
aiškios pasidarė visam lais- 
vąjam pasauliui.

Gi prez. Trumano doktri
na, paremta J.A.V. politika, 
šiandien kerta stiprius smū
gius į “geležinę uždangą”. 
Appeasementai jau istorijai 
nurašyti. Ir ši ir kitos Sovie
tų klastingos užmačios vėjais 
nueis. LAIC.



Gegužės-May 30, 1947 AMERIKA 3

KNYGNEŠIAI
Rašo Antanas Vaičiulaitis

(Tęsinys)
Taip sunaikintų knygų 

skaičius nėra pilnas, nes ir 
pačiam krašto viduje kasmet 
būdavo atimama daug raštų, 
kurie taip pat žūdavo ugny. 
Knygnešių darbas, pasišven
timas ir tikėjimas nežuvo 
laužo liepsnose. Jie susikrovė 
sau garbės ateinančių kartų 
atminime, o Lietuvai nupel
nė geresnes dienas.

Nešdami knygą, jie savo 
kraštui nešė atsparumą, su
sipratimą ir dėjo pagrindus 
naujai Lietuvai — laisvai tė
vynei. Garsiausias jų, Jurgis 
Bielinis, nuolatos kalbėdavęs, 
kad didžiausias jo troškimas 
— pamatyti išvaduotos, ne
priklausomos Lietuvos karei
vį. Jis mirė, nematęs pilko 
Lietuvos kareivėlio, bet, ke
liems mėnesiams praėjus po 
jo mirties, mūsų žemėj jau 
stovėjo knygnešių įpėdinis, 
lygiai toks pat nežymus ir 
pilkas — laisvės kovų sava
noris. Taip buvo palaikyta 
knygnešių tradiciją, ir šalia 
mūsų sengalvėlės motinos, 
kuri anose gadynėse prie ra
telio slaptai mokė savo vai
ką skaityti iš lietuviškos 
knygos, šalia knygnešio, nak
tų audrose gabenusio “Auš
rą” ir “Varpą,” atsistojo 
kuklus, iš pažiūros niekuo 
nespindįs jo pavaduotojas ir 
įpėdinis — nepriklausomybės 
kovotojas savanoris.

Sukrėtimų perversmų ir 
karų laikais, kuriuos šian
dien gyvename, knygnešių 
tradicija pareikalavo naujo 
papildymo ir naujų aukų: tai 
1941 metų sukilėliai prieš 
okupantus, tai mūsų broliai 
ir seserys tremtiniai, tai 
slaptosios spaudos leidėjai 
tėvynėje ir galop dabartiniai 
Lietuvos laisvės kovotojai. 
Senieji knygnešiai gali būti 
patenkinti savo įpėdiniais. 
Nacių priespaudos laikais 
Lietuvoje ėjo septyni slapti 
laikraščiai, kurių egzemplio
rių skaičius, proporcingai 
imant, buvo didesnis už slap
tosios spaudos tiražą Pran
cūzijoj. Tai rodo, kad lietu
viai savo tėvynėje už savo žo
džio ir tautos laisvę kovoja 
ir aukojas su didesniu užsi
degimu, negu kai kurie senos 
kultūros ir garsių laisvės tra
dicijų kraštai.

Tautos savo žymiems vy
rams stato paminklus iš auk
so ir marmuro. Mūsų žemės 
pilkam didvyriui, sermėga 
bevilkinčiam knygnešiui 
brangiausias paminklas—jo 
tradicijų išlaikymas ir tęsi
mas: laisvės ir nepriklauso
mybės savo tautai nešimas, 
lietuviškos kultūros, žodžio 
ir knygos saugojimai ir kėli
mas.

Šiandien atmindami tą žilą 
senelį knygnešį, su meile ir 

pagarba nusilenkiam prieš 
sugraudintas jo akis, prieš jo 
kantrų triūsą ir vargą, prieš 
jo jauną plakusią širdį ir 
prieš jo tikėjimą. Jis buvo 
brangus mūsų žemės žiburys 
tamsioj priespaudos nakty, 
geresnės ateities darbininkas 
ir tiesioginė grandis, kuri 
mūsų tėvų žemę Lietuvą jun
gė su laisvu ir giedriu ryto
jum.

Ir Vėl Švedija 
Nusileidžia

30,000 Baltijos kraštų pi
liečių, tremtyje sau laikiną 
užuovėją susiradusių Švedi
joj, išgyvena dar vieną ban
gą Maskvos pasikėsinimų į 
jų laisvę.

Švedijos vyriausybė šiomis 
dienomis išleido įsakymą, 
kuriuo uždraudžiamos Baltų 
vedybos su Švedijos pilie
čiais. Tuo ji dar kartą nusi
leidžia Sovietų spaudimui ir 
sulaužo prieglaudos teisę.

Sov. Rusija neseniai išlei
do dekretą, draudžiantį jos 
piliečių vedybas su svetimša
liais. To dekreto nuorašą į- 
teikė Švedų Užsienio Reikalų 
ministerijai, reikalaudama jį 
taikinti Baltams, esantiems 
Švedijos teritorijoj. Švedijos 
valdžia nusileido tam reika
lavimui. Ji paskelbė tą bolše
vikų dekretą ir įspėjo civilinę 
bei bažnytinę administraciją, 
ka 1 Baltams neduotų leidimo 
vedyboms su Švedijos ir Kitų 
kraštų piliečiais.

Tai skaudus smūgis Baltų 
tremtiniaims: lietuviams, es
tams ir latviams. Tuo dekre
tu Švedija juos oficialiai pri
pažįsta Sov. Rusijos pilie
čiais. Nemaža tremtinių Šve
dijoj gyvena nuo 1939 m. ir 
turi teisę įgyt Švedijos pilie
tybę. Dabar iš jų ta teisė ati
mama.

Ne pirmą kartą Švedija 
nusileidžia. Maskvos spaudi
mui ir grasinimams. Ji pra- 
pažino Baltijos kraštų už
ėmimą jėga ir prijungimą 
klasta prie Sov. Rusijos. Ru
siškąją! NKVD išdavė Bal
tus karo belaisvius. Dabar jo
je prieglaudos ieškantiems 
Baltams taiko sovietinius de
kretus. Ar daug betrūksta, 
kad tuos dekretus pradės tai
kinti ir savo piliečiams?

Kur eina Švedija?

FILATELIJOS PARODA

New Yorke, Grand Central 
Palace, eina pašto ženklų pa
roda, kurią jau aplankė apie 
200 tūkstančių žmonių. Paro
doje išstatyta gana retų ir 
vertingų ženklų rinkinių. 
Brangiausias pašto ženklas į- 
kainotas 50 tūkstančių dole
rių.

MAN ATŠALO RANKOS
Man atšalo rankos, man pavargo kojos, 
Man apraibo akys nuo baltų kalnų — 
Rodos, šimtą metų aš tavęs ieškojau, 
Rodos, šimtą metų be tavęs einu.
Gal jūs žinot, upės, gal žinai tu, vėjau, 
Kryžkelės, gal matėt? — Kryžkelėm šaukiau, 
Atgalios žiūrėjau, — neatsižiūrėjau, 
Tik dienų, kaip lapų, krito vis daugiau.
Ūkanos po dangų, ūkanos po žemę, 
Ūkanos po kojom krito man kely 
Ir apkrito širdį raudančią, neramią 
Ūkanos ir šaltis ir žiema gili.
Ir atšalo rankos, ir pavargo kojos, 
Ir apraibo akys nuo baltų kalnų — 
Rodos, šimtą metų tėviškės ieškojau, 
Rodos, šimtą metų aš be jos einu.

Bernardas Brazdžionis.

TREMTINIAI SUPRANTA KOMUNIZMU
Gen. Findlay, Italijoje, pareiš

kė, kad tremtiniai yra propagan
dos suvedžioti apie Sovietų žiau
rumus ir kad jie pilnai nesupran
tą komunistinės tvarkos.

Kad pabėgėliai žino apie So
vietus ir dar kaip, buvęs Lietu
vos prezidentas, Dr. Kazys Gri
nius šiame straipsnyje atsako į 
gen. Findlay pareiškimą.

Red.

1. Man rodos, kad tai yra 
raštas drausmingo, bet geros 
širdies, karininko, kuris no
ri vykdyti savo vado (gen. 
Clay) įsakymą apie evakua- 
vimą į tėvynę Italijos ir kitų 
DP.

2. Jisai spėja, kad ne daug 
kas iš DP supranta, kas tai 
yra komunizmas, bet pirmu
čiausia jisai pats matomai 
neturi gero supratimo apie 
bolševikų komunizmą. Tei
singai jis rašo, kad prie tos 
sistemos vis dėlto žmonės 
Sovietijos okupacijoj gyve
na. Bet kaip? Jisai ne aiškiai 
įsivaizdina ją. Juk Stalino 
parktikuojamas dabar ko
munizmas yra neišvengia
mas bolševizmo padarinys. 
Stalinas ir kiti "bolševizmo 
ideologai yra užsimanę žaibo 
greitumu supramonint visą 
Sovietiją. Tam reik dešimčių 
milijonų pigių darbininkų ir 
baisių kapitalų arba prekių 
mainams su kapitalistinėmis 
šalimis. Iš to neišvengiama 
konsekvencija: negirdėtas vi
suotinis gaudymas, deporta
vimas žmonių į priverstinus 
darbus arba baltųjų negrų 
vergiją.

Antra Stalino premisa, kad 
socializmas neįvykdomas be 
klasių kovos, t.y. be išnaiki
nimo buržuazijos (su visais 
simpatikais) ,nes jei paliksi 
gyvus buržujų vaikus, tai šie 
bolševikams keršys ir varys 
kovą toliau. Produkcijai kel
ti vergija (koncentracijos 
stovyklos) virto žmonių ma
rinimo priemonė. Dėl to jiem 
taip norisi gauti visus DP.

3. Trečia bolševizmo pre
misa — panaikinti nuosavy
bę ir įvest kolektivizmą, kas 
neišvengiamai privedė prie 

didelio visų dirbančiųjų dar
bo našumo sumažėjimo ir 
“penkmečių” (piatilietkų) 
bankruto, neišlaikymo kon
kurencijos su buržuazinėmis 
(kapitalistinėmis) šalimis. 
Stavka ne chužavo — staty
mas laimikio ant blogiausio 
arklio (per lenktynes).

4. Stalinas savo sistemos 
nepasisekimus labai gerai ži
no, bet ambicija neleidžia at
sisakyti nuo blogai sugalvo
tos sistemos. Išsigelbėjimas 
nuo pasaulinio pajuokimo ir 
ekonominio bei politinio kra
cho — milžiniškame melavi
me, pasigyrimuose, valstybi
niais pinigais išlaikomoj ne
paprastoj propagandoj, pa
pirkimuose, terore. Ar ilgam 
tos priemonės padės, dar ne- 
lima aiškiai numatyti, bet 
prie gero neprives.

5. Ateitį kiek praskleidžia 
1946-50 m. penkmečio sąma
ta, kurią išnagrinėjo laikraš
čiai (Anglijos “Economist”). 
Iš spaudos pranešimų matyt, 
kad 1950 m. kiekvienas SSSR 
gyventojas, turbūt be tų, ku
rie batų dar nenešioja, dve
jiems metams turės vieną po
rą batų! Tokie 1917-1950 m. 
Sizifo darbo rezultatai negali 
džiuginti nei vieno bolševiko.

6. Tuo būdu sugrįžę į “So- 
vietijos” rojų DP gali štai ko 
laukti:

a) Nustojimo visų piliečio 
teisių ir laisvių, nes tenai nė
ra nei kokių garantijų toms 
laisvėms apsaugoti, nes pi
liečio laisvės, medžiaginis iš
silaikymas, gyvybė visiškai 
priklauso nuo Vidaus Reika
lų Ministerijos policijos nuo
žiūros.

b) SSSR įstatymai yra to
kie, kad nei vienas gyvento
jas, neišskiriant vaikų, senių 
ir ligonių, nėra apsaugotas 
nuo deportavimo į priversti
nas darbo stovyklas. Dėl to 
kiekvienas sugrįžėlis gali to
kio likimo susilaukti.

c) Kam ir pavyktų sugrį
žus apsibūt savo senoje vie
toje tarp savųjų, nors tas ga
limumas, prie importo iš Ru
sijos gilumos svetimų gaiva

lų yra sumažėjęs, tai nelabai 
sugrįžimu pasidžiaugtų, nes 
sovietiški mokesčiai ir pylia
vos yra labai aukštos, o pro
dukcijos galimumai labai že
mi.

d) Rusijos buvusios carų 
imperijos rytinė dalis prie 
bolševizmo yra virtusi elgetų 
kraštu, kur visokių reikmenų 
nepritenka. Mačiau bolševiz
mo pradžią 1917-1919 m. be
gyvendamas šiauriniam Kau
kaze (Grozny, Nalčik, Kislo
vodsk, Krasnodar), pergyve
nau 1940-41 m. okupaciją. 
Mačiau, kad ta sistema nepa
sikeitė, Kas į bolševizmo val
domąsias tėvynes grįš, tas 
turi pirmiausiai laukti elge
tos būvio, kuriame nėra rei
kalingiausių dąiktų ir pakan
kamo maisto.

7. Ar tai vis turinčiųjų pa
grindo negrįžti į bolševikų 
okupuotą tėvynę propagan
dos plepalai, kaip rašo pulk. 
Findlay?

Taip galima būtų su pa
grindu tvirtinti, jei būtų 
kompetetingos bešališkos ko
misijos vietoje ištirta ir pa
neigta. Bet dabar, geležine 
siena apsitvėrusioj Sovieti- 
joj, tokia komisija neįmano
ma. Tuo tarpu anglų kalba 
yra jau nemažai rimtų studi
jų, kurios patvirtina, kad 
Sovietijoj žmogui, brangi
nančiam savo laisvę ir gyvy
bę, gyvenimas yra sunkiai į- 
manomas ir užsieny sunkias 
sąlygas kęsti yra lengviau 
negu dabar būti tėvynėje.

Dr. K. Grinius.

Maskva Renka Agen
tus Tremtiniu Tarpe

Iš vienos DP stovyklos 
(Kirchheim) buvo pašalin
tas klaipėdiškis lietuvis. Po 
kelių dienų pas jį atvyko vo
kietis advokatas ir pareika
lavo, kad įstotų į komunistų 
partiją. Tapęs kompartiečiu 
jis turėsiąs važinėti trauki
niais, klausyti keleivių pasi
kalbėjimus ir jiems aiškinti, 
kad metus gyvenęs sovietų 
valdžioj, nieko netrūkę, pui
kiausiai žmonės jautėsi ir pa
našiai. Už tai gausiąs gerą 
algą ir priedų dvigubas mais
to korteles. Va, kaip vokie
čiai komunistai bando tempti 
braškantį sovietų vežimėlį.

Reikia pabrėžti, kad tikrai 
komunistai Vokietijoj naudo
jasi dvigubomis kortelėmis. 
Jas spausdina rusų zonoje ir 
slapta siunčia kompartijai į 
vakarų zonas. Jei būsi komu
nistas, tai būsi sotus ir trem
tyje—tokiais pažadais—vi
lioja mūsų badaujančius DP 
tarnauti Maskvai, savo bro
lius, seseris šnipinėti. Judo- 
šių ieško ir jų neranda.

LAIC.

— Irano vyriausybė reika
lauja iš rusų 5 milijonų anglų 
svarų atlyginimo už padary
tus tame krašte nuostolius.

IŠ VISUR IR APIE VISKI
VOGTI PAVEIKSLAI

Dažnai pasitaiko, kad už
imtame krašte okupantas 
mėgsta sauvaliauti ir negerb
ti svetimo turto. Bet nesuly
ginamai plačiu sauvaliavimu 
ir plėšimais pasižymėjo ru
sai ir vokiečiai pereitame pa
sauliniame kare.

Nusiautę beveik visą Euro
pą, jų armijos išsigabeno be
veik viską, ką vertingesnio 
rado, pradedant paprastomis 
asmeninėmis brangenybėmis 
(žiedais, laikrodžiais, pini
gais) ir baigiant muziejuose 
sukrautomis retomis knygo
mis ir neįkainuojamais meno 
kūriniais. Skirtumas tarp tų 
dviejų grobikų yra gal tik 
tas, kad Rusijon išgabentos 
vertybės atsidūrė jų muzie
juose arba komisarų butuo
se, o Vokietijoje meno pa
veikslai pakliuvo į rankas 
atskirų vokiečių, kurie juos 
kitiems dabar pardavinėja.

Štai Amerikos Militarinė 
valdžia Vokietijoje 1945 me
tais pirko Berlyne iš vienos 
firmos kelis paveikslus savo 
įstaigai papuošti. Už tuos pa
veikslus sumokėta 89 tūkst. 
markių. Dabar paaiškėjo, 
kad tie paveikslai vokiečių 
yra pagrobti iš Olandijos.

Amerikiečiai tuos paveiks
lus atidavė jų savininkams, o 
iš firmos pareikalavo sugrą
žinti jiems sumokėtus pini
gus.

JAUNIAUSIAS
DIRIGENTAS

Gegužės 22-rą dieną Pa
ryžiuje pasikalbėjimo tema 
buvo tą vakarą įvykęs kon
certas, kurio pasiklausyti su
sirinko muzikos žinovai ir 
prancūzų sostinės turtingoji 
ir šviesesnioji visuomenė.

Koncertas buvo įdomus 
tuo, kad jį dirigavo jauniau
sias pasaulio dirigentas, Pie- 
rino Gamba, 9 metų amžiaus.

Jis vikriai ir sklandžiai 
valdė septyniasdešimties in
strumentų orkestrą ir pui
kiai išpildė gana sunkius kū
rinius, kaip Šuberto—Nepa
baigtoji simfonija, Macarto 
—Clemenza di Tito, Rossini 
—Sevilijos kirpėjas ir Bee- 
thoveno—Penktoji simfoni
ja.

Didžiulė Palais de Chaillot 
buvo pilnutėlė klausytojų. 
Koncertui pasibaigus, jau
nam dirigentui jie sukėlė 
triukšmingas ovacijas.

RUSŲ TABAKAS JUODOJE 
RINKOJE

Norėdama sustabdyti juo
dosios rinkos prekybą oku
pacinė Amerikos kariuomenė 
uždraudė siųsti Vokietijon 
tabaką.

Rusai gi pasielgė atžaga
riai. Berlyno juodąją rinką, 

jie užvertė savo tabaku, kurį 
pardavinėja žymiai pigiau, 
būtent 2i/2 markės už cigare
tę, tuo tarpu kai už ameri
koniškas cigaretes buvo mo
kama po 5 markes.

VOKIETIJA GAVO P/2 MIL. 
TONŲ MAISTO

Amerikos okupacinės ka
riuomenės vadovybė paskel
bė, jog per pirmus keturis 
šių metų mėnesius iš J.A.V. 
ir Anglijos į Vokietiją įvež
ta maisto produktų ir įvairių 
sėklų už 163 milijonus dole
rių.

Tas maisto kiekis sudarė 
100 tūkstančių vagonų kro
vinį ir jo pervežimas parei
kalavo 170 laivų.

Maistas išdalintas vokie
čiams, gyvenantiems Britų ir 
J.A.V. zonose, kur buvo pra
sidėjęs badas.

Vokietijos maitinimo mi- 
nisteris, Dr. Baumgartner, 
pareiškė, kad maisto prista
tymas yra geriausi vaistai su
laikyti gyventojus nuo komu
nizmo arba fašizmo, nes var
go paliestas žmogus papras
tai yra linkęs be atodairos 
pulti į kraštutinumus.

KINIJOS KOMUNISTAI 
PUOLA

Kinijos komunistai vėl 
pradėjo smarkų puolimą 
prieš valdžios kariuomenę.

Jie veržiasi prie Peipingo - 
Mukdeno geležinkelio linijos, 
kad tą svarbią susisiekimo 
priemonę paimtų į savo ran
kas. Be to jie apsupo Chin- 
wangtuo, svarbų uostą, per 
kurį Kinijai pristatoma ang
lis.

Apsuptame uoste yra 200 
Amerikos karių - marinų. Ta
čiau jiems negresia pavojus 
pakliūti į komunistų rankas. 
Kai tik prasidės uosto puoli
mas, jie bus laivais išvežti 
kitur.

RUSAI KRAUSTOSI IŠ 
AMERIKOS

Kongresmanas Me Dowell 
pareiškė, kad pastaruoju lai
ku nepaprastai didelis skai
čius komunistų agentų parei
kalavo dokumentų išvažiavi
mui iš J.A.V.

To masinio išsikraustymo 
priežastis nėra žinoma.

Šiai žiniai pasirodžius 
spaudoje, Rusų pasiuntinybė 
paaiškino, kad tie agentai 
buvo atvykę daryti užpirki
mus, o dabar karui pasibai
gus, netekę darbo. Iš viso 
Amerikoje jų buvę net 3,000.

MAŽIAU PIENO
Vėlyvas ir šaltas pavasa

ris, taipgi nuolatiniai lietūs 
šiemet pakenkė sėjai reika
lingo pašaro pieno ūkiui. To
dėl, sakoma, sumažėsianti 
pieno gamyba.

Stepas Zobarskas.

Laimingasis
I

Tebebuvo ankstyvas rytas, kai žvejo sūnus Vainoras 
pašoko iš lovos ir skubiai ėmė rengtis. Nuo jūros pusės 
pūtė suominis, pustė lengvomis smiltimis.

Atlapais marškiniais, atsiraitęs rankoves, berniūkš
tis išbėgo kieman, prisipylė vandens ir purkšdamas, 
taškydamasis, ėmė praustis.

Brr! Koks vėsumas! Net ausys svyla. Kaklas parau
do ir dega nelyginant ugnis. Miego kaip nebūta. O sau
lutė dar tik patekėjus — vos matyti pro pušų šakas. 
Jūra, pasruvusi šauletekio ugnim, tik blyksi, mirga, 
ošia, tik be paliovos šniokščia.

— Jau atsikėlei? — pasigirdo kieme balsas.
— Jau, tėvuk, — atsakė Vainoras, šluostydamasis li

niniu rankšluosčiu veidą.
— Kodėl gi toks ankstyvas?
— Kas anksti keliasi, tam pirmam laimė nusišypso.
— Laimė . .. laimė .. . Kas ją žino, kas per paukštis 

toji laimė.
— Laimė toli, bet aš eisiu jos ieškoti. Nors ir kažkas 

atsitiktų, tėvuk, be laimės vistiek namo negrįšiu.
— Tai argi tu, vaikeli, čia nesi laimingas? Tik pa

žiūrėk, koks gražumas aplink: Jūra, pušys, kopos; el
niai kaimenėmis keliauja atsigerti. O kiek žuvėdrų su

skrenda! Ana ve, ar matai, laivas plaukia. Toli toli, pa
čiame horizonte. Tai sakyk man, argi čia negali būti 
laimingas?

— Jeigu tu čia esi laimingas, tėvuk, tai ir pasilik sau 
sveikas. Aš iškeliauju.

— Ar jau taip greit ir išsiskubinsi?
— O ko laukti?
— Tinklas tebedžiūsta nuo vakar dienos nesutvar

kytas. Sulopytum prieš iškeliaudamas.
— Ma jį dievai tą tinklą. Man jau viskas įkyrėjo iki 

gyvo kaulo.
— Kaip matau, tai tu visiškai rimtai?
— Kuo rimčiausiai, tėvuk.
Valandėlę senasis patylėjo. Paskui tarė dusliu, sopu

lingu balsu:
— Kągi, keliauk sau sveikas. Gal ir surasi tai, ko 

jieškosi. Tegu tau Dievas padeda, tegu palaimina tavo 
kelią ir tegu apsaugo nuo bado.

Ir kai jaunasis, padėkojęs už linkėjimus, jau buvo 
beišsiskubinąs iš kiemo, senasis ėmė šaukti:

— Neužmiršk duonos kepalą įsidėti į krepšį ir pa
siimk ąžuolinę lazdą nuo šunų atsiginti!

n
Iš išėjo Vainoras, tvirtu kuoku pasiramščiuodamas, 

iš savų gimtųjų namelių į platųjį pasaulį. Iš karto žen
gė drąsiu žingsniu ir net nenorėjo pažvelgti į kopas, ku
riose, mažas būdamas, žarstydavo smėlį, rinkdavo 
kriauklius. Bet juo toliau nuo namų, juo širdis darėsi 
neramesnė.

Jūra pasislėpė už miško. Kada-ne-kada sutvyksi rai
buliuojančios bangos. Dingo namelis su tėvuku. Dingo 
palinkusios pušys. Toli pasiliko baltosios žuvėdros.

— Laikykis, laikykis! — tramdė pats save, tvirtai 
spausdamas rankose lazdą ir krimsdamas apatinę lūpą. 
Kas bebūtų, o laimę aš vistiek turiu surasti. Nenu
mirsiu gi iš nuovargio, protarpiais atsikvėpdamas, pa
sistiprindamas duonos žiaubere ir užsigerdamas šaltinio 
vandeniu.

Temstant pasiekė jaukų ūkininko namelį. Iš trijų 
pusių augo medžiai, čia pat gūžėjo didžiulis sodas. 
Tvenkiny plaukiojo žąsys. Jų plunksnos buvo tokios 
baltos, kad iš tolo švieste švietė. Pulkas aviniukų, links
mai šokinėjančių, sprūdo pro tvarto duris. Priebučio 
kertėje sėdėdamas jaunas ūkininkaitis grojo armonika.

Vainoras drąsiai prisiartino prie jaunuolio ir tarė:
— Labas vakaras, laimingasis žmogau!
— Labas, labas, — atsakė vyrukas, pakeldamas akis 

į nepažįstamąjį.
— Pagaliau aš suradau tą, kuris laiko savo rankose 

laimę. Parodyk man ją.
— Aš laikau savo rankose laimę? Tai man naujiena!
Staiga jis nusikvatojo, paskui nurimo ir tarė jam 

rūsčiu balsu:
— Ne čia pataikei, broleli. Esu pats nelaimingiau

sias žmogus pasauly. Mano žemė prasta. Reikia daug 
dirbti — nuo aušros iki sutemos, kol šiaip taip išspaudi 
penktą grūdą. Kol buvo gyva motina, lengviau susi
tvarkydavau. Pernai ji mirė, ir dabar viskas gula ant 
mano vieno pečių.

— O tėvas?
— Tėvas ne tik nepadeda, bet dar trukdo.
— Kodėl gi jis toks negeras?
—Nei jis geras nei negeras, toks, kaip ir kiti karšin

čiai. Persidirbęs per visą gyvenimą, dabar vos bepaei
na, nuolat sirguliuoja. O kai žmogus liguistas, tai ir 
piktas. Bet vis tai būtų pusė bėdos. Pačios didžiosios 
nelaimės tau dar nepasakiau.

— Tai pasakyk, būk geras, nieko neslėpk, — prašė 
Vainoras.

— Jeigu niekas neprasitarsi . . .
—Tylėsiu, kaip žemė, nors ten ir kažin ką.

— Jeigu taip, tai pasakysiu. Regi aną sodybą? Ji 
didelė ir graži, tiesa?

— Nepaprastai. Ji labai skiriasi iš kitų sodybų.
— Tai vienintelis ūkininkas mūsų apylinkėje, kuris 

turi tokios derlingos žemės. Ką sakau — ūkininkas. 
Dvarininkas! Jo arkliai žvilga kaip šilkas — tokie nu
penėti. Karvės vos pavelka tešmenis su pienu. O skolų 
— nė cento. Bet ir jo arkliai, ir jo karvės, ir visi jo tur
tai man nusipjauti. Yra daug rimtesnė priežastis, dėl 
kurios aš toks nelaimingas.

— Pasakyk, aš jau pradedu nekantrauti.
— Matai, — pridūrė ūkininkaitis patyliukais, visas 

išrausdamas, — jis turi jauną, mokytą ir labai gražią 
dukterį.

— Tai kokia čia nelaime? — nustebo Vainoras.
— Kvaily! Tau gi dar nepasakiau, kad ji man labai 

patinka. Norėčiau vesti.
(Bus daugiau)
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Philadelphijos Žinios
Balsas Iš Ligonines

Rašo Kun. St. Raila

“Kelionė” operacijos 
kambarin

Nemaža keistenybių per
gyvenau, kol patekau opera
cijos kambarin. Įleistos ada
tos vaistai jau buvo mane 
stipriai paveikę. Pusiau ap
stulbęs, pasijutau nesavas. 
Vėsus ir geras oras atrodė 
šiltesnis, galvoj girdėjosi 
švelnus ūžimas. Mintys nesi- 
klijavo, o kojos pynės. Neti- 

. kėjau pats savimi. Gnybiau 
sau į ranką, mėgindamas ar 
dar turiu kokio jautrumo. 
Tiesiai nebepaėjau, galvojau, 
jei dar daugiau vaistai pra
dės veikti, tai jau reikės at
sigulti lovon. Bet aš turiu 
vengti lovos, nes žinojau, kad 
neužilgo mane ten paguldys 
ir reiks joje pasilikti ilgiau, 
todėl dabar reikia būti toliau 
nuo lovos.

Pagaliau girdžiu įtariamus 
balsus. Jau “keliausim” ope
racijos . . . Nemažai nuste
bau, pamatęs, kad į mano 
kambarį įvežė vežimuką ant 
dviejų ratų. Keistas jis man 
atrodė. Neatsimenu, kur aš 
tokį vežimą mačiau. Bet 
slaugė davė suprasti, kad aš 
turėsiu sėsti į tą vežimą ir 
važiuoti . . . Nenorėjau klau
syti, nes maniau, kad dar ga
liu pats nueiti. Bet negalėjau 
priešintis, reikėjo klausyti. 
Mane šiltai apklostė. Galėsiu 
keliauti net į Alaską, maniau 
sau.

“Veža” kaip ligonį. Beve
žant susitikau studentę Ele
ną Jankauskaitę, kuri moko
si į slauges. Ji dar kai kurį 
laiką netikėjo, kad ten ma
nęs būta. Juk ji iš mūsų pa
rapijos, buvusi vyčių pirmi
ninkė, ir nieko nežinojo, kad 
aš esu ligoninėj. Bet tą dieną 
ji gavo paskyrimą dirbti prie 
operacijos, ir taip netikėtai 
susitikom. Jos pamatymas 
atėmė baimę, nes maniau, 
kad turint pažįstamą prie 
operacijos, tai bus lengva. Ji 
tuoj ir paėmė mane savo glo- 
bon. Sutvarkė kažkokius po
pierius, kuriuos laikė savo 
rankoje, paėmė vežimėlį ir 
nežinau ar sušuko “važiuo-

jam” ar ne, bet greit pasiju
tau “kelionėj”. Mėginau atsa
kinėti į klausimus, bet taip 
nesisekė kalbėti. Visas mano 
gomurys buvo išdžiuvęs. Ne
žinojau, kaip jaučiausi. Pa
kilom aukštyn, artinomės 
prie to kambario, kuriame ir 
yra tiek daug skausmo. Prie 
pat operacijos kambario iš
girdau kažkokius dejavimus, 
ligonių aimanavimus, ar bent 
man taip rodėsi. Klausiau, 
kas čia dabar bus. Mano glo
bėja, tuoj suvokė, kad tai 
mano nervams nelabai gerai. 
Neleisdama, kad ilgiau klau- 
syčiaus, rūpestingai pasuko 
mano vežimėlį kita linkme. Į- 
važiavom į laukiamąjį kam
barį, kuriame užtrukom tru
putį ilgiau. Per tą laiką mė
ginau kalbėti, klausinėjau, ir 
atsakinėjau, bet viskas taip 
sunkiai sekėsi, kad pradėjau 
mąstyti ar tik nenustosiu sa
vo balso. Vaistai labai smar
kiai buvo paveikę visą gerk
lę. Ji buvo išdžiuvusi visai 
sausai, seilių visiškai nebe
jaučiau. Tur būt taip turėjo 
būti prieš operaciją, guo
džiaus. Slaugė Elena Jan
kauskaitė stengėsi mane ra
minti ir rengė gražiais žo
džiais operacijai. Nebeatsi- 
menau gerai, ką aš kalbėjau 
ar ką mąsčiau, nes buvau ne
savas. Po valandėlės jau vėl 
“važiavom”, šį kartą į opera
cijos kambarį.

(Bus daugiau)

Antanas Dzikas, lietuvių 
radijo vedėjas, rengia pirmą
jį savo Radijo Valandos pik
niką. Piknikas įvyks birželio 
8 d., Torresdale Parke. Tie 
radijo piknikai esti visuomet 
gausūs ir sėkmingi.

P. Naujokienė, ilgai ir sun
kiai serga. Ją slaugo jos vy
ras ir dukrelė Jurgaitienė su 
šeimyna. Linkima ligonei pa
sveikti.

IMA PLAUČIŲ 
PAVEIKSLUS

apy-

P.

VISKAS NAUJA

PREL. J. MACIEJAUSKO LAIDOTUVES LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ PADĖKA

Piet. Philadelphijos 
linkėj, Seventh ir Dickinson 
Sts., ima plačių paveikslus. 
Visi lietuviai turėtų pasinau
doti tuo, nes paveikslai ima
mi nemokamai.

Atsišaukimas į Ame
rikos Liet. Katalikus

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
ModernISka laidojimo Įstaiga. Dl- 
delfl, grail koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dienu Ir naktį

Michalina Peldūnas - 
Zdrojewski, balandžio mėn. 
susilaukė gražios dukrelės 
kuri pakrikštyta Joan-Fran- 
ces vardais. Jauna motina ir 
tėvas Frank džiaugiasi savo 
pirmąja dukrele. Krikštijo 
gegužės 18 d., šv. Kazimiero 
par. bažnyčioj. Krikšto tė
vais buvo M. Zdrojewski ir 
jos vyras McNamara.

Mr. ir Mrs. Joseph Belet
sky, neseniai pakrikštyjo sa
vo jauną sūnelį. Vaikutis bu
vo gimęs perjaunas, bet da
bar sveikai ir stipriai auga. 
Araminai buvo kūdikio krik
što tėvais.

J. Alekna, Lietuvių Pašal- 
pinio Klubo pirm., rūpestin
gai vadovauja klubui. Šiuo 
metu klubas stipriausiai lai
kosi. Klubas yra vienas pir
miausių Phila. Jie turi daug 
narių ir gražią salę. J. 
Alekna išrinktas to klubo 
pirmininku tik šiais metais. 
Linkėtina ilgai ir toliau taip 
sėkmingai vadovauti klubui.

Mūsų tikybinis gyvenimas 
tremtyje Vokietijoje yra ap
verktinas, kadangi neturime 
nė vieno dvasinio turinio 
laikraščio, stokoja ir tikybi
nės krypties knygų. Vienas 
laikraštis buvo, bet ir tą patį 
uždarė. Dabar siuntinėju tik 
4 puslapių rotatorium at
muštus mėnesinius laiškus, 
bet tai lašas jūroje.

Būkite tokie geručiai, už
rašykite tremtiniams per 
“žvaigždės” Administraciją 
šį gražų, turiningą ir pamo
kinantį Jėzaus Širdies laik
raštį “žvaigždę.”

Patys tremtiniai jo užsisa
kyti negali, nes pas mus Vo
kietijoj doleris labai brangiai 
kainuoja. Padarykite labai 
gražų ir gailestingą darbą, o 
Jėzaus Širdis Jums už tai at
silygins !

Aš pasiunčiau “žvaigždės” 
Administracijai visų stovyk
lų adresus, kurių yra virš 
šimto ir nurodžiau, kiek ku
rioj stovykloj yra žmonių.

Gavę “žvaigždę” tremti
niai skaitys, siųsdami iš ran
kų į rankas, o laiko jie turi 
gražaus, gyvenimas pasidarė 
sunkus ir nuobodus!

Iš anksto dėkodamas ir pa- 
sivesdamas Jūsų maldoms,

Misijonierius Tėvas 
Jonas Bružikas, S.J.

“žvaigždės” Admin, adresas: 
“žvaigždė”,

488 E. 7 St., S. Boston, 27, 
Mass.

Lietuviai Tremtiniai 
Braziljoje

Tel. DEW. 5196

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

LIBTUVTU RADIO PROGRAMA 
TteMatDenl 7:00 p.m. SoM. 8.500 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS

Mlt East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 1937

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manės

1601 - OS So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

Tei. Ste 8208

JONAS DAUNIS 
/

Lietuvis Graborius • Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA.

Iš Rio de Janeiro praneša
ma, kad gegužės 16-17 
atvyko į Rio de Janeiro 
vas “Gen. Sturgis” su 
imigrantų, sudarančių 
mają grupę iš 5000, kuriuos 
Brazilijos Imigracijos Misija 
išrinko tarp tremtinių ir pa- 
bėlių Vokietijoje.

Tarp šių 860, kurių daugu
ma yra lenkai ir asmenys be 
pilietybės, yra 50 lietuvių vy
rų, 25 moterys ir 38 vaikai, 
daugumoje žemdirbiai.

Laivas neįėjo į Rio uostą, 
bet į “Ilha das Flores.” Yra 
sala netoli nuo Rio, skiriama 
imigracijai, kur imigrantai 
turi išpildyti visus legalinius 
formalumus, čionai jie gyve
no valdžios laikomame vieš
butyje iki gegužės 26 d. Da
bar jie išvyko geležinkeliu 
iki “Campo Limpo” netoli 
Sao Paulo ir iš ten bus pa
skirstyti tarp Brazilijos ūki
ninkų, kurie turės sudaryti 
notarų patvirtintus kontrak
tus vieniems arba dvejiems 
metams, Brazilijos valdžios 
priežiūroje.

Prižadėta Lietuvos parei
gūnams Brazilijoje duoti 
kiekvienos lietuvių šeimynos 
adresą kuomet bus paskirs
tyti į Sao Paulo Estado

d.d. 
lai- 
860 
pir-

A.A. Prel. Julius Maciejauskas

Gegužės 14 d., 1 vai. p.p., 
po beveik 11 savaičių sunkios 
ir ilgos paralyžiaus ligos, 
Kristaus Dangun žengimo 
Vigilijoj, Šv. Kazimiero par. 
klebonijoj, mirė Prelatas Ju
lius Maciejauskas, sulaukęs 
79 metų amžiaus, Los An
geles lietuvių parapijos įstei
gėjas ir pirmasis jos klebo
nas.

Ši skaudi žinia žaibo grei- 
! tumu pasklido po visą Los 

Angeles miestą. Visi trys di
dieji vietos laikraščiai įdėjo 
velionies Prelato plačius gy
venimo aprašymus ir foto
grafijas. Ypačiai jautriai šią 
žinią išgyveno lietuviai, dėl 
kurių kun. Prelatas dirbo su 
neapsakoma meile ir pasiau
kojimu.

Ketvirtadienį, gegužės 16 
d., 4 vai. p.p., velionies mir
tingieji palaikai buvo pervež
ti į Šv. Kazimiero par. bažny
čią ir čia pašarvoti, kur be 
pertraukos lankyti ir melstis 
ėjo būriai žmonių. Vakare 
buvo kalbamas Rožančius. 
Pamaldas atliko kun. J. Ku
činskas ir pasakė pamokslą.

Penktadienį ryte 7 vai. 
prasidėjo egzekvijos. Po to 
sekė trys gedulingos šv. mi
šios, kurias laikė kun. J. Ju- 
sevičius, kun. Tamulis ir kun. 
J. Kučinskas.

Vakare, kaip ir prieš tai, 
buvo kalbamas rožančius, į 
kurį susirinko daugybė žmo
nių, kunigų ir vienuolių. Pa
maldas vedė kun. J. Jusevi- 
čius.

šeštadienis, gegužės 17 d., 
buvo skirtas pagrindinėms 
laidotuvių apeigoms. Kadan
gi lietuvių bažnyčia buvo per 
maža, tai Los Angeles vys
kupas kun. Prelato laidotu
vėms davė savo katedrą. 
Žmonių minios lydimi velio
nies palaikai buvo pervežti į 
katedrą gedulingoms pamal
doms, kurias laikė prel. M. 
Krušas, asistuojant kun. J. 
Jusevičiui ir kun. čižauskui 
iš Meksikos. Pamaldose da
lyvavo J. E. Vyskupas Mann
ing, Los Angeles Arkivysku
po pagelbininkas, daug kuni
gų, vienuolių, seselės lietu
vaitės ir pilna katedra žmo
nių. Per pamaldas giedojo 
Šv. Juozapo vienuolyno Tėvų 
pranciškonų choras. Angliš
kai pamokslą pasakė kun. 
Barbarich, O.F.M., o lietuviš
kai kun. J. Jusevičius, dide
lis velionies draugas ir ger
bėjas. Abu kalbėtojai iškal
bingai papasakojo didelius 
velionies nuopelnus bažny
čiai ir sielų ganymo darbe.

Po visų pamaldų kūnas bu
vo lydimas į Los Angeles 
Kalvarijos kapines. Miesto 
gatvėmis nusitiesė daugiau, 
kaip šimtas automobilių, ku
rie slinko kapų link . . . čia 
gražioje vietoje, šalia kitų 
kunigų, rado ir kun. Prelatas 
savo laikiną poilsio vietą, 
nes velionis prieš savo mirtį , 
prašė, kad atgavus Lietuvai

Nepriklausomybę, jo kūnas 
būtų pervežtas į Lietuvą ir 
palaidotas šalia jo paties pa
statytos bažnyčios, Švėkšno
je.

Prie kapo paskutinį atsi
sveikinimo žodį tarė kun. J. 
Kučinskas, dabartinis Los 
Angeles Šv. Kazimiero para

pijos klebonas ir velionies 
testamento vykdytojas. Pa
mokslininkas nupasakojo vi
są velionies gyvenimą, jo nu
veiktus darbus ir didelį pasi
aukojimą dėl artimo, jo at
liktą heroišką darbą, stei
giant Los Angeles lietuvių 
parapiją, čia velionis perėjo 
žmogaus jėgas viršijančias 
kalvarijas, tačiau buvo vis
kas nugalėta ir įkurta lietu
vių parapija, nusipirkta baž
nyčiai patalpos, kur ir dabar 
gražiai ir darniai yra garbi
namas Dievas ir skleidžia
mas mūsų pavergtosios Tė
vynės Lietuvos vardas pa
saulinio masto ir įdomybių 
mieste, Los Angeles.

Tačiau velionis kun. Prela
tas užgeso prie atverstos 
naujų planų ir darbų knygos. 
Jisai sielojosi ir rinko aukas 
naujai bažnyčiai statyti, nes 
dabartinė pasidarė per maža 
Los Angeles lietuviams. Tam 
savo sumanymui įvykdyti 
buvo jau gavęs vietos arki
vyskupo sutikimą, bet negai
lestingoji mirtis to judraus 
senelio gyvybę pakirpo, ir ji
sai nuėjo į Anapus gyventi. 
Bet Los Angeles lietuviai sa
vo pirmojo klebono dvasinio 
testamento niekad nepamirš, 
jie visi yra pasiryžę, kiek ga
lima greičiau, pastatyti erd
vius ir gražius Dievo namus 
ir tuo įamžinti Velionies kun. 
Prelato atminimą Los An
geles lietuvių istorijoj.

Po to kalbėjo prof. Kazys 
Pakštas. Jisai iškėlė velio
nies didelius darbus pabėgė
lių labui. Dėka kun. Prelato 
Los Angeles lietuvių koloni
ja pabėgėlių šelpime visoje 
Amerikoje atsistojo trečioje 
vietoje. Velionis išrūpino 
apie 10 tūkstančių dolerių 
lietuviams pabėgėliams kuni
gams stipendijų. Daugeliui 
velionis išrūpino afidevitus, 
pasiųsta šimtai asmeninių 
maisto ir drabužių pakietė- 
lių, atsakyta tūkstančiai pa
tarimų ir suraminimo laiškų. 
Kun. Prelatas šventai tikėjo 
į Lietuvos prisikėlimą, todėl 
visus ragindavo dirbti ir ne
nusiminti ir pats tikėjosi su
grįžti į Lietuvą sveikas ir tik 
tada mirti. Reikia manyti, 
kad kun. Prelato Maciejaus- 
ko mirties žinia sukels ben
drą liūdesį viso pasaulio lie
tuviuose, nes daugybė jo as
menyje rieteko maitintojo, 
rūpestingo tėvo ir geradario.

Dar žodį tarė kun. J. Ta
mulis, konsulas Dr. Bielskis, 
p. Lukšis ir p. A. Regis.

Laidojimo apeigas atliko 
prel. M. Krušas. Choras su
giedojo Viešpaties Angelas. 
Visa minia gailiai verkė, ne
išskiriant nė vyrų. Daugelis 
suprato čia prie velionies ka
po, ko jie neteko, kas linkėjo 
jiems gero ir troško jiems tik 
laimės . . . Visos laidojimo 
apeigos buvo nufilmuotos.

Nuaidėjus Tautos himnui, 
visa minia nenoriai skirstėsi 
į namus, palikdama juodoj ir 
svetimoj žemėj ilsėtis savo 
dvasios Tėvą, Vadą ir didelį 
patrijotą. Ilsėkis ramybėje.

J. Padaubietis.

didžioji lietuvių ra- 
dalis. Rašytojams, 

kitiems tremtiniams, 
stengiasi pagelbėti,

Tremtyje, drauge su tūks
tančiais lietuvių tremtinių, 
gyvena 
šytojų 
kaip ir 
BALF
kaip tik galima.

Šiomis dienomis BALF 
Valdyba gavo Lietuvių Rašy
tojų Tremtinių Draugijos 
laišką, kuriame Amerikos lie
tuviams reiškiama padėka už 
teikiamą paramą. Kadangi jų 
padėka skiriama visiems 
Amerikos lietuviams, todėl 
jų laišką čia paduodame išti
sai:

“Lietuvių grožinė literatū
ra ištremta. Laikantis Lietu
vių Rašytojų Draugijos 1939 
m. narių sąrašo, šiandien už 
Lietuvos ribų gyvena per 60 
procentų lietuvių rašytojų. 
Keli mūsų kolegos jau persi
kėlė į U.S.A., kiti vargsta 
Prancūzijoj, Italijoj, Švedi
joj, o daugumą dengia pilkoji 
DP skraistė Vokietijoje. Vien 
tai parodo, kokia didelė ne
laimė ištiko mūsų tautinę li
teratūrą. Deja, mes esam tie 
žmonės, kurie matė rusų ir 
vokiečių okupacijas Lietuvo
je. Tai reiškia, kad mes ma
tėm, kai buvo griaunamas 
mūsų literatūrinis ir kultūri
nis gyvenimas, kai buvo nai
kinami, tremiami ir prievar
taujami mūsų draugai, kai 
tūkstančiai lietuvių grožinės 
literatūros ir mokslo knygų 
buvo sudegintos ant laužų. 
Už ką? Vien dėl to, kad jos 
netarnavo prievartai, melui 
ir grobikų užmačiom.

Dabar, kai mes esam trem
ty, daugiausia mums rūpi, 
kad mes išliktumėm pasiek
tose meninėse aukštumose, 
kad nesugniužtų mūsų dva
sia, kad lietuvių kūrybinis 
žodis, lietuvių kalba ir lietu
viškoji kultūra vėl nebūtij 
nustumta į atžangą. Tuo ypa
čiai rūpinasi Lietuvių Rašy
tojų Tremtinių Draugija. Be 
eilės kitų pastangų ir suma
nymų, mes ryžomės atgaivin
ti grožinės literatūros premi
jas.

Su džiaugsmu Tamstom, 
pranešam, kad lietuvių trem
tinių organizacijos mūsų pa
stangas nuoširdžiai parėmė 
ir 4 mūsų grožinės literatū
ros veikalai (iš 33-jų trem
ty pasirodžiusių iki š.m. sau
sio 1 d.) šiemet buvo premi
juoti. Švietimo Valdybos pre
mija 5000 RM paskirta poe
tui Bernardui Brazdžioniui 
už poezijos knygą “Svetimi 
kalnai”, BALE'1 premija 3000 
RM paskirta jaunam poetui 
Alfonsui Nykai-Niliūnui už 
eilėraščių rinkinį “Praradi
mo simfonijos”, Liet. Raud. 
Kryžiaus premija 3000 RM 
poetui Kaziui Bradūnui už 
eilų knygą “Svetimoji duo
na” ir knygų leidyklos “Pat- 
rios” premija 300 RM jau
nam poetui Henrikui Nagiui 
už eilėraščių rinkinį “Eilė
raščiai.” Neabejotina, kad 
literatūros premijos mūsų 
rašytojus tremtinius sustip
rino dvasiškai ir medžiagiš
kai.

Tačiau mes gerai žinome, 
kad žymiai mažiau savo su
manymų mes galėtumėm į- 
vykdyti, jeigu ne BALF ir ki
ti geros valios Amerikos lie
tuviai. šiuo atveju rašytojai 
tremtiniai siunčia Vyr. BA
LF Valdybai savo nuošir
džiausią padėką už įsteigtą 
BALF vardo grožinės litera
tūros premiją. Su didžiausiu 
pasigėrėjimu mes sekame Jū
sų veiklą, kuri gaivina mūsų 
viltį ir tikėjimą šviesesne lie
tuvių tautos ateitimi. Ta pro
ga mes prašom perduoti lie
tuvių rašytojų dėkingumą ir 
sveikinimus visiem tiem 
Amerikos lietuviam, kurie 
remia Jūsų sunkų darbą ir 
Jūsų rūpesčius.

Jungdami Tamstoms savo 
gilios pagarbos pareiškimą, 
mes reiškiame viltį, kad per 
BALF įsteigtą lietuvių gro
žinės literatūros premiją mū
sų ryšiai su Amerikos lietu
vių veikėjais ir visuomene 
ateity bus dar gyvesni ir 
tampresni."
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ūkius. Ponas Taylor iš Tarp
tautinio Pabėgėlių Komiteto 
pasakė, kad iki liepos arba 
rugpiūčio pabaigos dar at
vyks daugiau imigrantų, bet 
negalėjo pasakyti kiek bus jų 
tarpe lietuvių.

Laike pastarojo karo Pran
cūzijoje žuvo 620 tūkstančių 
žmonių.

30 tūkst. vokiečiai sušau
dė laike okupacijos, 43 tūkst. 
išmirė nelaisvėje, 55 tūkst. 
užmušta per oro bombarda
vimus, o likusieji žuvo kovo
se su vokiečiais įvairiuose 
frontuose.

Tremtinių Gynimo Komite
tas (Refugees Defense Com
mittee), kuriam pirminin
kauja žymi veikėja Dorothy 
Thompson, neseniai suorga
nizavo dvi reikšmingas mani
festacijas. Jomis siekta at
kreipti visuomenės ir val
džios dėmesį į tragišką DP li
kimą ir iškelti reikalą sku
biai imtis radikalių priemo
nių jų būklei pagerinti.

Washingtone gegužės 13 d. 
komitetas sukvietė spaudos 
atstovus išklausyti pačių 
tremtinių, neseniai į šį kraš
tą atvykusių iš DP stovyklų, 
skundo dėl tremtinių likimo 
ir UNRRA politikos. Dalyva
vo devynių tautų, nešančių 
žiaurų sovietinių maskolių 
vergijos jungą, tremtiniai. 
Tarp jų ir prof. Dr. 
dalskis, kaip lietuvių 
stovas.

R.D.C. sekr. David 
pirmininkaujant, visi tremti
niai iškalbingais faktais ir 
jautriais žodžiais nušvietė, 
kaip Sovietai naikina peverg- 
tąsias tautas ir kokia sunki 
tremtinio dalia UNRRA sto
vyklose. Visi, kaip vienas, 
kaltino UNRRA dėl tremti
nių terorizavimo, nuolati
niais tik sovietinei žvalgybai 
tarnaujančiais, “screenings” 
ir vertimu DP grįžti į Stalino 
vergiją, kur jų laukia kanki
nimai ir mirtis. “Mes negali
me atsikvėpti: vienerius me
tus mus persekiojo bolševi
kai, trejus—naciai ir jau dve
ji metai, kai mus persekioja 
UNRRA” — tuos Lietuvių 
kalbėtojo žodžius paskelbė 
visa eilė laikraščių, plačiai 
aprašiusių šią konferenciją.

Gegužės 14 d. į R.D.C. su
organizuota ir vadovaujama 
delegacija nuvyko pas Valst.

P. Pa-
DP at-

Martin

■ Sekr. gen. Marshallą. Delega-
■ ciją sudarė didžiųjų humani-
■ tarinių organizacijų — Na- 
' tional Catholic Welfare Con-
■ ference, the Amer. Friends
■ Service Committee, the He

brew Immigrant Aid Society, 
The American Federation of 
Labor, the Congress of In
dustrial Organizations, the 
Refugees Defense Committee 
ir International Rescue and 
Relief Committee atstovai. 
Gen. Marshall ji išaiškino ne
leistiną UNRRA ir kitų 
veiksnių politiką DP atžvil
giu.

Delegacijos vardu kalbėda
mas, D. Martin nurodė visą 
eilę faktų, kaip prosovietinė 
UNRRA administracija įvai
riausiais grasinimais daro 
nuolatinį spaudimą į DP, kad 
jie grįžtų į vergiją ir vyktų 
mirčiai “anapus geležinės už
dangos.” D. Martin ypač aš
triai kritikavo La Guardia 
už tai, kad jis, būdamas UN
RRA vyr. direktorium, prak
tikoje aklai vykdė sovietinį 
priverstinės repatriacijos 
aiškinimą. Jis pabrėžė, kad 
La Guardia kaltas už jugo
slavų pabėgėlių išdavimą te
roristinei Tito valdžiai.

D. Martin toliau įrodinėjo, 
kad UNRRA administracijoj 
esą pilna Maskvos simpatikų 
ir aiškių komunistų ir pareiš
kė, kad perdavimas jiems 
tvarkyti IRO organizacijos, 
nuo liepos 1. d. perimančias 
DP globą, prilygtų sąmonin
gam išdavimui dar likusio 
vieno milijono tremtinių į 
bolševizmo vergiją.

Baigiant pasikalbėjimui, 
gen. Marshall delegacija įtei
kė tremtinių atstovų, dalyva
vusių spaudos konferencijoj, 
pareiškimus dėl UNRRA

Kun M.
bą. Vestuvj
C. suk..] J;
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Linden, N. J.
BAU vajaus atidarymas

Gegužes 18 d. Lietuvių Lais
vės Parko salėje iškilmingai ati
darytas BALL vajus. Programos 
pradžia pradėta su Lietuves ir 
Amerikos himnais.

BALK skyriaus pirmininkas 
atidarė susirinkimą pasakyda- j 
mas kalbą, kurioje nurodė va-1 
jaus tikslą. Svečias kalbėtojas j 
Kazys Baltramaitis kalbėjo lie
tuviškai ir angliškai, plačiai nu
šviesdamas tremtinių vargus h’ 
jiems šalpos reikalingumą.

Atsilankęs miesto mayoras H. 
Ray Wheeler savo kalboje džiau
gėsi lietuviais ir jų darbais ra
gindamas dar labiau organizuo
tis. Mayoras pažadėjo paskirti 
lietuvių reikalams “Tag Day”. 
Publika jam už tai padėkojo 
gausiu rankų plojimu. Advoka
tas Lewis Winetsky, neseniai iš 
Europos atvykęs, kun. J. Klum- 
bis, K. Lenorth ir J. V. Čižaus- 
kas ragino visus pagelbėti bro
liams tremtiniams, kurie išblaš
kyti po visus pasaulio kampus.

Meninę vakaro dalį atliko pia
nistė Ona Venskiūtė ii’ 6 metų 
mergaitė Darata Žemaitytė gra
žiai padeklamavo.

Viso aukų surinkta 74 dol. 90 
centų. Aukojo sekantys:

Lewis Winetsky 15 dol.; Mot. 
Sąjungos 53 kp. 10 dol.; H. Roy 
Wl eeler ir J. J. Liudvinaitis po 
5 dol.; A. P. Butvidas 4 dol.

Po 2 dol. F. Kairevičius, L. 
Dambrauskienė, V. Karpienė, O. 
žiurlienė, M. Ambrazienė.

Po 1 dol. A. Liudvinaitienė, K. 
Lenorth, J. Bundonis, A. Ling- 
šius, B. Žemeikis, J. Biekšienė, 
B. Marcinkus, V. Plungienė, A. 
Pilipaitis, A. Strazdas, J. Mali
nauskas, J. Plungis, B. Sabeckie- 
nė, K. Šukienė, V. Guzevičius, J. 
Yadinkus, A. Yurshius, A. Tu- 
rech, J. Buzunas, H. Morazas ir 
S. Ducar.

Čia reikia pažymėti, kad BA- 
LF 132 skyrius turi 38 narius, 
kurie sumokėjo po 1 dol. ai' dau
giau metimo mokesčio.

J. J. Liudvinaitis, pirm.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Gegužės 22 d. buvo surengta 
“Shower party” Florence Kašė
taitei. Ji dėkoja visiems už at
silankymą ir gražias dovanas.

pirmininku; kun. Dr. J. Starkus 
pirmininku; Stefanija Balandie- 
nė ir Mary Gedminienė vicepir
mininkės; Ig. Budreckis, iždinin
ku; Aldona Litvinaitė, finansų 
sekretore; J. Žilevičius, sekreto
rium; Stasys Valatka, korespon
dentu.

Valdyba prašo kolonijos lietu
vius rašytis nariais sumokant 1 
dol. nario mokestį bile kuriam 
valdybos nariui. Kiekvienas gaus 
pakvitavimą. Rūbų, baltinių, ba-<J 
tų, vaikams drabužių, knygų — 
jau yra nemažai sunešta, kvie
čiame, prieš padedant rūbus 
žiemos metui, peržiūrėti ir pa
aukoti perviršy brolių lietuvių 
naudai patekusių nelaimėn. Rū
bus neškit į parapijos raštinę ar
ba Seserų mokytojų žinion. Nu
matoma ilgai nelaukiant paimti 
sunkvežimį ir pasiųsti į sandėlį.

'Susirinkime ilgesnes kalbas 
pasakė kleb. kun. J. Simonaitis, 
kun. Dr. J. Starkus, J. Žilevi
čius ir Kazys Baltramaitis, kuris 
plačiai ir aiškiai nušvietė pabė
gėlių padėtį ir aukų rinkimo 
svarbumą. Sv.

Newark, N. J.
Vyčių choro koncertas

Birželio 1 d. šv. Jurgio salėje 
įvyksta didžiulis New Yorko ir 
New Jersey Vyčių choro koncer
tas. Įdėta daug pastangų, kad 
šis koncertas būtų puikiausias ir 
pasižymėtų lietuviška dvasia.

Vyčių choras keletą mėnesių 
ruošėsi šiam koncertui, tad pro
grama bus labai gera. Chorui 
vadovauja gabi muzikė Marija 
šlekaitė.

šis pranešimas apie vyčių 
koncertą yra paskutinis, tad 
prašome visų apylinkės lietuvių 
atsilankyti ir pasidžiaugti lietu
viška daina. Kviečiame visus 
New Yorko ir New Jersey ap
skrities vyčius paremti savo cho
rą ir atsilankymu priduoti jam 
moralinės paramos.

Neužmirškite todėl, kad sek
madienį, birželio 1 d. 7 vai. va
kare, pasimatysime Šv. Jurgio 
salėje, 180 New York Av., New- 
arke. Rengėjai.

New Haven, Conn.

Regina Yukneliūtė ir Juozas 
Stokes iš Kearny apsivedė gegu
žės 24 d. Sopulingos Dievo Mo
tinos bažnyčioj.

Kun. M. Kemėžis suteikė šliū- 
bą. Vestuvių puota buvo L.A.P. 
C. salėj. Jaunavedžiai išvažiavo 
į Canadą medaus mėnesiui.

Gegužės 25 d. per 8 vai. mi
šias Šv. Onos draugija ėjo ben
drai prie komunijos. Po mišių į- 
vyko pusryčiai šv. Vardo salėje.

Gegužės 25 d. 9 vai. mišios bu
vo laikomos padėkoti už sėkmin
gą Sodaliečių suvažiavimą, kuris 
įvyko gegužės 18 d.

Sodalietės pagerbė motinas
Motinų Dienoje visos šios ko

lonijos bei parapijos katalikiš
kos moterų draugijos užprašė šv. 
mišias už gyvas ir mirusias mo
tinėles ir priėmė bendrai šv. Ko
muniją. Gražus ir girtinas yra 
tai paprotis.

Po mišių sodalietės pakvietė 
visas motinėles bendriems pus
ryčiams, kurie buvo jų pagerbi
mui suruošti parapijos svetainė
je.

Kalbą pritaikytą motinėlėms 
pasakė vietos veikėja M. Joku- 
baitė, taipgi sveikino sodalietės 
už suruošimą tokių skanių pus
ryčių.

Pirmadienį vakare, gegužės 
26 d., gabi pianistė Marija Šle- 
kaitė suruošė puikų piano kon
certą Roosevelt School, Arling
ton, N. J., kuri pildė jos išmoky
ti studentai. Taip pat koncerte 
dainavo Eleanor Egan.

A. E. S.

Elizabeth, N. J.

Lanko Vale universitetą
Jau apie metai laiko, kaip mū

sų kolonijoj apsigyveno du ga
būs jaunuoliai Leonardas Žiu- 
rinskas iš Brooklyn, N. Y. ir 
Lester žiurinskas iš Danbury, 
Conn., kurio tėvelis Pranas Žiu
rinskas pasižymi savo veikla lie
tuvių tarpe Danbury. Abu jau
nuoliai yra gabūs, malonūs ir 
puikiai vartoja lietuvių kalbą. 
Jaunuoliai lanko Yale universi
tetą, kur studijoja Commercial 
Art. Sveikinam Lester ir Leo
nardą linkėdami geriausių sėk
mių moksle. 7

Gegužės 22 d. parapijos sve
tainėje įvyko visų BALF skyrių 
narių bendras susirinkimas. Sky
rių mūsų kolonijoje buvo susi
organizavę net 9 su 120 narių. 
Aptarę numatomos veiklos dar
bą, prieita išvados, sklandumo 
darbo dėlei, sudaryti vieną ben
drą skyrių sujungiant visus į 
vieną. Tokiu būdu nutarta įsi
jungti į pirmutinį skyrių Nr. 24. 
Tą pat vakarą sumokėjo duok
les į naują skyrių kaip ir naujai 
įstodami, nors savo skyriuose 
buvo sumokėję už šiuos metus, 
viso 40 narių. Nutarta pradėti 
narių vajų, kad sutraukus kele
tą šimtų prietelių. Birželio mė
nesyje įvyks susirinkimas apta
rimui BALF naudai vajaus ant 
didelio masto išjudinant miesto 
valdininkus ir svetimtaučius.

Valdyba išrinkta sekanti: kle
bonas kun. J. Simonaitis, garbės

Mūsų ligoniai sveiksta
Izidorius Gvildis, ilgametis 

šios kolonijos gyventojas ir pa
rapijietis, po operacijos ligoninė
je sveiksta ir jau teko girdėti, 
kad neužilgo grįš į namus.

Leonora Jogienė, sąjungietė, 
jau kelinta savaitė kaip serga 
savo namuose, ją prižiūri šeima. 
Sąjungietės, draugai ir draugės 
savo maldose prašo Aukščiau
sio,. kad greitai ir visiškai iš- 
sveiktų ir grįštų prie lietuviško 
darbo. M.

Baltimore, Md.
BALF paskyrė Marylando 

valstybei 9 tūkstančių dolerių 
kvotą. Iki šiol šios padangės lie
tuviai dirbo kas kiek tik galėjo. 
Organizacijos, siuvėjų įstaigos, 
vedėjai bei darbininkai, daug

.

(

New Yorko ir New Jersey Vyčių apskrities choro nariai, kurie birželio 1 d. rengia didžiulį kon
certą, Newark, N. J.

ŠV. MIŠIOS UŽ LIETUVI
Šv. Mišių Vajus už Lietuvą la

bai aiškiai parodo, kad mūsų į 
Ameriką atvykusioms tėvams 
labai rūpi Lietuvos apverktinas 
padėjimas. Jie aiškiausiai su
pranta, kad galingiausioji mal
da yra šv. mišios, 'ir vien tik jų 
dėka šv. mišios yra kasdien lai
komos už Lietuvą mūsų parapi
jose ir vienuolynuose. Politikie
riai-neišgelbės Lietuvos! Vien tik 
žemiškomis jėgomis nieko neat
sieksime! Todėl gelbėkite šv. mi
šių už Lietuvą grandį. Tebūna 
šv. mišios už Lietuvą laikomos 
ne tik šventėse, bet kasdien!
Maldos Apaštalavimo Centras 

St. Robert’s Hall
Pomfret Centre, Conn.

Birželio mėn.:
16— šv. Kazimiero par., 

Philadelphia, Pa.
17— šv. Petro ir Povilo par., 

Elizabeth, N. J.
18— Šv. Jurgio par., 

Philadelphia, Pa.
19— Šv. Andriejaus par., 

Independence, Kansas.
20— šv. Gabrielio Vienuolyn., 

Brighton, Mass.
21— šv. Trejybės par., 

Newark, N. J.
22— TT. Marijonų Vienuolyn., 

Pittsburgh, Pa.
23— Šv. Pranciškaus Vienuol., 

Pittsburgh, Pa.
24— Don Bosco Kolegija, 

Punta Arenas, Chile.
25— Šv. Pranciškaus par., 

Miners Mills, Pa.

vyrų ir moterų, vaikinų ir mer
ginų, aukojo ir dirbo, kad su
šelpus nukentėjusius nuo karo 
lietuvius. Iki šiolei gražiai pasi
rodė. Prie to darbo daug prisi
dėjo mūsų gerasis klebonas, kun. 
Dr. Liudas Mendelis, ir daug ki
tų asmenų, kurių vardus trum
pame rašte suminėti neįmano
ma. Jau sukelta per 16 tūkstan
čiai dolerių, kurie pasiųsti BA
LF Centran.

Užbaigimui vajaus adv. Nadas 
Rastenis ir K. Matuliauskas iš
sirūpino iš mayoro Theodore R. 
McKeldin ir Board of Estimate 
leidimą turėti “Tag Day,” birže
lio 14, šeštadienį, per visą djeną. 
Tai gi reikia didelio pulko aukų 
rinkėjų, kad sėkmingai užbaigus 
vajų šioje valstybėje.

Birželio 4 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių salėje, 851 Hollins St., 
įvyks masinis susirinkimas. Čia 
dalyvaus tik atvykę iš Europos 
asmenys ir vietos veikėjai. Bus 
ir gražių lietuviškų dainų, dar 
negirdėtų, šio masinio susirinki
mo tikslas, prisirengti tai “Tag 
Day”. Visi ir visos kas tik galite 
būkite tame susirinkime, o kas 
negalite, tai bent ateikite šešta
dienį, birželio 14 d., 9 vai. ryte, 
į Lietuvių salę, 851 Hollins St., ir 
iš čia galėsite eiti aukų rinkti.

Birželio 14 d. visi pašvęskime 
aukų rinkimui, kad sušelpus mū
sų brolius ir sesutes vargstan
čius užjūryje.

Birželio 13 d., 8:45 vai. vaka
re, bus lietuvių programa iš ra
dio stoties WITH, Baltimorėje. 
Tą laiką paskyrė Free State 
Brewery Amerikos Legijono 
Lietuvių Postui Nr. 154, bet pa
staroji organizacija perleido BA
LF 64 skyriui. Bus graži pro
grama BALF reikalais. Bus ir 
lietuviškų dainų. Nepamirškite 
pasiklausyti.

Koresp.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

VIETOS ŽINIOS
Įspūdingas Jaunimo

26— Karalienės Angelų par., 
Brooklyn, N. Y.

27— TT. Jėzuitų Vienuolynas, 
Pomfret Centre, Conn.

28— šv. Patriko par., 
Pueblo, Colorado.

29— Šv. Kazimiero par., 
Sioux City, Iowa.

30— šv. Marijos Vienuolynas, 
Hartford, Conn.

Liepos mėn.
1— Šv. Pranciškaus par., 

Athol, Mass.
2— šv. Patriko par., 

Pueblo, Colorado
3— šv. Marijos Vienuolynas, 

Hartford, Conn.
4— Karalienės Angelų par., 

Brooklyn, N. Y.
5— TT. Jėzuitų Universitetas, 

Scranton, Pa.
6— TT. Jėzuitų Vienuolynas, 

Pomfret Centre, Conn.
7— IT. Jėzuitų Vienuolynas, 

Pomfret Centre, Conn.
8— Don Bosco Kolegija, 

Punta Arenas, Chile.
9— šv. Patriko par., 

Pueblo, Colorado
10— TT. Jėzuitų Vienuolynas, 

Pomfret, Conn.
11— Šv. Kazimiero par., 

Nashua, N. H.
12— TT. Jėzuitų Vienuolynas, 

Pomfret Centre, Conn.
13— šv. Patriko par., 

Pueblo, Colorado.
14— šv. Marijos Vienuolynas, 

Hartford, Conn.

TŪKSTANČIAI GERŲ DARBŲ 
KAS MĖNUO

Mielas Redaktoriau,
Būkite, malonus, neatsisaky

kite išspausdinti šiuos kelis žo
džius, kuriais norime išreikšti 
padėką dideliam savo prieteliui 
ir globėjui Juozui Bachūnui.

Giliai atjausdamas nelaimin
gųjų tremtinių kančias, jis išra
šė mums afidevitus, o atvykus į 
šį kraštą, priglaudė savo gražio
je vasarvietėje, Tabor Farmoje 
(Sodus, Michigan) ir gražiai su
tvirtino mūsų pirmuosius žings
nius. Ne kiekvienas brolis pada
ro tiek daug gero, kiek mums 
padarė Juozas Bachūnas. Pa
prastos padėkos tikrai per maža, 
deja, atleis jis, kad šiuo tarpu 
tegalime tiktai kukliais žodžiais 
atsiteisti už jo lietuviškai taurią 
širdį. Jo broliai Valteris ir Alek
sas mums taip pat parodė daug 
palankumo.

Antras, kuris mus rėmė iš
tremtyje tebesančius ir ligi šiai 
dienai mumis tebesirūpina, tai 
Jonas Raugalis iš Waterburio. 
Taip pat labai daug širdies paro
dė E. ir A. Radauskai (Oakvill), 
suteikdami mums globą, kol su
siradome darbo ir pastogę. Dar
bą surasti padėjo arba kitokiais 
būdais mums pagelbėjo šie tau
tiečiai: J. ir D. Averkai (Brook
lyn), Petras Bernotą (Water
bury) , Dr. Colney su ponia (Wa
terbury), Dr. M. ir A. Deveniai 
(Waterbury), Kryžanauskai 
(Oakville), Charles Kulas (Wa
terbury, Oksai (Cicero, III.), 
Stulginskai (Waterbury), Stasė 
Tamulionytė (Athol, Mass.), J. 
Trečiokas ir jo žentas (Oakvill), 
Prof. A. Vaičiulaitis (Scranton), 
Jonas Valuckas (Watertown), 
Genovaitė Zovytė (Brooklyn), 
Inž. P. žiurys (Lakewood, III.).

Visiems jiems kuo nuošir
džiausiai dėkojame.

Matilda, Nijolė ir Stepas 
Zobarskai.

Sekmadienį, gegužės 25 d., 
Apreiškimo par. Katalikų 
Jaunimo Dr-ja (CYA) suruo
šė puikų koncertą-šokius pa
rapijos salėje.

Mišri choro grupė iš virš 
50 asmenų, programą lietu- 
viškų-angliškų dainų ir piano 
solo išpildė tikrai meniškai. 
Skoningai parinktos dainos, 
žavėte žavėjo publiką, kuri 
pripildė erdvią salę, o nuošir
dūs ir gausūs plojimai rodė į- 
vertinimą programos daly
viams. Dalyvavo labai daug 
jaunimo.

Gerai išlavintas choras ir 
sklandus susidainavimas at
siektas vadovaujant gabiai ir 
energingai vadovei Aldonai 
Lucas-Wytenus. Aiški tarmė, 
ar angliškai ar lietuviškai, 
rodė rūpestingą kiekvieno 
pasiruošimą šiam koncertui. 
Vienodas apsirengimas (vy
rai mėlynais švarkais; mer
ginos ilgoms baltoms sukne
lėms) darė gražų įspūdį. At
rodė kaip tikrų profesionalų 
choras.

Chorui akompanavo gabi 
pianistė Eleanore Jecewigz.

Piano solo meistriškai iš
pildė Jonas Skarulis. Jis yra 
Šv. Jono universitete chemi
jos profesorius - asistentas, 
bet šalia savo atsakingo dar
bo universitete, yra talentin
gas ir muzikoje. Kiekvienas 
kūrinio išpildymas buvo at
liktas meniškai, už tai publi
ka pageidavo pakartojimų.

Solistės: Agnes Skarulytė 
gražiai sudainavo pasirink
tas dainas, ypač “Mano Ro
žė.” Rosalita Anterio taip pat 
gražiai išpildė savo dailį. Lie
tuviškai dainavo “Lopšinė.” 
Abiem akompanavo J. Skaru
lis.

Aldona Lucas Wytenus ne 
tik gabi choro mokytoja, bet 
ir dainininkė, pasirodė dai
nuodama solo dalis “Karve
lėli” ir “In a Monastery Gar
den.” Tai yra stambi meno 
pajėga, tad pageidautina, 
kad savo talentais nekartą 
pasirodytų lietuvių tarpe.

Šis jaunimo pasirodymas 
yra pažiba Apreiškimo para
pijai. Nuoširdus ir nuolatinis 
kun. kleb. N. Pakalnio rūpi
nimasis jaunimo reikalais,

sudaro progą pasireikšti me
no pajėgomis, kurios dažnai 
žūsta niekeno nepastebimos. 
Į tai reikalinga įdėti daug 
darbo ir rūpesčio. Už tai jam 
dėkingas netik jaunimas, bet 
ir visi tie, kuriems tenka pra
leisti malonių valandų to
kiuose parengimuose.

Linkėtina, kad šis koncer
tas būtų paskatinimas dides
niems jaunimo darbams. Pa
geidaujama daugiau, meniš
kai kultūringai paruoštų pa
rengimų. B. S.

PADĖKA

Šiek tiek atsipeikėjus nuo 
ištikusio mane smūgio—ma
no mylimo vyro Jono mirties, 
noriu visiems nuoširdžiausiai 
padėkoti už šiltus užuojau
tos žodžius ir visokeriopą pa
ramą toje sunkioje valando
je.

Ypač dėkoju giminėms 
Gaigalams, kurie man tiek 
daug padėjo. Taip pat dėko
ju ilgamečiams šeimos drau
gams Nasavams ir jų dukre
lei A. Keely. Dėkoju visiems 
draugams ir pažįstamiems, 
kurie atsilankė koplyčioje ir 
bažnyčioje, visiems užprašiu
siems mišias, palydėjusiems 
mano mylimą vyrą į kapus, 
už gražias gėles.

Gilią padėką reiškiu Mote
rų S-gos 29 kp. narėms, p. 
Šalinskui už malonų ir tvar
kingą patarnavimą, radijo 
pranešėjams J. Ginkui ir J. 
Stukui ir visiems atėjusiems 
pasakyti paskutinį sudiev 
mano mylimam vyrui Jonui.

Grasilda Katilienė.

MIRĖ

Gegužės 11 d. mirė Magda
lena Butkienė, velionies gra- 
borio Petro Butkaus žmona. 
Mirė savo namuose 72 Beau
mont St., Manhattan Beach, 
Brooklyn, N. Y. Palaidota iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios į šv. Jono kapines.

Dideliame nuliūdime pali
ko dvi dukteris Eleną But- 
kaitę ir Mrs. Briggie, anūkes 
Rūta ir Margaretą. Visiems 
pareiškusiems užuojautą ve
lionės dukterys nuoširdžiai 
dėkoja.

Ir aš ten, kur skausmas 
vieši . . .

Jurgiu Baltrušaitis.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7 - 4335 TeUSTagg 2 - 5043

ir

onu siubjXa suiajunet sožojd soi>[jnj 
18 iki 84 metu Įsigyti gerai apmokama 
užsiėmimą, dirbti {domu darbą ir Įgyti 
prityrimą daugelyje amatu. Anksty
vesnis prityrimas nereikalingas.

MECHANIKAI 
PHOTOGRAFAI 
BRAIŽYTOJAI 
ELEKTROMONTERIAI 
MAŠINISTAI 
VAISTININKAI 
PLUMBERIAI 
STENOGRAFAI 
TIRPYTOJAI 
RADIJO OPERATORIAI 
AERO-MONTERIAI 
ITSKARININKAI

daugelis kitu yra reikalingi kariuo
menei. Už maistą, rūbus, keliones ne
reikia mokėti. Geriausias pasaulyje 
planas išeinant iš tarnybos. Pusė algos 
pensijos po 20 metu tarnybos ir 75% 
po 30 metu. įsirašant 3 metams, duo
dama pasirinkti tarnybos rūšis. Moks
lo stipendijos tiems, kurie prisirašys 3 
mėnesius prieš taikos paskelbimą. Dėl 
sąlygų teiraukis
U. S. ARMY RECUITING STATION 
246 GRAHAM AV., BROOKLYN, N.Y.

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St, 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172
QoToTolo'oio’oTo

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

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

.$3.50

.$2.00

.$0.75
.50

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

A characterization ..................................... $
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation................................ $
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi. .., 
Nekaltai Pradėtosios Šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija

Iliustruota. Kaina.......................................... $
Maldos Apaštalavimas............................................................... $
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom.........................$
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais.......................... $1.25 ir $1.50

“AMERIKA”
222 South 9th Street

.60

.50
$1.00

.75

.50

.50

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Lalsnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

— $150 —

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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LIETUVIU
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DEXTER PARKE T V 4- ^^S-7
Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.), Woodhaven, N. Y. ▼ ■ * JSL ©

DALYVAUKIME BALF PIKNIKUOSE
Pirmieji šiais metais BA

LF naudai piknikai New Yor- 
ko apylinkėje rengiami per 
dvi dienas: gegužės-May 30 
ir 31 dienomis Klasčiaus par
ke ir salėje, Maspeth, N. Y. 
Šiuose dideliuose piknikuose 
bus daug įdomybių ir nepa
prastumų. Kadangi piknikai 
rengiami kilniausiam tikslui 
— gelbėti Europoje kenčian
čiuosius lietuvius, žmonių 
piknikuose bus iš plačiosios 
apylinkės. Dalyvaus ir daug 
iš Europos atvykusių svečių, 
kurie papasakos apie vėliau
sią Europos gyvenimą, ypač 
lietuvių būklę.

Piknike bus dainų, žaidi-

mų, šokių, kuriems gros Na
vicko vedamas Nakties Pelė
dų 7 muzikantų orkestras.

Dainuos Pr. Dulkės veda
mas Angelų Karalienės para
pijos choras.

Šoks Br. Brundzienės ve
dama Lietuvių Tautinių šo
kių jaunamečių šokėjų grupė.

Gros geras akordionistas 
ir bus kitokių įdomumų.

Abi dienas piknikai prasi
deda nuo 1:30 vai. popiet.

Jeigu oras pasitaikytų ir 
ne visai palankus piknikau- 
ti, erdvioje salėje galėsite 
linksmintis kiek tik norėsite.

Taigi, visi pasimatysime 
piknikuose.

nį 9 vai. ryte vaikučiai pri
ims pirmą šv. Komuniją.

— Blissvillės Pažūsių 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktis paminėta gegužės 24 
d., piliečių klubo salėje su 
gražia vakariene.

— Birželio 3 d. vakare į- 
vyks Moterų S-gos 30 kp. su
sirinkimas. Narės prašomos 
atsilankyti.

— Birželio 5 d. per 8 vai. 
mišias Altoriaus draugija eis 
prie bendros komunijos.

MIRTIES PRANEŠIMAS

Mūsų Apylinkėje IŠ DARIAUS GIRĖNO KO
MITETO SUSIRINKIMO Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Apli 
L irt 
Ryž

l’i ie

rni

jii Lie 
kūrėjų 
menvb

kur

Apreiškimo 
Parapija

Šį sekmadienį, birželio 1 d., 
po sumos parapijos salėje, į- 
vyks Šv. Vardo draugijos 
svarbus susirinkimas, į kurį 
prašome draugijos narius ir 
parapijos vyrus skaitlingai 
atsilankyti.

Birželio 8 d. per 8 vai. mi
šias bus šv. Vardo draugijos 
mėnesinė bendra Komunija.

Birželio mėnuo pašvęstas 
Švč. Jėzaus Širdžiai, todėl 
mūsų bažnyčioje šį mėnesį, 
kiekvieną penktadienį, 7:30 
vai. vakare, bus šventoji Va
landa ir šv. Kryžiaus relikvi
jų pagerbimas.

Maspetho Žinios

New Yorke Lutheran Hos
pital mirė Agnes Borus, gy
venusi 517 E. 147 St., Bronx, 
N. Y.

Velionės kūnas pašarvotas 
668 Cortlandt Ave., Bronxe. 
Gedulingos pamaldos bus 
trečiadienį, gegužės 28 dieną 
Aušros Vartų bažnyčioje. 
Laidojama bus Šv. Raymon- 
do kapinėse.

Velionės liūdi vyras Boles
lovas, du sūnūs William ir 
Stanley, taipgi marti.

Laidotuvėmis rūpinasi F. 
W. Shalins laidotuvių įstai
ga, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Novena prie Šv. Antano 
prasideda birželio 4 d. Pa
mokslus ir novenos pamaldas 
ves kun. Dr. Leonardas An- 
driekus, pranciškonas. Visi 
parapijiečiai prašomi pasi
naudoti ir įsigyti gausių Die
vo malonių.

Kun. Jonas Mešlis 
ves novenas

Birželio 5 d. prasideda mū
sų bažnyčioje dviguba nove
na: rytais 8 vai. novenalės 
mišios ir maldos į šv. Anta
ną, vakarais 7:30 vai. pa
mokslai ir maldos su palaimi
nimu į šv. Jėzaus širdį. Abi 
novenas ves tėvas jėzuitas 
Jonas Mešlis.

PADĖKOS ŽODIS

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, birželio 1 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugijos 
narės eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Po pietų 4 vai. bus procesija 
ir po pamaldų bažnyčioje su
sirinkimas parapijos salėje. 
Narės prašomos dalyvauti.

L.R.K.S.A. 134 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birže- 
rapijos salėje. Nariai prašo- 
lio 1 d., tuojaus po sumai, pa
rai dalyvauti.

Našlaičių vakarienė
Vakarienei jau pasiruošta. 

Tikimasi virš 400 svečių. 
Programoje dalyvaus para
pijos choras su dainomis. 
Kalbės BALF Centro atsto
vai ir draugijų delegatai. 
Draugijos įduos savo aukas. 
Vakarienė prasidės punktua
liai 8 vai., kad dar galėtume 
pašokti prie puikios Meades 
orkestros. Komitetas visus 
kviečia atsilankyti ir paremti 
našlaičius. Pelnas bus įteik
tas BALF nupirkti vaistų, 
maisto ir mokyklos reikmenų 
našlaičiams bei vaikučiams.

Grįžusi iš New Jersey, kur 
buvau nuvykusi pataisyti 
sveikatą, ruošiausi vėl įsi
jungti į kasdienines savo pa
reigas. Tačiau netikėtai bu
vau iškviesta į Maspethą pas 
savo seserį Marijoną ir švo- 
gerį Petrą Petronius, kurie 
gegužės 21 d. mano gimtadie
nio proga suruošė man ne
lauktas vaišes.

Taigi šiuo noriu jiems pa
dėkoti už suteiktą man pa
garbą ir gražias vaišes. Taip
gi dėkoju žentui, dukteriai 
bei anūkams Čibirams ir vi
siems bičiuliams už dovanas 
ir dalyvavimą tose vaišėse.

Ačiū visiems.
Elžbieta Jakaitis.

ATŽYMĖJO MOKSLO 
UŽBAIGTUVES

Moterų Sąjungos 24 kp. susi
rinkimas yra šaukiamas bir
želio 2 d. 8 vai. vakare, tuoj 
po pamaldų.

Mūsų parapijos mokyklos 
vaikučių pirmoji Komunija 
bus sekmadienį, birželio 8 d., 
9 vai. mišių metu.

— Krūčių duktė Rūta yra 
priimta į Hunter College.

— Sunkai susirgęs Juozas 
Zavistanavičius Blissvillėje.

— Lankėsi iš Europos at
vykęs kun. Dr. Bernardas 
Grauslys, O.F.M.

— Vyčiai ruošiasi šo
kiams, kurie įvyks birželio 
14 d.

— Šv. Trejybės sekmadie-

Lietuviu Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gegužės 16 dieną Aldona 
Strumskytė baigė Juilliard 
muzikos mokyklą, gaudama 
Master of Science laipsnį. 
Šiam įvykiui atžymėti, Aldo
nos tėveliai, Marijona ir Ksa
veras Strumskiai, gegužės 19 
d. savo namuose surengė vai
šes, kuriose dalyvavo apie 40 
asmenų. Visi linkėjo jaunai 
muzikei gražiausio pasiseki
mo.

Aldona Strumskytė sve
čius pavaišino aukštos klasės 
muzika. Vaišėse savo skam
binimu prisidėjo Algis Šim
kus ir Aldonos mokinė Rūta 
Kručaitė.

Svečiams suteikė malonu
mo savo kūriniais komp. J. 
Žilevičius.

• Lietuvių kalbos kursai 
prasidės birželio 5 d., 8 vai. 
vakare, Apreiškimo mokyk
los patalpose. Susidomėję 
tais kursais prašomi atsilan
kyti.

• J. E. vysk. Thomas E. 
Molloy, gegužės 31 d. įšven
tins kunigais 22 dijakonus.

• Dr. Ant. Kučas buvo at
vykęs iš Scrantono porai die
nų.

• Juozas Kazickas gavo 
Yale universiteto stipendiją. 
Pradės studijuoti ten nuo ru
dens. šiuo metu eina L.R.K.
S.A. generalinio organizato
riaus pareigas.

• Prel. Fulton J. Sheen, 
kalbėdamas atsivertėlių ka- 
talikybėn pamaldose, prisi
minė persekiojimus Lietuvo
je.

• Kun. Dr. Bern. Grauslys, 
pranciškonas, gegužės 26 d. 
atvyko iš Romos. Buvo su
stojęs pas kun. N. Pakalnį. 
Lankė lietuviškas įstaigas. 
Apsigyvens pranciškonų vie
nuolyne Greene, Me.

• Kun. P. Baniūnas, pran
ciškonas, buvo atvykęs iš 
Maine pasitikti kun. Dr. 
Grauslio. Jis daug rūpinasi 
didesnio lietuvių skaičiaus į- 
važiavimo galimumais.

• Adv. K. Jurgėla, infor
macijų centro vedėjas, Lietu
vos laisvės bylos reikalais 
lankėsi Washingtone.

• Fr. Barzilauskas, Yale 
studentas, pasižymėjęs fut
bolininkas, pakviestas rudenį 
žaisti rytinių valstybių rink
tinėje komandoje.

• Polyna Stoska-Stoškiūtė 
birželio mėn. dainuoja Los 
Angeles operoje “Trys Muš- 
ketininkai,” liepos mėn. — 
Meksikoje Vagnerio operose.

• Antoinette ir Rapolas 
Smith susilaukė dukrelės. 
Jauni tėvai ir naujagimės se
neliai Krušinskai džiaugiasi.

• Jonas Kaminskas, naujai 
paskirtas policininkas, tar
nauja 90 stoty, prieš 3 sa
vaites jis kumščiavosi po
licijos departamento vardu 
Jamaica Arena ir sumušė J. 
Ferraiolo iš Bronx. Už tą 
laimėjimą jam įteikė auksinį 
laikrodėlį. Linkime jam ir 
ateityje laimės.

• Lt. Helen Tamulaitis, 
slaugė, tarnavusi kariuome
nės Walter Reed ligoninėje, 
gegužės 24 d. buvo atleista 
po dviejų metų tarnybos.

Gegužės 20 d., Piliečių Klu
be, Brooklyne įvyko Pamink
lui Statyti Komiteto mėnesi
nis susirinkimas. Svarbiau
sias klausimas buvo prisiruo
šimui prie pikniko, kuris į- 
vyks birželio 7 d., Dexter 
Parke, 74-11 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Parkas pa
imtas su savais gėrimais, tai 
bus stengiamasi gražiai pa
tarnauti svečiams.

Iždininkas P. J. Montvila 
raportavo, kad pikniko bilie
tų iš anksto draugijos yra iš- 
pirkę už 78 dol.

Tartasi ir kitais reikalais, 
kurie yra aktualūs komite
tui. J. š.

PRAKALBOS PAVYKO

Gegužės 25 d. BALF 131 
skyrius Woodhavene suruo
šė prakalbas, kuriose kalbėjo 
adv. S. Paltus, J. B. Laučka 
ir Dr. Pajaujis. Prakalbas ve
dė skyriaus pirm. J. P. Ma
čiulis.

Auįcas rinko P. Montvila ir 
A. Žilinskas. Aukojo sekan
tys: po 5 dol. Urbonai, V. ir 
A. Paškevičiai, M. Balsienė 
ir Vaiciekauskienė; po 2 dol. 
M. Janas ir P. Lukoševičius; 
po 1 dol. Ig. Kadžius, J. As- 
tašauskas, V. Ivonas, Marce
lė Tomas, O. Ballmond, J. 
Balsys, K. Kraujalis, V. Pū
kas, J. P. Mačiulis, A. Žilins
kas, P. Montvila ir J. Kubi
lienė.

Keletas narių užsimokėjo 
nario mokestį, tad iš viso per 
prakalbas gauta 50 dol. 25c.

P. J. Montvila, 
Iždin. padėjėjas.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

KANADOS
BLACK HORSE ALE

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

IEŠKO ■miHiuMiiira

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią 
I

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

jį 489 Grand Street Brooklyn, N. Y

D. VVhitecavage, Savininkas

PARDUODAMI NAMAI
6 SEIMŲ namas, kiekvienas butas tu

ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol.. 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000.
SEIMŲ medinis namas su dideliu 
sklypu 100 x 150 pėdų, Great Neck, 
L. I., N. Y. Kaina $8,500.
Platesniu informacijų kreipkitės j

Adv. PRANĄ ALEKSĮ
110-18 Jamaica Avenue, 

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

2

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
Iš ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMA8 DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

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

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

V. UBARAVICIU8
Pranešimų Dir.

J. P. OINKU8 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS

Muxikoo Dir.
Programos Dir.

Ieškau Nikodemo Strun- 
gio, gyvenančio Brooklyne, 
ir Motiejaus Steinio, gyve
nančio New Yorke. Yra svar
bus reikalas.

Mrs. Stella Prinkitis,
199 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N. Y.

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIŲ 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

■OBIUIBISIIBUH

H

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atliek* mūriniu namu (ienų iš
lyginimą, plasteriavima, Šaligat
viu cementavimu ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 8, N. Y.

Dariaus ir Girėno Skridimo Paminėti 

DIDŽIULIS PAVASARINIS PIKNIKAS 
šeštadienį, Birželio - June 7, 1947 

DEXTER PARKE - 
74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

Šokiams grieš ANTANO PAVIDIS Orkestrą. Bus ir kalbų. 
Pradžia — 2 vai. po pietų Įžanga — 60 centų
Visus nuoširdžiai kviečiai atsilankyti. RENGĖJAI.

(Didžiųjų Draugijų Atstovai ir Paminklui statyti Komitetas)

Clement A. Voket 
(VOKETAmS) 
Advokatas 

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

NEwtown 9 - 5972

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

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

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

"MEMORIES of LITHUANIA" S
RADIO HOUR Ž 

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

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

TeL MArket 2-5360 X

s ,■ . ■ •

“Am] 
t rukus] 
kun. 1 
atsimin 
Stulgiui 
pažinoj 
Krupavi 
ma sui 
baus n 
kurie tl 
perą me 
kis ir 
tariaus 
dradarH 
stybės

“AmJ 
kviečiai 
t i M. K 
mus af 
savo p;

Gegul 
Mass., J 
lietuvių! 
kun. Stl 
uis būvi 
tų amžil 
nas min| 
tu suka] 

' Kun. | 
maus q 
darbšti I 
gą ir pi 
vaidinid 
klausim 
nių. Ari 
“DarbiiJ 
mylimas 
parapiji

VelioJ 
ninko” 
Federac 
kitiems 
nuoširdi

RusijJ 
grijoje i 
persvara 
sybė nei 
Tuojau 1 
Vengrija 
mos dali 
išsiųsta |

Dauge 
Washing 
jis turi] 
Dėl pei 
negalima 
žmonių, r 
kas turi 
Kas šian 
Rumunij 
slavijoj, 
reina nu

Norėd 
sijos nes 
pažadais 
priešinio 
veiklą n 
resu. Rei 
mą ne V

Brook 
pasiryžo 
ruošti lie 
Jaunimu 
pajėgos, 
das davė 
žymus i 
sutiko bi

Brookl 
džiu tuoj 
sey vyč: 
kuopos Į 
lietuvių : 
masi gra

Jaunin 
jimasis 1 
sta. Tai 
mos prar 
mose lie 
ima stair

Pagarl 
nimui!

Italijoj 
kratų va


	1947-05-30-AMERIKA



