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įdu” išlyginti nuomonių 
imams tarp Jungtinių 
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Stalino pareiškimas tai 
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įp ten buvo, kaip ne, 
į aišku, kad “šaltasis” 

nesibaigs. Anaiptol, 
pasidės ir “karštasis.” 
k)s šimtmetis” — tik pa-

nepatinka Izraelio 
ie rašo: “Mums ne-1

imi Aplankyti Naujai A
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Kuri randasi patogioje vietoje

Street

D. Whitecavage, Savininkas

ns i
s. Jie rašo: _________
ntama, kodėl 20-tojo 
ųs žydai pasirinko te
gyvenusį dienas, savo 
[bei pavadinimą.” 
i tie “jie,” nė klausti 
ua. Jiems “atgyvenę 
s” yra visa, kas nekve- 
talino raugu. Stalingra- 
Leningradas, Kalinin- 
S — jų manymu, pui- 
L tiesiog už širdies stve- 
rdai. Tų vardų šiandien 
prisėta ir mūsų brangio- 
tuvoje.
ps ir Hitleris mėgo, kad 
į garbintų, tačiau, oku- 

Lietuvą, nepavadino 
Es alėjos Hitlerio pro- 
u (užteko jam Vokieti- 
įitlerinių” gatvių). 
Įietijos “hitlerinės 
BU 
kts 
lis”

Ne pasakų tolimas kaimas paskendo migloj pamažu: tėviškės liūdnas atšlaimas,— 
o buvo ten, buvo gražu...

Hoffmanas apie JAV paramą Europai Grasina arabams

gat- 
“atgyveno dienas.” 
atsitiks ir su ‘stali- 
gatvėmis, kur jos

Europos Atstatymo Plano 
direktorius Paul Hoffman pa
reiškė, kad Jungtinių Valsty
bių paramos negaus nė viena 
Europos valstybė, kuri teiks 
karo medžiagas Sovietų Są
jungai. “Mes joms pasakysi
me, kad nustotų teikusios 
medžiagas, o jei nepaklausys, 
neteiksime paramos,” pabrė
žė jis.

Hoffmanas kreipėsi į Sena
tą, prašydamas, kad Europai 
šelpti būtų paskirta 4 bilijo
nai ir 245 milijonai dolerių.

Priimtas įstatymas leido

buvo paskyręs, 1 
gautas iš Recon- 
Finance Corpora- 
ligi įstatymo pri-

Europos atstatymo reikalams 
išleisti 5 bil. 300 milijonų do
lerių.

55 milijonus Kongresas jau 
anksčiau 
bilijonas 
struction 
tion. Tad
imtos sumos dar trūksta 4 
bilijonų ir 245 milijonų dole
rių.

Hoffmanas pareiškė sena
toriams, kad valdžia užsie
nin rengiasi siųsti tiktai tas 
prekes, be kurių Jungtinės 
Valstybės gali apsieiti.

Palestinoje prasidėjus ka
ro veiksmams, arabų lėktu
vai dažnai bombarduoja žy
dų apgyventas vietoves. Nuo 
bombardavimo daugiausia 
kenčia sostinė Tel Aviv.

Žydai įspėjo arabus, kad 
jei tas bombardavimas nesi
liaus, žydų aviacija aplanky
sianti visus jų miestus.

Sovietų Sąjunga pripažino 
naująją Izraelio valstybę. To
kiu būdu Sov. Sąjunga yra 
ketvirtoji valstybė, pripaži
nusi Izraelį. Pirmoji buvo — 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, antroji — Naujoji Ze
landija, trečioji — Guatema
la.

Molotovo notoje Izraelio 
laikinosios vyriausybės užs. 
reik, ministeriui Moše šertok 
sakoma:

“Sovietų Sąjungos vyriau
sybė yra nutarusi oficialiai 
pripažinti Izraelio valstybę 
ir jos laikinąją vyriausybę. 
Sovietų vyriausybė tikisi, 
kad žydų valstybės sukūri
mas sustiprins taiką bei sau
gumą Palestinoje ir Artimuo
siuose Rytuose; ji taip pat 
tiki, kad draugiški santykiai 
tarp Sovietų Sąjungos ir Iz
raelio valstybės bus sėkmin
gi.”

USTAS FUNERALHC,
AISNIUOTAS GRABORIUS

tujai įrengtos patalpos. Ypatinga 
teikiamas Kiekvieno Pageidavimo J

kinga, bet vienu metu 
buvo pasirodę ženklų, 

‘ s “taikos.” 
[galvoti kai kam buvo 
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i sekretoriaus Marshal- 
reiškimai tuoj pat tas 
j išsklaidė. Pasirodo, 
.ta Maskvos šunybės, 
ros, žinoma, nori kiek- 
I. Betgi jos negali būti, 
rugelyje valstybių šei- 
rauja raudonasis dikta-

Las Vegas, Nevadoje, vei
kia pinigų lošimas, vadina
mas “rulete.” Tas lošimas 
sutaisytas taip, kad išlošia 
tik ruletės savininkai, o visi 
svečiai pralošia.

Tačiau grupė kolegijos stu
dentų surado būdą, kaip ru
letę aplošti. Pereitą pirma
dienį tie studentai, pasinau
dodami savo “sistema,” išlo
šė $12,300.

Nužudė Amerikos 
korespondentą

NUKOVĖ 5 BĖGLIUS
Iš sovietų “rojaus” bėga, 

kas tik gali ir kur tik gali. 
Pereitą savaitę 40 bėglių iš 
Rusijos bandė pereiti į Persi
ją. Bet kai persų pasienio 
sargyba bandė juos grąžinti, 
šie jėga bantįė pęreiti sieną. 
Susišaudyme nukauti 5 bėg
liai ir 2 persų kareiviai.

PAŠTO ŽENKLAS PA
GERBTI 4 KAPELIONAMS

Kitą savaitę Washingtone 
išleidžiamas trijų centų paš
to ženklas, kuriuo bus pa
gerbti keturi kapelionai — 
katalikų kunigas John P. 
Washington, žydų rabinas 
Alexander Goode ir du pro
testantų dvasininkai— Clark 
V. Poling ir George L. Fox. 
Jie paskendo 1943 m. Gren
landijoje, kada buvo torpe- 
duojamas Jungt. Valstybių 
karo laivas “Dorchester.”

15 redes Jr.
iKATAS
leyer Street
11, N. Y.

Teen 7-9394

e Amerikos lietuvį poe- 
41-40—1^' lių Baniulį, dėkui A.

Haičiui, rašo ir Europos 
ių laikraščiai. Ir jo ei
tų juose spausdinama, 
kios abejonės galima 
iti, kad tremtiniai do- 
ir atskira jo poezijos 
kurią tikimasi išleis-
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Vartojamai 
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penkeri metai, kaip 
irime šio poeto savo 
Tačiau savo poezija jis 

’ rt darosi gyvesnis tau- 
širdyse.

BEVINO ŽODŽIAI
Didžiosios Britanijos užsie

nių reikalų ministeris Bevi- 
nas pareiškė parlamentui, 
kad vien tik komunistai 
pastoja kelią pasaulio taikai.

Komunistui parlamentarui 
užklausus, kodėl Anglija ne
atidengianti savo kortų, Be- 
vinas atsakė nematąs reika
lo atidengti visas savo kor
tas, kada Kremlius atidengia 
tik vieną ar dvi.

Salonikų (Graikijoje) pa
jūryje rastas Jungtinių Vals
tybių radijo korespondento 
George Folk lavonas. Kas jį 
nužudė, nežinoma.

Paskutiniu metu Folk bu
vo išvykęs į sukilėlių stovyk
lą, norėdamas gauti reporta
žą iš paties komunistų gene
rolo “Marko.”

Graikijos vyriausybė pa
skyrė $4,600 atlyginimo tam, 
kas nurodys Polko žudikus.

—Izraelio vyriausybė kal
tina britus parėmimu arabų, 
kurie kariauja prieš žydus.

—Turkijoje nusileido bul
garų lėktuvas, kuriuo ten at
skrido du Bulgarijos dezer
tyrai karininkai.

—Ties E. Stroudsburg, Pa., 
nuo bėgių nušoko keleivinio 
traukinio garvežys ir įkrito 
į Deleware upę. Jį vairavęs 
inžinierius A. Ingetti iš 
Bronx, N. Y. ir pečkurys Da
nielius Krušinskas iš Jersey 
City užsimušė.

—Afrikos tyruose, Saudi 
Arabijos teritorijoje, nukri
to Amerikos bombonešis 
B-29. Iš 14 juo skridusių ka
rių tik vienas išliko gyvas.

—Prancūzų Afrikoje sudu
žo Belgijos lėktuvas, skridęs
iš Belgų Kongo, žuvo 23 žmo
nės.

—Už prekiavimą juodoje
.biržoje Amerikos kariuome-1 stovų ir svečių dalyvavo 124.

NUTEISĖ kaizerio 
SŪNŲ

Buvusio vokiečių kaizerio 
sūnus Augustas Vilhelmas 
vokiečių teismo nubaustas 30 
mėnesių kalėjimo.

Jo byla buvo nagrinėjama 
Ludwigsburge. Paaiškėjo, 
kad jis priklausė nacių parti
jai, dalyvaudavo susirinki
muose ir iš viso to pasipelny
davo.

—Laivu Queen Mary iš 
Southampton© į New Yorką 
atplaukia sovietų atstovas J. 
Malik, kuris užims Gromyko 
vietą Jungt. Tautų organiza
cijoje. Gromyko grįžta Rusi
jon.

Ateitininkų sendraugių suvažiavimas

iską, kas tik ko 
žiu (insulinu) ir

Vas tunas
es Avenue 
. 21, N. Y. 
nore 5-7285 
inia 7-2940
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■ “Sekminių vainikas.” 
“’ivo ir tremtyje, Vokie-

I ne kartą vaidinamas. 
Korius — Ant. Gustai- 
išytojas tremtinys. Po 
Limo buvo koncertinė
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ATVYKO DR. H. LUKO
ŠEVIČIUS

Gegužės 17 d. laivu “Ar
gentina” iš Pietų Amerikos 
atvyko Dr. Henrikas Luko
ševičius, buvęs Lietuvoje 
universiteto teisių fakulteto 
dėstytojas-asistentas. Laiki
nai apsistojo New Yorko apy
linkėje.

Dr. H. Lukoševičius yra 
buvęs “Amerikos” bendradar
bis. Linkime jam sėkmingai 
įsikurti.

Inė Vokietijoje suėmė 50 žy
dų DP. Pas juos rasta daug 
kavos, tabako ir kitų juodos 
biržos prekių.

—Anglijos karalaitė Elz
bieta su savo vyru princu Pi
lypu lankosi Prancūzijoje. Jie 
važinėja automobiliu, kuris 
nepraleidžia kulkų.

Rusai leido konsn-
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gramos dalyviai pasi- 
jražiai. Atskirai čia jų 
tinsime, šia proga tik 
įaugsime tuo faktu, 
j tremties atvykęs lie
jas jaunimas rado ben- 
albą su seniau čia gy
čiais lietuviais. Bend- 
. nuoširdžiai dirbamas 
3 davė gražių vaisių, 
erini A. Zenkui linkėti- 
hg sėkmės ir ateityje, 
pen pavadinimu, bet ir

Gegužės 19 d. iš Švedijos 
atvyko gydytojas Dr. Stasys 
Petrauskas su šeima. Laiki
nai apsistojo Jersey City pas 
Dr. Pr. Bagdanavičių.

Tuo pat laivu atvyko dai
nininkė Ramanauskienė su 
sūnum.

savo esme tai būta Sekminių 
vainiko, gražiai vainikavusio 
lietingą pavasario šventę.

Sovietų valdžia davė vizas 
J. Valstybių konsulams vyk
ti į Daireno uostą, Kinijoje.

Amerikos konsulai per ke
letą mėnesių laukė vizos, bet 
jos gauti negalėjo. Konsu
lams buvo paskirtas laivas, 
kad nuvežtų juos į paskyri
mo vietą, bet jie, nesulaukę 
vizų, prieš kelias dienas lie
pė laivui važiuoti namo.

Jie patys taip pat rengėsi 
važiuoti namo, bet pagaliau 
rusai davė vizas. Konsulai 
turės važiuoti į Daireną pro 
Vladivostoką.

Balandžio 11 ir 12 d. Augs
burgo mieste, Vokietijoje, 
įvyko lietuvių ateitininkų 
sendraugių suvažiavimas. At-

Suvažiavimas pradėtas pa
maldomis, kurias laikė J. E. 
vysk. V. Padolskis. Suvažia
vimo dalyviams ir Hochfeldo 
stovyklos visuomenei pa
mokslą pasakė J. E. vysk. V. 
Brizgys, pabrėždamas, kad 
mūsų gyvenimas supilkėjo, 
kad mes esame susirūpinę 
tik savo siaurais reikalais. 
Katalikas inteligentas turi 
būti platus ir kartu gilus tos 
pilkumos naikintojas. Jis tu
ri domėtis ne tik religiniais 
ir tautiniais, bet ir kultūri
niais klausimais.

Iškilmingą suvažiavimo po
sėdį atidarė Sąjungos Cent
ro pirmininkas St. Barzdu
kas.

J. E. vysk. V. Padolskis 
savo sveikinimo kalboje iškė
lė, kad katalikas inteligentas 
turi pagilinti religijos paži
nimą, ir palinkėjo, kad atei- 
tininkija pasiliktų savo idea
lų aukštumoje. Jo Prakilnybė 
Tautinis Delegatas F. Kapo
čius kvietė visus kovoti prieš 
šeimų irimą, moralinį pakri-

kimą, visur ir visada skleis
ti vienybę ir nešti į gyveni
mą gyvąją dvasią.

Iškilmingo posėdžio metu 
einąs Federacijos vado par
eigas Dr. A. Maceina pasakė 
programinę kalbą; jis pabrė
žė, kad katalikas turi prisi
imti modernio pasaulio for
mas ir jas perkeisti.

Prof. M. Krupavičius kal
bėjo apie kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
ir mūsų dabarties gyvenimą. 
Jis prisiminė, kiek daug pa
sidarbavo ateitininkai Lietu
vos atkūrimui. Du trečdaliai 
visų mūsų savanorių ir pir
mųjų karininkų buvo iš kata
likiškojo jaunimo tarpo. Pre
legentas pažymėjo, kad visi 
mes turime dabar ieškoti tų 
momentų, kurie mus, lietu
vius, jungia į bendrą kovą dėl 
tėvynės laisvės.

Į naują centro valdybą 
rinkti: Dr. VI. Viliamas 
pirm., St. Barzdukas ir 
Dambriūnas — vicepirmin.; 
prof. A. Šapoka — sekr., Dr. 
A. Vasiliauskas — ižd.

Suvažiavimas praėjo šilto
je ir draugingoje nuotaikoje. 
Buvo pasiryžta nešti gyvąją 
dvasią į visus tautiečius.

iš-

Prieš 2000 metų romėnai i 
užkariavo žydų valstybę ir j 
pačius žydus išblaškė po vi- : 
są pasaulį. Nuo to laiko tas 
žydų kraštas buvo žinomas : 
Palestinos provincijos vardu. ;

Dabar ant tos bibliškos ka
ralijos griuvėsių kuriasi nau- ; 
ja valstybė, pavadinta Israel 
vardu, šią valstybę paskel- ; 
bė pasaulio žydų vadai nak
tį iš penktadienio į šeštadie
nį, vos anglų armijai palikus 
Palestinos žemę. ;

Naująją valstybę tvarkys 
37 asmenų Laikinoji Taryba, 
kurią sudaro įvairių partijų 
žmonės, jų tarpe vienas ko
munistas, Mejer Wilner.

Laikinąją vyriausybę su
darė Ben Gurion, 60 metų 
amžiaus Varšuvos žydas. Jis 
pasiėmė premjero ir karo 
ministerio portfelius. Užsie
nių reikalų ministeriu pa
kviestas Moše Šertok, žymus 
žydų veikėjas. Pirmuoju val
stybės prezidentu išrinktas 
Dr. Chaim Weizmann, 73 m. 
amžiaus.

Dr. Weizmannas šiuo me
tu gyvena New Yorke, “Wal
dorf Astoria” viešbutyje.

Džiaugsmo ašaros
Savos valstybės atkūrimą 

viso pasaulio žydai sutiko su 
dideliu džiaugsmu. Ypač iš
kilmingai tą šventę minėjo 
New Yorko žydai. Tačiau 
nuoširdžiau ją apvaikščiojo 
Palestinos žydai.

Kai Tel Avivo muziejaus 
salėje Ben Gurion perskaitė 
savos valstybės atkūrimo ak
tą ir aikštėje pakilo balta- 
mėlyna su auksine Dovydo 
žvaigžde vėliava, susirinkusi 
minia iš džiaugsmo priėjo 
prie isterijos: giedojimas, 
poteriai maišėsi su dainomis 
ir šokiais, minia šūkavo ir iš 
džiaugsmo verkė. Dar dides
nis visų džiaugsmas buvo, 
kai po 10 minučių nuo pasi- 
skelbimo naują valstybę de 
facto pripažino Amerikos 
valdžia.

Kraujo krikštas
Beveik kiekviena valstybė 

įsikūrimo dienomis turi per
eiti kraujo krikštą. Tik prisi
minkime Lietuvą. Kiek ji nu
kentėjo nuo bermontininkų, 
rusų ir lenkų bei vokiečių!

Tą patį kraujo krikštą per
eina ir naujai atgimusi Izra
elio valstybė.

Tuo pat metu, kai Gurion 
skaitė Tel Avive valstybės 
paskelbimo aktą, žydų sava
noriai visame krašte kovėsi 
su arabais, stengdamiesi už- 

■ imti svarbesnes pozicijas ir 
s geriau įsitvirtinti, nes

kraštui grūmoja karingos 
arabų valstybes.

Jau iš anksto arabų vals
tybės grasino įsikišti į Pales
tinos reikalus ir ginklu padė
ti vietiniams arabams, jei 
žydai bandys įkurti Palesti
noje žydų valstybę. Kad tas 
grasinimas neatrodytų tuš
čias, prie Palestinos sienų jie 
sutraukė geriausius savo ar
mijų dalinius. Vien tik Egip
tas pasiuntė 10,000 moderniš
kai apginkluotų savo karių.

Kai tik buvo gauta žinia 
apie Izraelio valstybės pa
skelbimą, tos arabų armijos 
peržengė Palestinos sieną ir 
kovos prasidėjo.

Vieni kaltina kitus
Naujoji Izraelio valstybės 

vyriausybė pasiskundė Jung
tinėms Tautoms, arabų puo
limą prilygindamas Hitlerio 
ekspansijai.

Į tai atsakydami, arabų 
kraštų valdovai tvirtina pa-

siuntę savo karius Palesti
non, kad panaikintų ten esa
mą netvarką ir apsaugotų sa
vo brolius—arabus nuo žydų 
žiaurumų, kurie prilygsta 
Hitlerio žiaurumams.

—Kai kaimyno namas de
ga ir dar tas kaimynas yra 
jūsų brolis, ar jūs neitumėte 
jo gelbėti? — teisinasi ara
bų vadai.

Karas yra baisus, ir, toli 
nuo jo būdamas, tikros tie
sos nesužinosi, kas yra kal
tas, kas teisus.
DP žydai važiuos Palestinon

Europoje yra apie 240,000 
benamių žydų. Iš jų apie 150 
tūkstančių gyvena tremtinių 
stovyklose. Dauguma jų nori 
važiuoti Palestinon. Ameri
kos generolas Clay pažadėjo, 
pasitaręs su Washingtonu, 
sudaryti jiems sąlygas leng
vai išvykti.

Iš Kipro salos, kur anglai 
buvo žydus sulaikę, Palesti
non važiuoja 14,000 žydų emi
grantų. Pirmieji jų ešalonai 
jau pasiekė Tel Avivą.

Atvykusius jaunus vyrus 
vyriausybė tuojau mobilizuo
ja. Iš jų tikimasi sudaryti 
gana gausią kariuomenę, ku
riai apginklavimą rūpinama
si gauti iš Amerikos.

Arabai slenka pirmyn
Pirmomis kovų dienomis 

Egipto kariuomenė įžygiavo 
30 mylių pirmyn ir užėmė žy
mų miestelį Gaza, Pietų Pa
lestinoje, 40 mylių n ir ’T'el 
Avivo. Vp n£Č

Iš rytų žydus smai^ad 
puola Transjordanijos ar&ie- 
ginkluoti būriai. Jie persilJ^ 
lė per Jordano upę, užėmė 
Jericho miestą ir slenka prie 
Jeruzalės.

Pranešimuose sakoma, kad 
tose kovose jau žuvę 900 žy
dų.

Ką daryti su belaisviais?
Kai valstybė kariauja su 

valstybe, karo belaisvius ap
saugoja tarptautiniai įstaty- 

Įmai. Bet Izraelio kariams tų 
Į teisių taikyti arabai nenori. 
Jie žydus laiko teroristais ir, 
paėmę nelaisvėn, gali sušau
dyti.

Į tai žydai arabams atsa
kė:

—Mes turime paėmę nelais
vėn daug arabų. Jų laukia

• toks pat likimas.
Kovos tęsiasi

Pranešimai iš Tel Avivo sa- 
' ko, kad žydai užėmė seną ara

bų miestą Acre, esantį 12 my
lių į šiaurę nuo Haifos. Anks
čiau buvo pranešta apie sėk
mingus žydų priešpuolius

■ prieš įsiveržiančias arabų pa-
■ jėgas šiaurės rytuose.

Iš Haifos pranešama, kad 
[ 500 arabų buvo paskandinta, 
, žydams atidarius hidroelekt- 
’ rinę užtvanką ir užtvindžius 
,1 Jordano slėnio lygumą.

Pranešimai iš Kairo sako,
■ kad Egipto armija stumiasi
• Palestinos pajūriu Tel Avivo 

link. Pats Tel Avivas smar-
. kiai puolamas iš oro.

—South Kearny, N. J., įvy
ko sprogimas Koppers Coke 
Co. dirbtuvėse. Du darbinin
kai užmušti ir keli sužeisti.

—Vengrijos komunistų
valdžia ruošiasi atimti iš ka
talikų parapijines mokyklas. 
Kardinolas Mindszenty pa
skelbė, jog visi tikintieji, ku
rie prisidės prie to akto, bus 
ekskomunikuo  jami.
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Marija! Marija!
Tu stovi prieš mano akis, 
Laikydama rankoj leliją, 
Po kojų delčios mėnesis. 
Tu stovi, Marija, tyliai, 
O dūšia kalbi taip giliai; 
Prabilk prakalbėk tėvų žemei, 
Kurią pasmerkimo buitis 
Į prapultį tremia.

HaStas Ir žinftu Amerika trumpina save nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunūiama pašto ženklų.

VERČIAU BADAUTI, NEGU Į SIBIRĄ

Karą pralaimėję vokiečiai dabar turi pusbadžiu gyven
ti. Maisto stoką ypač jaučia fabrikų darbininkai, turį sun
kiai dirbti.

Amerikiečių ir britų zonose kai kurių fabrikų darbi
ninkai susitarę nutraukė darbą, kol nebus jiems padidin
tos maisto normos. Streiko rezultate jų reikalavimai dau
giau ar mažiau buvo patenkinti.

Tai matydami, Espenheim korporacijos darbininkai, 
rusų zonoje, irgi pagrasino nutrauksią darbą, jei maisto 
davinys nebus jiems padidintas. Tačiau sovietų komisarai, 
kurie tą fabriką valdo, pagrasino visus streikuojančius 
darbininkus išvešią į Sibirą.

Kitą dieną, kaip praneša vokiečių laikraštis “Der Ta
gesspiegel,” visi darbininkai susirinko darban.

Verčiau badauti, negu į Sibirą! štai kodėl ir lietuviai 
tremtiniai verčiau skursta nesvetingose šalyse, negu grįžta 
į sovietų valdomą Lietuvą, šiandieninė Lietuva ir Sibiras 
yra vienas ir tas pats dalykas. Jei esi Lietuvoj, reiškia — 
gali greit atsidurti Sibire, kalėjime ar kitur, iš kur tegali 
tik mirtis išvaduoti.

Bloga gyventi Lietuvoje. Bet kam pasiskųsi, kad blo
ga? Darbininkai baisiausiai išnaudojami, bet jie nestrei
kuoja. Kas pabandytų bent pagalvoti apie streiką, tas bū
tų žiauriausiai nubaustas.

Įdomu, ką sakytų mūsų komunistai, jei su streikuo
jančiais panašiai pasielgtų Amerikos valdžia?

Marija! Marija!
Tavasis akių žvilgesys
Pražydina sieloj leliją
Ir skleidžia skaisčiausias mintis;
Lai šviečia, Marija, meiliai
Man Tavo akių spinduliai;
Lai giedrina gimtąją žemę, 
Kurią žabaloji naktis 
Aklybėmis temia.

Marija! Marija!
Kai Dvasiškos Rožės kvapstis 
Paliečia dvelkimais leliją, 
Klusniausia negirdi ausis;
Vienok, o Marija, švelniai
Dalinas omens slėpiniai;
Taip mūsų nualinta žemė
Iš Tavo gausybės te vis 
Išganymą semia.

Pasiūlyta tremtinius imti į Amerikos 
armiją

Amerikos imigracijos istorija

Nežiūrint sunkumų atvyk- iš kurios valstybės įsileisti, 
ti, 1650 m. jau buvo 52,000 Pagrindu imta 1910 m. Ame- 
baltųjų žmonių Amerikoje, rikoje 
Pirmajam gyventojų cenze i 
šioj šalyje 1790 m. buvo ras- ; 
ta 3,227,000. 75% anų laikų ; 
gyventojų buvo iš Britų salų. 
8% atvyko iš Vokietijos. Po 
mažiau iš Olandijos, Prancū- 

Ą5<os ir Ispanijos. Kongresas 
/Jie'1 m. pravedė vadinamąjį 
geicn Act, pagal kurį nepa
liaujami ir pavojingi J. 
jylstybėms svetimtaučiai ga- 

<x—'būti išdcportuoti. Nuo 1819 
m. buvo pasistengta žymiai 
pagerinti laivais keliones, 
kad tik daugiau į Ameriką 
žmonių atvyktų.

Tarp 1820 ir 1880 m. atvy
ko daugiau kaip 10 mil. žmo
nių. 1875 m. pradėti suvaržy
mai. Pirmieji suvaržymai bu
vo neįsileisti kalėjimo baustų 
ir prostitučių. Griežčiausias 
įstatymas pravestas 1882 m. 
Juo apribotas kiniečių įsilei
dimas. Mat, tarp 1850 ir 1880 
m., kai tik Kalifornijoje at
rastas auksas, kiniečių stai
ga į Ameriką atvyko net 200 
tūkstančių. Paliko kiniečiams 
tačiau teisę atvykti; pirk
liams, mokytojams ir turis
tams. Darbininkams atvykti 
kas dešimt metų atnaujinda
vo įstatymą. Tiktai 1943 m. 
gruodžio 17 d. tas įstatymas 
atšauktas, ir Kinijai duota 
kvota 105 žmonės per metus. 
1882 m. pravestu įstatymu 
dar uždrausta atvykti idio
tams, lunatikams ir asme
nims, numatomiems, kad jie 
gali būti visuomenei našta. 
1885 m. įvažiavimas suvar
žytas vadinamuoju Alien 
Contract Labor Law. Tas su
stabdė darbdaviams išnaudo
tojams įvežti pigiai apmoka
mus darbininkus.

1891 m. įvestas ir sveika
tos patikrinimas. Tarp 1875 
ir 1903 atvyko arti 12 milijo
nų žmonių. 1903 m. uždraus
ta atvykti nuomariu sergan
tiems, silpnapročiams, profe
sionalams ęlgetoms ir anar
chistams.

Pagaliau 1910 m. tie visi 
anksčiau pravesti įstatymai 
praplėsti ir suvienodinti. Ir 
galiausiai 1917 m. pravestas 
vadinamas Basic Immigra
tion Act, kuris ir dabar yra 
galioje.

1918 m. dar įvestas ir radi
kalams neįsileisti įstatymas. 
1921 m. įvestas Quota Act 
Juo nustatyta, kiek asmenų

gyvenusių žmonių 
skaičius. Iš atskirų valstybių 
atvykusių žmonių nustatyta 
įleisti 3% kiekvienais metais. 

1924 m. pastovi kvota pra
vesta jau tik 2% pagrindu, 
bet minimum buvo nustatyta 
įleisti nemažiau 100 iš kiek
vienos valstybės. Tuo būdu 
iš šiaurės ir Vakarų Europos 
valstybių gali daugiausia 
žmonių į Ameriką atvykti. 
Nekvotiniais imigrantais ga
li būti Amerikos piliečių vy
rai, žmonos ir vaikai, taip pat 
dvasininkai ir profesoriai, jei 
turi atitinkamus kvietimus.

200 ATSIVERTIMŲ
Pereitą šeštadienį vysku

pas T. J. McDonnell suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą 
dviem šimtams atsivertėlių į 
katalikų tikybą. Iškilmės įvy
ko šv. Povilo bažnyčioje, Co
lumbus Ave. ir 60th St., New 
Yorke.

Šių metų pradžioje paty
riau apie senatoriaus Lodge 
sumanymą bei siūlymą imti 
į JAV kariuomenę svetimša
lius ir ypač tremtinius beval- 
stybius (DP). Bal. mėn. su
žinojau, kad šis senatorius 
pasiūlė iš tokių asmenų su
daryti Amerikos svetimšalių 
legijoną ir, karo vadovybei 
susidomėjus ir net jau svars
tant šį planą, stengiasi tokio 
legijono įsteigimą legalizuo
ti. Lietuvių spaudoje nieko 
nebuvo girdėti apie tai. Ma
tydamas tinkamą progą dau
geliui mūsų tremtinių patek
ti į JAV armiją ir kartu iš 
dalies lengvinti jų imigravi
mą, ryžausi skubiai veikti, 
kiek man Am. piliečio teisės 
leidžia.

Bal. 20,d. kreipiaus į sen. 
Lodge, remdamas jo planą į- 
vairiais pagrindais ir galimu
mais Amerikos ir tremtinių 
naudai. Rašiau keliems kon- 
gresmanams ir Atstovų Rū
mų ginkluotų jėgų komitetui, 
ragindamas, vispusiškai ap
svarsčius, pritarti ir remti 
sen. Lodge planą, steigiant 
svetimšalių legijoną su lietu
vių ir kt. tautų daliniais. 
Įvertindami tuos siūlymus, 
kongresmanai žadėjo juos su 
savo pritarimu pateikti Ar
mijos Departamentui. Dar ne 
aišku, kaip galutinai nuspręs 
karo vadovybė, vyriausybė 
ir Kongresas, kuris šiuo mė

Aktorius P. Šimkus apie savo brolį
Tremtyje gyvenąs Lietuvos I 

Valstybės Teatro aktorius 
Petras Šimkus šiais metais I 
švenčia savo 15 metų scenos 
darbo sukaktį. Dabar jis dir
ba Tremties Teatre.

Petras Šimkus — gabus ir 
gražiai pasižymėjęs aktorius. 
Šia proga mums įdomu pa
brėžti, kad jis yra tikras bro
lis Jono Šimkaus, žymaus 
Lietuvos komunisto, Aukš
čiausios Tarybos nario ir ke
lių laikraščių redaktoriaus, 
vokiečių-rusų karo metu gy
venusio Rusijoje.

Apie savo brolį ir komuniz
mą aktorius Petras Šimkus 
“Žiburių” savaitraščio bend
radarbiui šitaip atsiliepia:

“1940 metais užplūdus Lie
tuvą raudoniesiems, su gai
lesčiu stebėjau, kaip mano 
brolis įsijungė į komunistinę 
veiklą. Bolševikų tikslams 
ryškėjant, melo, apgaulės , ir 
pagaliau teroro pagalba Lie- 

■ tuvos nepriklausomybę likvi- 
. davus, bandžiau keletą kartų 

su broliu kalbėtis apie neri- 
, mą tautoje ir kaip žmonės 

šią klaikią tragediją pergy
vena. Bet jis, tarsi apakęs, 
nenorėdavo ir klausyti mano 
aiškinimų ir su entuziazmu 

į pranašavo gražią, laimingą

Lietuvos ateitį.
Bolševizmas savo metines 

Lietuvoje apvainikavo bai
siausiomis žudynėmis, žmo
nių medžioklėmis ir deporta
vimu užkaltuose gyvuliniuo
se vagonuose į rytus. Tik pra
sidėjęs karas sutrukdė sovie
tų pradėtą sistematingą lie
tuvių tautos naikinimą ir 
įkvėpė žmonėms šviesesnių 
vilčių atgauti tautos laisvę.

Mes, teatralai, tuo laiku 
gastroliavom, berods, Šiau
liuose, ir, grįžęs Kaunan, su
žinojau broliuką išdūmus 
Maskvon. Katė pieną palie
jo...

Trejus metus naikinus mū
sų šalį rudajam totalizmui ir 
antrą kartą okupuojant Lie
tuvą bolševikams, ryžausi iš 
dviejų blogybių pasirinkti 
mažesnę — palikti Lietuvą ir 
trauktis su masėmis tautie
čių į vakarus.”

Aktorius Petras Šimkus, 
kaip ir kiti lietuviai tremti
niai, yra atsidūręs sunkiose 
gyvenimo sąlygose. Tačiau 
jis pareiškė: “Taip, esame 
tremtyje, vargstame, bet jau
čiamės vis tiek laimingesni, 
negu gyvendami bolševikų 
valdomoj tėvynėje galėtume 

: jaustis.”

tu labai atsidėjęs krašto ap
saugos reikalams ir milžiniš
kų biudžetų svarstymui.

Senatoriaus Lodge kalbos 
Senate apie tremtinius

Pasiūlęs Senato ginkluotų 
jėgų komitetui svarstyti jo 
pateiktą įstatymo projektą 
(Bill S. 2016), įgaliojant ar
mijos sekretorių imti svetim
šalius į reg. kariuomenę tar
nybai už JAV žemyno, sena
torius H. C. Lodge, Jr., tarp 
kitko pareiškė:

“Tarp būdų kariuomenei pa
didinti yra dar vienas būdas— 
svetimšalių priėmimas okupaci
nei tarnybai. Ryšium su šiuo siū
lymu tenka pasakyti:

1. Tai užpildytų esamus ply
šius, kurių dabartinis savanorių 
ėmimas neįstengia užpildyti.

2. Yra daugj,?.unų vyrų, len
kų, čekų, nenacių vokiečių, ru
sų, gudų ir kitokios kilmės eu
ropiečių, kurie mielai tarnautų. 
Nėra abejonės, kad tokių vyrų 
galima gauti ir kad jie būtų iš
tikimi ir tinkami kareiviai.

2. Jų skaičius turėtų būti ribo
tas — sakysim 50,000 pradžiai, 
ir jokiu būdu ne daugiau kaip 
15% visos mūsų kariuomenės.

4. Po 5 metų tarnybos (po 
sėkmingo tikrinimo laikotarpio) 
svetimšalis turėtų teisę gauti 
Amerikos pilietybę. To pasek
mėje mes gautume gerų ir nau
dingų piliečių.

5. Tai taip pat iš dalies iš
sprendžia problemą, kurią suke
lia bevalstybiai (DP), nes tam 
tikri rinktiniai asmenys po pa
tenkinamos karo tarnybos galė
tų atvykti į JAV.

6. Nors armijos sekretorius 
šiandien turi techninę galią pri
imti svetimšalius, esu įsitikinęs, 
kad toks svarbus žingsnis netu
rėtų 
vien 
tam 
mu.

7.
tiktų Rusijos vyriausybei. Dėl 
to argumento, rodos, nereikia 
priminti, kad mūsų pastangos 
rusams patenkinti nebuvo ap
vainikuotos pasisekimu ir kad 
sovietai tikrai paniekins mus, 
nežiūrint ką mes darome. Suly
ginus mūsų prezidentą su Hit
leriu, jiems vargu beliko kas 
daugiau sakyti. Jie nekritikavo 
prancūzų svetimšalių legijono ir 
ilgainiui negalėtų kritikuoti mū
sų dėl svetimšalių priėmimo. 
Daugeliu atvejų jie darė taip 
pat, ir karo metu Rusijos armi
joje buvo daug vyrų, kurie ne
mokėjo rusų kalbos.

8. Nors tai nėra lygiagreti 
būklė, įdomu pažymėti, kad bri
tai savo zonoje Vokietijoje pa
lengvino savo vyrų ištekliaus 
problemą, vartodami danų, nor
vegų ir belgų vienetus.

9. Pažymėtina, kad šiuo metu 
mes patys naudojame ne Ame-

būti daromas remiantis 
techniniu pagrindu, bet su 
tikru Kongreso patvirtini-

Sakyta, kad tai gal nepa-

rikos piliečius tiekimų (sandė
lių) apsaugai ir pan. Vokietijo
je; taigi joks griežtai naujas 
principas nebūtų taikomas.

10. Iškeliant šiuos visus argu
mentus, tačiau yra faktas, kad 
visam pasauly yra milijonai 
žmonių, kurie žiūri į JAV kaip 
į demokratijos gynėją. Būtų vien 
tik teisinga, jeigu jauni ir tinka
mi vyrai iš tokios visumos tu
rėtų teisę pagelbėti mums tokį 
žiburį laikyti. Dėl daugelio prie
žasčių jie negali savo armijų iš
statyti lauke. Bet jaunieji jų vy
rai gali pagelbėti, ir jiems turė
tų būti leista tai daryti. Atsi
minkime pagalbą, kurią Lafa
yette, Kosciuška, Steubenas ir 
Pulaski suteikė revoliucijos ka
re ir kurią jų ainiai davė pilie
tiniame kare.

11. Mano siūlomas įstatymo 
projektas sustiprins mūsų apsau
gą — ne samdinių ėmimu, bet 
daug žadančių ‘piliečių kandi
datų” patarnavimo naudojimu.

Girdėjote valstybės sekreto
rių Marshallą pareiškiant savo 
įsitikinimą, kad šis planas yra 
vertas labai rimto svarstymo. 
Buvau žodžiu užtikrintas, kad 
Armijos Departamentas taip pat 
tam pritars.

Vasario pradžioj Valst. D-te 
buvo kai kurių neaiškumų dėl 
šios idėjos ir kilo pasipriešinimų 
dėl nesupratimo, kuris po to li
ko išaiškintas. Pareikšta ginčy
tinas punktas: “Tokiam stojimui 
(į JAV armiją) gali priešintis 
vyriausybės tų kraštų, iš kurių 
jaunimas eitų, nebent iš anksto 
būtų gautas tų vyriausybių su
tikimas.” Liečiamų vyriausybių, 
kur tai įmanoma, sutikimas tu
rėtų būti iš anksto gautas. Be 
abejonės, yra savo valstybės ne
turinčių vyrų, už kuriuos jokia 
užsienio vyriausybė negali kal
bėti. Mano supratimu, armija 
imtų tarnybon daugiausia kaip 
tik tokių asmenų.

Buvo priekaištas: “Svetimša
liai savanoriai gali kartais būti 
labai kerštingi ir gali sukelti 
krašto gyventojų dalies pasipik
tinimą.” Tokia išvada neigia pa
reikštą armijos nusistatymą lai
kyti šiuos savanorius Tolimuose 
Rytuose, Karibų srity ir Alias
koje.

Reikalas išleisti kareivių šau
kimo įstatymą gali labai me
džiagiškai sumažėti, naudojant 
daugiau civilinių tarnautojų gin
kluotose jėgose ir priimant ati
tinkamą svetimšalių skaičių.”
Reikalaukime atskiri/ dalinių 

lietuviams
Įsidėmėkim mano pabrauk

tus senatoriaus pareiškimus, 
kurie nušviečia puikią jo idė
ją, aukštai įvertina tremti
nius ir nusako kai kuriuos 
armijos planus. Mūsų karo 
vadovybė jau net numato 
svetimšalius laikyti tik Pa
namos perkaso srity, Alias
koje, Japonijoje, Korėjoje ir 
gal Pacifiko vandenyno salo
se.

Taigi armijos štabas ren
giasi steigti svetimšalių da
linius, bet Kongresas dar ne
patvirtino. Tad, mieli lietu
viai, įvertinkime momentą ir 
pasinaudokime auksine pro
ga. Vis tiek daug lietuvių 
stos į JAV karo tarnybą. 
Duokim progos jiems susi
burti į broliškus dalinius. 
Parūpinkim jiems atskirą 
garbingą vietą Amerikos ar
mijoje — išskiriant lietuvius 
ir suburiant juos į atskirus 
vienetus. Tai galima tik iš 
anksto padaryti. Sukruskim 
ir prašykim savo kongresma- 
nus priimti sen. Lodge įsta
tymo projektą (Bill S. 2016), 

; leidžiant steigti lietuvių ir ki-j 
I tų vertingų tautų pulkus. Į 
• Nebijokim plačiau naudotis 

piliečio teisėmis ir kreiptis į 
Kongresą, reikalaujant glo- 

i bos ir užtarimo pavergtoms 
. tautoms! Prieš rinkimus kan- 
. didatai bus nuolankūs ir pa

rems daugybės balsų šauks
mą. Antros tokios progos ne
sulauksim.

Tad vieningai pagelbėkim 
lietuvių pulkais sustiprinti 
Amerikos apsaugą! Tuo įra
šysimi garbingą puslapį Ame
rikos istorijoje!

Kap. Petras Jurgėla

šiu metų gegužės 8 d., po 
sėkmingai išlaikytų dokto
ranto egzaminų ir su pagyri
mu apgintos mokslinės diser
tacijos “De relationibus inter 
statum et catholicam Eccle- 
siam,” pontifikalinis Ottawos 
katalikų universitetas sutei
kė teologijos daktaro laipsnį 
lietuviui kunigui Juozui Ta- 
darauskui.

Naujasis daktaras yra bai
gęs Telšių kunigų seminari
ją, vėliau gavęs Kauno Uni
versitete teologijos licencia
to laipsnį. Pastoracijos sri
tyje Lietuvoje kun. Dr. Ta- 
darauskas buvo kapelionu 
įvairiose gimnazijose, o pas
kutiniu laiku ir Pedagoginio 
Instituto lektoriumi Vilniu
je. Tremtyje kun. Tadaraus- 
kas ilgesnį laiką gyveno Šve
dijoje ir dirbo lietuvių trem
tinių tarpe pastoracinį ir kul
tūrinį darbą. Lietuvoje yra 
jis išleidęs porą maldakny
gių suaugusiems, o tremtyje 
vaikučiams. Dėl savo origi
nalumo ir spalvotų paveikslų 
gražaus parinkimo pastaroji 
vaikučių maldų knygelė grei
tu laiku pasirodys anglų ir 
prancūzų kalbomis. Švedijoje 
kun. Dr. Tadarauskas reda
gavo religinį lietuvišką laik
raštį “Spinduliai.”

Į Kanadą kun. Tadaraus
kas atvyko tik prieš šešerius 
mėnesius, kur, be savo tiesio-

ATVYKIMO KL
tremti-1 Lietuviams, la 

gMo darbo, uoliai '""° “
doktoranto egzaminam! ^1 ,en' 
sėkmingai apgintos dise s^^a' 
jos (rašomasis darbai , 
208 puslapių) to patiei 
versiteto vadovybė n 
daktarą pakvietė užimt 
fesoriaus vietą.

Baigiant, tenka nuoši 
pasidžiaugti, kad lietuv 
sur savo rimtu darbu j? 
nuilstamomis pastan 
stengiasi išgarsinti Ii 
vardą.

Lietuvio dotoranto di 
ei jos gynimas Kanados; 
nes katalikų intelektual 
pe iššaukė gyvo susidi 
mo. Universiteto rėk 
paskelbus džiugius egz 
rezultatus ir pareiškiu 
labai mažas skaičius iš 
niečių šiame pontifik 
me universitete iš vis 
gavę daktaro laipsnį, o 
tuvių tik pirmasis at 
mas, gausiai auditoriją * 
lyvavę dalyviai nau 
daktarui lietuviui sukėl 
širdžias ovacijas!

N auj a j am teologijos < 
rui, kun. J. Tadarausku įiirsurasti 
ka nuoširdžiai palinkėt 
geriausio asmehinei j 
mei, o kartu savo mo 
veikla užsienyje ir tolia 
sinti mūsų tėvynės Li< 
vardą.

^dangomis

jepos 26 d. 
įarezoliu- 
J kurią bu- 
.įli komisi- 

į įjjginui iš

fOey - to- 
■fcvercomb, 

• j, S. Cooper, 
.j, McGrath,

Jie lan- 
..įlbėjosi su 
-ejgūiiais ir

0nizacija 
ulbėti

-s įstaigai 
Įjistįhr ir 

tremti
mi ištirti,

K. P. Až

Imigracijos ir natūralizacijos klausii

pasibaigė 
Skaičiau 

įstatymas 
30 d. Ar

“War Fiancees’ Act”
Klausimas: Kaip antrojo 

karo veteranas, aš planavau 
atsikviesti į šį kraštą savo 
sužieduotinę, bet laukiau no
rėdamas sužinoti, ką Kongre
sas darys su War Fiancees’ 
Įstatymu, kuris 
praeitais metais, 
laikraštyje, kad 
veiks iki birželio
teisybė? -Jeigu taip, tai man 
lieka maža laiko. Ką turiu 
daryti ?

Atsakymas: Malonu pra
nešti, kad “War Fiancees’ 
Act” veiks iki 1948 m. gruo
džio 31 d. Laikraščių prane
šimai, kad įstatymas išsi
baigs, buvo klaidingi. Se
nas įstatymas lietė tik 
sužieduotines, kilusias iš tų 
šalių, kurių kvotos buvo iš
sibaigusios; naujas įstaty
mas liečia visas sužieduoti
nes nepaisant gimimo vietos. 
Visos veteranų sužieduotinės 
turi atvykti kaip “svečiai” 
po bonu, trims mėnesiams. 
Jeigu per tą laiką vestuvės 
neįvyksta, tai sužieduotinė 
turi grįžti atgal į savo kraš
tą. Yra viena įstatymo sąly
ga, būtent, kad veteranas tu
rėjo tarnauti ginkluotose jė
gose tarp 1939 m. rugsėjo 1 
d. ir 1946 m. gruodžio 31 d.

Kaip pilietės vyras gali 
įgyti pilietybę

Klausimas: Atvykau į J. 
Valstybes, kaip imigrantas, 
1946 m. lapkričio 11 d. Ma
no žmona yra Amerikos pi
lietė. Kaip greitai aš galiu 
tapti piliečiu?

Atsakymas: Jei vedėte po 
1941 m. sausio 13 d., galite 
prašyti natūralizacijos, jei 
įrodysite dvejų metų reziden
ciją Jungt. Valstybėse ir jei 
su žmona gyvenote nors me
tus prieš pat padavimą natū
ralizacijos peticijos. Ameri
kos piliečių vyrams nereikia 
turėti pirmųjų popierių.
Prievartos darbas Vokietijoj

Kl.: 1943 m. mano draugas 
buvo nacių atgabentas į Vo
kietiją kaip prievartos darbi
ninkas. Nuo pat karo pabai
gos aš stengiuos jį atsikvies
ti į šį kraštą, bet man visa
da atsakoma, kad jis negalįs 
atvykti, nes Amerikos konsu
lai Vokietijoj priimą imigra
cijos aplikacijas tik nuo 
tremtinių, gyvenusių ameri
kiečių zonoj nuo 1945 m. 
gruodžio mėnesio. Mano drau 
gas persikėlė į amerikiečių

j politiškai 
$ IRO tor
iai įsistei- 
Preparatory 

-jlstornatio- 
įsuization— 
jiGenevoje, 
j’^UN vals- 
; ilgimo su- 
tnlstybė. 15 
. 'jautimus

zoną tik 1946 m. Ar m -Sov. Rusija 
lite padėti?

Ats.: Neseniai įvyko 
timas vizų patvarkyi 
dabar jūsų draugas ga spenio 
šyti imigracijos vizos 
tijoj, jei jis laikomas u 
niu. Tremtiniai daba 
būti išbuvę amerikieč] 
noj nuo 1947 m. baland; 
d. Tas pakeitimas buy 
darytas padėti tokiem! 
nėms, kaip jūsų draugi 
prantama, jūsų draugai 
laikytis visų kitų imigs 
patvarkymų.

Sūnaus pilietybe’
KL: Atvykau į Ali 

1941 m. su sūnumi, kų 
da buvo 7 metų amžj 
m. sausio mėn. tapau j 
Mano vyras kol kas g 
Vokietijoj. Lietuvos pigimų rū- 
Ar mano sūnus yra Apdarbams 
kos pilietis? 1^mažas

Ats.: Tautybės Įstaitremti- 
duoda Amerikos pili 
svetur gimusiam vaiki i ^rganizaci- 
abu tėvai yra Amerikj imaiitojai 
liečiai, kada vaikui suei ’ ' 
metų, ir jei vaikas būva 
liai įleistas į Jungt. Vi 
bes prieš tą laiką. Išimi 
romą jei vienas tėvas! 
arba tėvai persiskyrę.1 
atveju vaikas įgyja pili 
natūralizacija gyvo tėl 
ba tėvo, kuriam teismą 
skyrė vaiką. Jūsų sūnų 
gijo pilietybės jūsų na| 
žavimu. Aišku, kad jūs 
ras negalės įgyti pilie! 
prieš sūnaus 18-tą gini 
nį, ir tokiu būdu sūnus] 
prašyti pilietybės pats 
paduosite sūnaus natūi 
ei jos aplikaciją prieš! 
gimtadienį, jam nereikl 
mųjų popierių (deda! 
of intention).

Italijos piliečiai!
Kl.: Noriu atsikviesi 

brolį iš Vokietijos. Jis 
Fiume. Tas miestas tad 
klausė Italijai. Bet šil 
Fiume priklauso 
jai. Kuriai kvotai 
priklauso?

Ats.: Pusbrolis 
Italijos kvotai, kol Junj 
Valstybių prezidentas 
skelbs pakeitimą kvotoj 
rių šalių, kurias liečia j 
sutartys (Italija, Bulgl 
Vengrija, Rumunija ir 
mija). Tokios proklani 
dar nėra, ir imigrantę 
priskaitomi kvotoms, j 
egzistavo prieš rugsėjį 
m. 15 d.

iPCIRO ueį-

Ui m. liepos

Europos Va- 
pioje gyve
nai

valstybėse,
Tolimuose

to (Inter- 
paitteefor 
W yra buvę 
-X Pagal- 
p p 2,300; 
ra tremti- 
p tarnauto- 
puose yra 
^tojams 

paai. Dar

Jug 
pui

pn

taras, kurių ti 
230,000 žmonių, 
vieno savo tauty 
kuris dirbtų Am 

i organizacijų va 
pirm. kun. Dr. J. 
vo pirmutinis, 
lankyti tremtini' 
sąlygas organiz 
bai teikti. Daba 
siuntė savo atst

IRO išlaikyti 
leidžiama 160,8 
rių. Pagal sutar 
jo mokėti 39-89 < 
kėjo net 79%. / 
11.48%.

Tremtinių skai

Karui pasibai 
kariuomenės ra 
benamių žmonių 
ką nukentėjusi 
sudarė: iš vokie 
paleistieji, kar< 
priverstiniems < 
kiečių iš užimtų 
vežtieji žmonės i 
rusų, kai šie už 
nes.

Lietuviai yre 
pabėgę nuo rusi 
priverstiniems 
vežti. Nors jų si 
žėjo, bet tebėra 1 
tančių ir bevilti 
čių nežinomo 1 
tautų drauge ti 
yra likusių vi 
Lietuvių, latvių 
ge, kurie k 
kaip baltai, yra

Tremtinius alij: 
nuo n 

1945 m. vasai 
toje pasirašyta 
nustatė, kad tre: 
bėgėliai būtų pi 
žinami į savo tė 
naudojo visus l 
damiesi prieva 
lietuvius, latviu 
kus, ukrainiečr

R labui, 
N iš savo

p aprūpin- 
p net 300

-tkentėju- 
ffle. Kata- 
h urganiza- 
ĮRyra ma-

Amerikos vyri; 
griežtai pasiprie 
tinius tebeglobo 

Nors IRO si 
nius nuo išvietii 
lygiai traktuo 
IRO konstitucij; 
gus, kurie netek 
ba savo buvusic 
vietos ir kurie 
bijodami persek

PC IRO pagali 
Valstybių 

1948 m. prad: 
joje, U. S. zom 
se gaunančių P' 
bą, buvo šių ta 

Lenkų — 53,: 
ukrainiečių — 
gyvenančių Bri 
se - 2,893, US 
2,626, lietuvių - 
tų-13,008, lat 
jugoslavų — 4, 
113,962, visų ki

Taigi PC IR 
pagalbą Ameril 
vo 329,243 asm

Vyt Tarnui

I ŽEMĖJE
ris plėtėsi ir augo, i 

P lėšių dūmai, nematomo 
('7s nešami, kilo aukštyn ir a 

galingai ir pla 
L. tylių sodybų, paskendusiu 
balnine.

j trenksmo gailiai dejavo ir 
P raškoma gabalais, kartkar 
kapais į viršų, susimaišius 
M ir trobesių liekanomis. 
I^ Wiaukis, sutaršytais i 

lalėjo ant slenksčio, žvelgda 
I /^gintam ūkininko veide 1 
Įvisa kam: ir gyvenimi 
1,7®. grubios ir kietos, tiek ( 
i^pakėlusios ir nešusios, d; 
I ^Jėges, lyg jan 
1^0 negalėdamos pasiprie 
Kf5 dabar ėjo, artėjo, slinki 
l'^namų,

moteris viduje.—-Ar tu 

I ^oti važiuosiu, tik ne pb 

l^arė karčiai, lyg stovėdc 
1 * genimo duobės, kuria +•
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jgužės 8 d., po ginio darbo, 
laikytų dokto- doktoranto; 
ių ir su pagyri- sėkmingai r 
nokslinės diser- 
lationibus inter 1208 puslapy 
tholicam Eccle- —!1‘ 
kalinis Ottąwos 
rersitetas sutei- 
daktaro laipsnį 
igui Juozui Ta-

doktoranto

jos

aktaras yra bai- . 
unigų seminari- 
vęs Kauno Uni- 
logijos licencia- 
’astoracijos sri- 
je kun. Dr. Ta- 
juvo kapelionu 
maži jose, o pas- 
i ir Pedagoginio 
rtoriumi Vilniu- 
s kun. Tadaraus- 
aiką gyveno Šve- 
bo lietuvių trem-1 
įastoracinį ir kul- 
ą. Lietuvoje yra 
porą maldakny- 

dems, o tremtyje 
Dėl savo origi- 

palvotų paveikslų 
rinkimo pastaroji 
ddų knygelė grei- 
įsirodys anglų ir 
albomis. Švedijoje 
adarauskas reda- 
aį lietuvišką laik- 
duliai.”
ą kun. Tadaraus- 
tik prieš šešerius 

nir, be savo tiesio-

versiteto r • 
daktarą y 
f esoriaus vietai

Baigiant^1 
pasidžiaugti,! 
sur savo rij 
nuilstam^ 
stengiasi i! ' 
vardą.

Lietuvio ų 
cijos gynimu; 
nes kataliku 
pe iššaukė p 
mo. Uū. 
paskelbus ų 
rezultatus ir' 
labai mažas C 
niečių šiam# 
me univ:% 
gavę daktare: 

, tuvių tik p 
mas, gausiai; 
lyvavę daly

EMTINIŲ ATVYKIMO KLAUSIMU

širdžias
Naujajam; 

rui, kun. J, f 
ka nuoširdžįi] 
geriausio f 
mei, o kart' 
veiklaužac 
sinti mūsąl 
vardą.

ei jos ir natūralizacijos
Fiancees’ Act” 
as: Kaip antrojo 
’anas, aš planavau 
i į šį kraštą savo 
nę, bet laukiau no- 
užinoti, ką Kongre
su War Fiancees’ 
kuris 

metais, 
e, kad 
birželio

Jeigu taip, tai man 
ža laiko. Ką turiu

zoną tik B: 
lite padėti’

Ats.: Nl.
timas vizą;

pasibaigė 
Skaičiau 

įstatymas 
30 d. Ar

F praplečiant tremti- 
pagalbą ir nuolat rupi
jų atvykimu į Ameri- 

avartu plačiau susipa- 
ir su tremtinių atvyki- 
oblemomis, galimumais 
kūmais.
ium su pastangomis 
au tremtinių į Ameriką 
ti, 1947 m. liepos 26 d. 
enate pravesta rezoliu- 
r. 137, pagal kurią bu- 
laryta speciali komisi- 
gracijos klausimui iš- 
r susipažinti su trem- 
adėtimi.
omisiją buvo paskirti 
riai: A. Wiley — ko- 
s pirm.; C. Revercomb, 
Donnell, J. S. Cooper, 
Carran ir J. McGrath, 
isijos nariais. Jie lan- 
iropoje, kalbėjosi su 
įstaigų pareigūnais ir 
tremtiniais.

tautine organizacija 
mtiniams gelbėti
id Nations įstaigai 
įvesta surasti, kur ir 
ilima Europos tremti- 
ipgyvendinti, ištirti, 
los pervežti ir surasti 
legaliai ir politiškai 

įsaugoti. Kol IRO for- 
negalėjo pilnai įsistei- 
adaryta Preparatory 
sion of the Internatio- 
fugee Organization— 
O su centru Genevoje,
i jo j e. Iš 54 UN vals- 
arių IRO steigimo su- 

asirašė 21 valstybė. 15 
ių sutiko tremtinius 
škai remti. Sov. Rusija 
akalikai į PC IRO neį-

Lietuviams, latviams ir es
tams, kurių tremtyje yra 
230,000 žmonių, nebuvo nė 
vieno savo tautybės žmogaus, 
kuris dirbtų Amerikos šalpos 
organizacijų vardu. BALE 
pirm. kun. Dr. J. Končius bu
vo pirmutinis, nuvykęs ap
lankyti tremtinių ir sudaryti 
sąlygas organizuotai pagal
bai teikti. Dabar BALE nu
siuntė savo atstovą.

IRO išlaikyti metams iš
leidžiama 160,860,500 dole
rių. Pagal sutartį JAV turė
jo mokėti 39-89%, bet sumo
kėjo net 79%. Anglija moka

šytiimi[ 
tijoj, jei jis 
niu.

noj nuoS

mas: Malonu pra- 
d “War Fiancees’ 
<s iki 1948 m. gruo- 
1. Laikraščių prane- 
ad įstatymas išsi
buvo klaidingi. Se- 
atymas lietė tik 
tines, kilusias iš tų 
irių kvotos buvo iš- 
os; naujas įstaty- 
ia visas sužieduoti- 
isant gimimo vietos, 
teranų sužieduotinės 
ykti kaip “svečiai” ' 
i, trims mėnesiams.1 
er tą laiką vestuvės ; 
;a, tai sužieduotinė 
sti atgal į savo kraš- 
viena įstatymo sąly- 
nt, kad veteranas tū
nanti ginkluotose jė- 
rp 1939 m. rugsėjo 1 
46 m. gruodžio 31 d.
pilietes vyras gali 

įgyti pilietybę 
ūmas: Atvykau į J. 
>es, kaip imigrantas, 
.. lapkričio 11 d. Ma
ma yra Amerikos pi- 
Kaip greitai aš galiu 
iliečiu?
kymas: Jei vedėte po 
i. sausio 13 d., galite 
. natūralizacijos, jei 
te dvejų metų reziden- 
ingt. Valstybėse ir jei 
ma gyvenote nors me- 
eš pat padavimą natū- 
ijos peticijos. Ameri-

darytas pafe] 
nėms, kaipf 
prantama, j 
laikytis w 
patvarkymą

O dar 1947 m. liepos 
ėmė UNRRA. PC IRO 
tebėra ir Europos Va- 
alstybių globoje gyve- 
uviai tremtiniai.

O skyriai yra ne tik 
s Vakarų valstybėse, 
imuose ir Tolimuose

1941 m. sus 
da buvot, 
m. sausio 
Mano vyrai 
Vokietijoj. 
Ar mano f- 
kos pilietis’

Ats.: Ti-i 
duoda A£| 
svetur į 
abu tėvai y I 
liečiaiM' 
metą,irjd° 

, liai įlastas ; 
. bespriėU- 
. romą jei t 

arba tėvai ;l 
atveju vai“ 
natūrali£;j 
ba tėvo, 
skyrė vaibj

zavimu-^Į 
ras

nį, ir to® ■ 
prašyti E| 
paduosite ■'

rėjo iš IGCR (Inter- 
ental Committee for 

es). Visi kiti yra buvę 
tarnautojai. Pagal- 

arnautojų yra 2,300; 
domi iš pačių tremti- 
ečios rūšies tarnauto- 

Vakarų zonose yra 
Šiems tarnautojams 
oka vokiečiai. Dar 

tvirta pareigūnų rū- 
specifiniams darbams 
ai. Jų skaičius mažas 
užlaiko patys tremti-

čių šalpos organizaci- 
p BALF, tarnautojai 
jasi tremtinių labui, 

atlyginimą iš savo 
acijų.
bėtina, kad aprūpin- 
00 žydų yra net 300 
nizacijų žmonių, dir- 
nuo karo nukentėju- 
nose Europoje. Kata- 
protestantų organiza- 
auge sudėjus, yra ma- 
onių, negu vienų žy-

Tremtinių skaičius mažėja
Karui pasibaigus, alijantų 

kariuomenės rado 8,000,000 
benamių žmonių. Tą milžiniš
ką nukentėjusiųjų skaičių 
sudarė: iš vokiečių kalėjimų 
paleistieji, karo belaisviai, 
priverstiniems darbams vo
kiečių iš užimtųjų kraštų at
vežtieji žmonės ir pabėgę nuo 
rusų, kai šie užėmė jų tėvy
nes.

Lietuviai yra daugiausia 
pabėgę nuo rusų ir vokiečių 
priverstiniems darbams iš
vežti. Nors jų skaičius suma
žėjo, bet tebėra 70,000 vargs
tančių ir beviltiškai laukian
čių nežinomo likimo. Visų 
tautų drauge tremtinių dar 
yra likusių virš milijono. 
Lietuvių, latvių ir estų drau
ge, kurie klasifikuojami 
kaip baltai, yra apie 230,000.
Tremtinius alijantai apgina 

nuo rusų
1945 m. vasario 11 d. Jal

toje pasirašyta sutartis ne
nustatė, kad tremtiniai ir pa
bėgėliai būtų prievarta grą
žinami į savo tėvynes. Rusai 
naudojo visus būdus, steng
damiesi prievarta grąžinti 
lietuvius, latvius, estus, len
kus, ukrainiečius ir kitus, 
Klirįų. tėvyjįąę Ufc
Amerikos vyriausybės tam 
griežtai pasipriešino ir trem
tinius tebegloboja.

Nors IRO skiria tremti
nius nuo išvietintų, bet abeji 
lygiai traktuojami. Pagal 
IRO konstituciją, visi yra ly
gūs, kurie neteko tėvynės ar
ba savo buvusios gyvenamos 
vietos ir kurie nenori grįžti, 
bijodami persekiojimo.
PC IRO pagalba Jungtinių 

Valstybių zonoje
1948 m. pradžioje Vokieti

joje, U. S. zonoje, stovyklo
se gaunančių PC IRO pagal
bą, buvo šių tautų žmonių:

Lenkų — 53,896, Lenkijos 
ukrainiečių — 56,590, lenkų 
gyvenančių Britų dominijo- 

| se — 2,893, USSR piliečių— 
2,626, lietuvių — 25,922, es
tų — 13,008, latvių — 40,644, 
jugoslavų — 4,949, žydų — 
113,962, visų kitų — 14,823.

Taigi PC IRO gaunančių 
■ pagalbą Amerikos zonoje bu

vo 329,243 asmenys.

Tremtiniai Amerikos senato
riams padare gerą įspūdį
Tremtinių stovyklos valdo- 

si pačios. Senatoriai rapor
tuoja, kad jose kriminalinių 
nusižengimų beveik nepapil
doma. Tremtiniai turi ligoni
nes, knygynus, amatų mo
kyklas. Jie uoliai mokosi ir 
sunkiai dirba: taiso drabu
žius, batus, namus, elektri
nes ir mechanines mašinas. 
Tose srityse jų tarpe 
yra, pagal raportą, gerų eks
pertų. PC IRO žiniomis, 36.6 
nuoš. tremtinių Vokietijoje 
dabar dirba.

Malonu pabrėžti, kad Sena
to komisija apie Pabaltijo 
žmones labai gražiai atsilie
pia.

Komunistų veikla
Pagal Jaltos sutartį, signa

tarinių valstybių atstovai tu
ri teisę lankyti atskiras sto
vyklas. Vienoje tokioje sto
vykloje, Kassel, Vokietijoje, 
kurioj yra 1,400 žmonių — 
Lenkijos ukrainiečių, lietu
vių, latvių, estų ir baltgu- 
džių, rusai buvo sukvietę sto
vyklos žmones pažiūrėti So
vietų S-gos filmos, kurios 
tikslas parodyti, kaip gerai 
gyventi į sovietų valdomas 
tėvynes grįžusioms tremti
niams. Apie filmų rodymą 
buvo paskelbta stovyklos 
garsiakalbiais ir kitais bū
dais. Filmų pažiūrėti nuėjo 
tik stovyklos vadovybė. Ir 
pačią stovyklos vadovybę 
kvietė PC IRO valdininkai. 
Sovietų komisarai stovyklo
se stengiasi vesti komunisti
nę propagandą visais būdais.

Tremtinių tarpe komunis
tų gali būti 1%, tai komunis
tų centro atsiųsti agentai. 
Komunistų propaganda trem 
tiniai nesidomi, o kai kur at
vykusius rusų valdininkus 
net žiauriai išprašo. Kai ku
rie komunistų agentai suim
ti su padirbtais dokumentais.

Amerikos zonoj daugiau
rxxinrvrxJiM _<__
Amerikos zonoje, Vokieti- 

joje, prieš karą gyveno 13.5 
milijono žmonių. 80% žmonių 
mito šios zonos maistu. 20% 
maisto reikėjo įvežti iš kitur. 
Tam pačiam žemės plote da
bar gyvena 18.5 mil. gyven
tojų. Kraštas apnaikintas. Iš 
to galite suprasti, kiek pa
galbos tiems žmonėms reikia.

Jei Amerikos okupacija 
pasibaigtų ir kariuomenė iš 
čia būtų išvežta — tremti
niams tektų labai nukentėti, 
o kai kuriems iš krašto ko 
greičiausiai išsinešdinti. Vie
tiniai gyventojai, vokiečiai, 
tremtinių nekenčia.

Tremtinių imigracija
Į Ameriką visų tautų trem

tinių jau atvyko 30,000. Apie 
100,000 išvyko į kitas vals
tybes. Iki metų galo, galima 
tikėtis, tremtinių į Ameriką 
atvyks 20,000. Įvairios vals
tybės priėmė tremtinius: 
Argentina ..................... 3,200
Australija ....................... 1,699
Belgija ............................ 25,000

Brazilija..........................
Kanada ..........................
Anglija ..........................
Prancūzija ..................
Prancūzų šiaur. Afrika
Olandija ......................
Norvegija .................
Paragvajus .................

3,500
8,588 

36,000 
16,065

1,000
1,672

400
2,465 

29,054
5,000 

trans-
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rtos darbas Vokietijoj 
1943 m. mano draugas 
lacių atgabentas į Vo- 
. kaip prievartos darbi- 
j. Nuo pat karo pabai- 
. stengiuos jį atsikvies- 
kraštą, bet man visa- 

iakoma, kad jis negalįs 
ti, nes Amerikos konsu- 
•kietijoj priimą imigra- 

aplikacijas tik nuo 
inių, gyvenusių ameri- 

zonoj nuo 1945 m.
žio mėnesio. Mano drau 
''įsikėlė į amerikiečių

sutarty3;

mija)-1 
dar

Vyt. Tamulaitis

SAVOJE ŽEMĖJE
a dangaus pašvaiste vis plėtėsi ir augo, regi- 
iama. Juodi degėsių dūmai, nematomo mir- 
ščio sparnais nešami, kilo aukštyn ir aukš- 

iš lėto, pamažėle, bet galingai ir plačiai, 
ai pakibę virš tylių sodybų, paskendusių vi
lo skaisčiam žalume.
s artėjo. Nuo trenksmo gailiai dejavo ir dre- 
ė, plėšoma ir draskoma gabalais, kartkarčiais 
i ugniniais stulpais į viršų, susimaišiusi su 
kmens, geležies ir trobesių liekanomis.
išbėgo iš trobos vienplaukis, sutaršytais plau- 
alandėlę stabtelėjo ant slenksčio, žvelgdamas 
ngų. Saulės nudegintam ūkininko veide buvo 
/iltis, abejingumas visa kam: ir gyvenimui, ir 
Nuleistos rankos, grubios ir kietos, tiek daug 
: sunkių naštų pakėlusios ir nešusios, dabar 
rie pečių nusvirusios ir bejėgės, lyg jam vi- 
Ikalingos, niekuo negalėdamos pasipriešinti 
am baisiam, kas dabar ėjo, artėjo, slinko vis 
arčiau prie jo namų.
i, Simuk!—šaukė moteris viduje.—Ai’ tu dar

au, kad ne! Važiuoti važiuosiu, tik ne pirmu- 
paskutinis...—ištarė karčiai, lyg stovėdamas 
savo gražaus gyvenimo duobės, kurią turėjo

Venezuela ................
Žinoma, kiekvienas 

portas nuvykstančių skaičių 
keičia. Pav., į Braziliją ruo
šiasi dar šį mėn. išvykti apie 
5,000.

Daugiausiai tremtiniai pa
geidaujami dirbti ūkiuose. 
Į Belgiją išvyko labai daug 
tremtinių. Belgai juos kvietė
si dirbti anglių kasyklose. 
Padirbę kai kurie grįžo atgal 
į tremtį, negalėdami pakęsti 
sunkaus ir neįprasto darbo.

Prancūzija nori paleisti vo
kiečių karo belaisvius. Vieto
je jų darbams ruošiasi atsi
kviesti 25-35,000 DP darbi
ninkų iki 1948 m. birželio 30 
dienos.

Anglijoje 36,000 įsileistų 
tremtinių taip pat dirba ka
syklose, geležies liejyklose, 
dirba kaip tarnai ir kitose 
srityse, šia proga pažymėti
na, kad Britų Imperijoj yra 
lenkų Anders armija iš 200,- 
000 vyrų.

Į Ameriką vykstantiems
Statistika rodo, kad nuo 

1946 m. gegužės 20 d. iki 1947 
birželio 30 d. į Ameriką Lie
tuvos piliečių atvyko 526, ku
rių 481 atvyko Lietuvos kvo
ta, 41 be kvotos ir 3 neimig- 
rantai.

Iš pernai į Ameriką atvy
kusių tremtinių kaimuose te- 
apsigyveno tiktai 1,780. Mies
teliuose iki 100,000 gyvento
jų didumo — apsigyveno 2,- 
099; didmiesčiuose 13,135. 
Amerikos teritorijose 2 ir 2 
nežinia kur dingo. 3/4 apsi
gyveno didmiesčiuose, o 1/2 
visų atvykusių apsistojo New 
Yorke.

1. Amerikos piliečiai.
2. Be kvotos — vyrai, ve

dę amerikietes prieš 1932 m. 
liepos 1 d., Amerikos piliečių 
žmonos ir vaikai.

3. Amerikos piliečių mote
rų vyrai, vedę po 1932 m. lie
pos 1 d. ir Amerikos piliečių 
tėvai.

4. Nuolat Amerikoje gyve
nančių nepiliečių žmonos ir 
vaikai.

Išduodami vizas, Amerikos 
konsulato tarnautojai apli- 
kantus klasifikuoja tokia 
tvarka:

1) Našlaičiai arba nežiną 
kur jų tėvai yra.

2) Asmenys, turį Ameriko
je giminių.

3) Visi kiti DP.
Tikybomis skirstant, į A- 

meriką nuo 1946 m. liepos 1 
d. iki 1947 m. birželio 
atvyko:

15,478 žydai,
3,424 katalikai,
2,968 protestantai, 
1,080 kitų.

dabar nuosavomis rankomis užkasti, tik vis dai’ delsė 
ir nesiryžo, vis dar vylėsi—o gal kartais nereikės...

Visas kaimas jau buvo tuščias. Neseniai krutėjęs dai’ 
gyvybe ir darniu darbu, dabar buvo nykus ir užgesęs. 
Paskubomis apleisti kiemai buvo atkeltais vartais, ati
darinėtomis trobesių durimis, užversti išmėtytais pa
dargais ir rakandais, skryniomis, dėžėmis, indais ir 
suplėšytais drabužiais. Pakrikę ir išsigandę žmonės 
išbėgo nuo mirties ir artėjančio pragaro. Išbėgo, pa
tys nežinodami kur, viską palikdami, tik viena mintim 
aklai tesivadovaudami: kad tik toliau nuo čia...

Gugys paskubomis kinkė arklį. Tylus, sukandęs dan
tis, jis raišiojo pakinktus, tvarkė vežimą, neištarda
mas nė žodžio, tik kažkur giliai krūtinėje jausdamas 
vis karščiau degančią liepsną, vis didėjančią žaizdą, 
kurią labiau ir labiau skaudėjo, gėlė... Va, štai likimo 
vėjas nuplėš jį nuo gimtosios šakelės, nublokš, išmes 
į svetimas, nežinomas kertes. Liks benamis, be pasto
gės, be savo nuosavo kampo ir žemės gabalo, kurį kaip 
savanoris buvo gavęs, čia sudėjo visą savo gyvenimą, 
triūsą ir širdį. Ir štai to pagrindo, ant kurio tvirtai sto
vėjo, tuojau neliks. Jo gyvenimas pakibs ant bedug
nės, susvyruos ii’ sugrius... Sąmoningai delsdamas jis 
kinkė arklį, apie nieką daugiau negalvodamas, tik apie 
tai, kad jis dar yra čia, savo namuose.

Miške sušniokštė artilerijos šūvis, suaidėjo klaikus 
staugimas ir dusliai trenkė kažkur netoli. Troboje pra
virko mergaitė, ir garsiai persižegnojo žmona.

—Simai, Simai!—šaukė, puldama prie durų.—Ar 
jau?

30 d.

Sovietų propagandai, pa
dedant įvairių kraštų komu
nistų partijoms, pavyko pri
statyti pasauliui savo karei
vį kaip geriausiai atsižymė
jusį pereito karo mūšių lau
ke. Tam buvo panaudota 
kiekviena priemonė ir proga 
— spauda, radijas ir gyvas 
žodis. Pasaulio spauda buvo 
prikimšta raštų apie raudon
armiečių kovingumą, drąsą 
ir nepalaužiamą ištikimybę 
sovietų valdžiai. Daug kas 
tokia propaganda patikėjo ir 
dar tiki.

Bet patyrimai rodo visai 
ką kita. Pereitame kare rau
donarmietis pasirodė visai 
prastai, jo moralė pasiekė 
žemiausią laipsnį. Nė vieno 
kariaujančio krašto kariuo
menėj nebuvo tiek pabėgi
mų, išdavysčių ir disciplinos 
suirimo, kiek raudonojoj ar
mijoj. Mes negirdėjome apie 
Amerikos, Britanijos karei
vių bėgimą priešo pusėn. Jei 
tokie atsitikimai ir įvyko, tai 
buvo didelė retenybė. Tuo 
tarpu raudonarmiečiai bėgo 
nacių pusėn šimtais tūkstan
čių. Ne vien kareiviai, bet ir 
karininkai. Vien generolas 
Vlasovas nusivedė apie 75,000 
kareivių. Daugiausia pabėgi
mų buvo Ukrainos fronte, 
ypač Stalingrado mūšių me
tu. Tuo laiku kareivių ir ci
vilių gyventojų bėgimas į 
priešo pusę buvo toks dide
lis, kad Stalinas turėjo vie
šai įsakyti savo generolams 
bėgančius šaudyti vietoje.

Nežiūrint to, pabėgėlių iš 
fronto skaičius siekė apie 
200,000. Didžiuma jų stojo 
nacių kariuomenėn ir kariavo 
prieš savo krašto žmones. 
Generolas Vlasovas, rusų pa
bėgėlių manymu, būtų galė
jęs sumobilizuoti Ukrainoj 
milijoninę armiją prieš so
vietus, jei naciai būtų juo 
pasitikėję.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

Blogoji spauda
Jei šiandieną tarp tautų 

kyla visoki nesusipratimai 
bei nesantaikos ir jų atsto
vai negali susitarti taikos 
reikalais, tai yra spaudos 
darbas, nes ji išplėšė jiems 
vienų pasitikėjimą kitais, ji 
sukėlė žmonių tarpe nesuti
kimus ir vaidus.

Kur šiandien įsigalėjo 
spauda, ten jokia jai priešin
ga valdžia negali turėti jė
gos.

Todėl nenuostabu, kad kai 
kuriose valstybėse asmenys, 
pasigrobę į savo rankas vals
tybės vairą ir pasivadinę tau
tos vadais, stengiasi visų pir
miausia suvaržyti spaudą, 
atimti jai laisvę, žiauriau
siais būdais, aštriausiomis 
cenzūromis ir kitomis prie
monėmis ją priversti tarnau
ti jų tikslams, jų norams, 
nes jie bijo, kad gera spauda 
neparodytų jų valdiniams 
tikrojo jų siekio ir neatskleis 
tų pasauliui jų daromų klai
dų ir neteisingo jų elgimosi 
su savo valdiniais.

Šiandien spauda neturi jo
kios laisvės komunistų val
domoje Rusijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijo
je ir kitose jų užgrobtose ša
lyse.

Jei kur spauda neturi lais
vės ir yra labai suvaržyta, 
tai reikia žinoti, kad nė žmo
nėms ten nėra gero gyveni
mo ir laisvės.

Kiek daug gera spauda 
duoda žmonijai gero, tiek 
daug blogoji spauda padaro 
jai blogo.

Kodėl šiandieną tarp žmo
nių viešpatauja neapykanta? 
Kodėl tiek daug žmonių yra 
atsitraukę nuo Dievo, nuo 
Motinos Bažnyčios, pasken
dę nedorybėse ir ištvirkime?

galų gale patį paskandina ne
dorybių ir tamsybių purve, 
iš kurio atsikelti be Dievo 
pagalbos nėra jau galimybės.

Katalikas negali remti blo
gos ir bedieviškos spaudos, 
kuri įvairiais būdais žemina 
katalikus, jų vadus, Bažny
čią ir dvasiškius.

Kiekvienas katalikas lietu
vis privalo, kiek galėdamas, 
skaityti, platinti ir remti tik 
gerą ir katalikišką spaudą; 
ji .yra geriausia priemonė ko
voti su idėjos priešais — be
dieviais.

Jei mus bedieviai puola 
spauda, tai mes irgi turime 
juos tokiu pat ginklu atrem
ti.

Didysis seimas
Praeityje mes turėjome 

daug svarbių seimų, visokių 
seimelių, kongresų, įvairių 
suvažiavimų ir susirinkimų, 
bet tai visa praėjo ir baigėsi.

Praeis ir visi kiti mūsų sei
mai ir suėjimai. Liks tik už
rašyti jų nutarimai bei rezo
liucijos, kurių vieni bus įkū
nyti gyvenime ir vykdomi, o 
kiti pasiliks knygų lapuose 
ir bus tik mūsų veikimo ir 
darbuotės liudininkai.

Be minėtų seimų, yra kitas 
labai didelis ir nuostabus 
seimas, kuris niekuomet ne
sibaigia. Tas seimas tai mū
sų katalikiškoji spauda. Mū
sų katalikiški laikraščiai yra 
nuolatiniai to seimo dalyviai. . 
Jie nuolat mums tarnauja, 
lanko mūsų namus, su įvai
riomis, iš viso pasaulio, ži
niomis ir pranešimais, ir rū
pinasi mūsų reikalais.

“Amerika”
Didžiojo New Yorko ir jo 

apylinkės lietuvių katalikų 
laikraštis “Amerika” jau

tas’ toks istorij of Awzv1
atsitikimas, ypač kada ko
munistai per eilę metų piešė 
rusams Hitlerį kaip didžiau
sią banditą ir žmonijos prie
šą. Tą patvirtino patys na
ciai, įsiveržę į Rusiją. Jų el
gesys buvo žiaurus, despotiš
kas. Vis dėlto rusai bėgo pas 
juos, nes jie nematė skirtu
mo tarp sovietų ir nacių ti
ronijos. Juk blogiau negalėjo 
būti niekur. Rusijoj nėra 
žmogaus, kuris neturėtų ko 
nors iš savo šeimos, giminai
čio bei gero pažįstamo kalė
jime bei koncentracijos (prie
vartos darbo) stovykloje. 
Kaip pirmiau rusus plakė ir 
persekiojo caro kazokija su 
policija, taip dabar dar žiau
riau elgiasi komunistai su sa
vo NKVD. Tad ar galima ste
bėtis, kad rusų kareivis ir 
kaimietis bėgo pas priešą ir 
kariavo prieš savo vyriausy
bę?

Iš to aišku, kad raudonoji 
armija liktų bejėgė, kilus ka
rui tarp rytinės diktatūros ir

viški raštai. Visa tai atsitiko 
dėl to, kad jie skaitė daugiau
sia blogą spaudą.

Skaitykime ir remkime 
katalikišką spaudą

Kiekvienas katalikas ir su
sipratęs lietuvis privalo vien 
tik gerą spaudą, gerus raš
tus ir geras knygas skaityti, 
o visų kitų, kurie yra blogi, 
kurie atsiduoda bedievišku
mu, kiek galint vengti, nes 
blogi raštai žmogų tik paže
mina, paverčia jį jo paties 
jausmų ir geidulių tarnu, at
ima nuo jo visas dorybes ir

vių namuš/TBeT mums to ne
užtenka. Mums reiika, kad 
“Amerika” lankytų kiekvie
no lietuvio namus, kad ją 
skaitytų kiekvienas lietuvis.

Brangūs broliai ir seses 
lietuviai, pasirūpinkime, kiek 
galėdami, “Ameriką” dar la
biau praplatinti, ją įvairiais 
būdais paremti ir palaikyti, 
kad, laikui bėgant, ji galėtų 
ne kartą per savaitę, bet kas
dien mūsų namus lankyti.

Palaikykime ir platinkime 
katalikiškąją spaudą!

vakarinės demokratijos. Už
tektų pažadėti rusui žemės, 
grąžinti žmogaus teises, 
įvesti demokratinę santvar
ką ir atstatyti tikybos lais
vę. Šie obalsiai naikintų rau
donosios armijos “galybę” 
stipriau, negu geriausi karo 
pabūklai ir net pati atominė 
bomba.

V. Dorelis

Du amerikiečiai
Du amerikiečiai, vienas iš 

Kalifornijos, kitas iš Brazili
jos, pasakoja apie nepapras
tus karščius jų kraštuose.

—Pas mus,—sako kalifor- 
nietis,—taip karšta, kad va
sarą net musės negali lakio
ti, nes sparnus nusidegintų...

—Tai niekis,—sako brazi- 
lietis. — Pas mus net vištas 
ledais lesina, kad nedėtų iš 
karto virtų kiaušinių.

—Jau, jau...—pasakė nieko negalvodamas, tempda
mas arklį prie durų.

Kad ne tie vaikai, galvojo keldamas juos vieną po 
kito į vežimą, jis nė pėdos nesitrauktų iš čia. Kaip 
liūtas prie savo urvo angos, pultų kiekvieną, kas tik 
kėsintųsi peržengti jo šventą namų slenkstį.

—Reikia juk, vaikai, jus gelbėti, — priglaudęs jau
nesnįjį sūnų, ištarė balsu, ir tuo pačiu metu krūtinė
je kažkas trūko, atsipalaidavo... Nesuvaldomas jaus
mas ėmė veržtis lauk, tvinti širdyje, akyse. Meilė ir 
gailesys sugnybo širdį, kad vos išlaikė nepasidavęs 
tam staigiam jausmo išsiliejimui pulti čia ant kiemo 
žemės, apkabinti ją rankomis ir stipriai, neatplėšia
mai prisispausti prie šalto, drėgno jos kūno. Norėjo 
bėgti, atsisveikinti viską iš eilės: trobas, medžius, šu
linį, akėčias ir plūgą, kurie, rodės, dabar visi žiūrėjo 
į jį savo geromis akimis ir matė, suprato jo skausmą. 
Bet jis pasisuko staiga į trobą, susigėdęs pats savęs, 
griebė likusį ryšelį, įmetė į vežimą, greit įšoko pats 
ir stipriai kirto arkliui botagu, lyg norėdamas tuo kir
čiu bent kartą viską baigti.

Šūviai tankėjo ir artėjo. Laukuose pasipylė karei
viai, išvargę ir purvini, ilgai gulėję apkasų dumble. 
Vežimais, mašinomis, ginklais ir šaudmenų dėžėmis 
buvo užgrūstas kelias. Ten šūkavo ginkluoti žmones, 
vieni eidami pirmyn, į mirtį, kiti traukdamiesi atgal. 
Gugiui kažką jie sakė, rodė, bet jis nieko nesuprato ir 
nesuvokė šioje žmonių ir vežimų maišatyje.

Sustabdęs arklį, valandėlę laukė prie kelio. Sumažė
jo grūstis, įsuko į vieškelį, duobėtą, išmaltą geležinių 
ratų.

Iš daubos kelias kilo aukštyn. Gugys atsigrįžo ir 
paskutinį kartą pažvelgė į savo sodybą ten, apačioje. 
Niekada gyvenime ji neatrodė jam tokia graži ir pilna 
laimės, kaip šiame paskutiniame atsisveikinimo žvilgs
nyje. žiūrėjo į ją, lyg pirmą kartą išvysdamas. Sodas, 
kampe kryžius, naujo kluono stogas, beržas, savo vir
šūne iškilęs iš kitų medžių, tvoros, tik pernai apkal
tos, ąžuoliniai stulpai, klevai prie vartų, jo pačio ran
komis sodinti, stovėjo tylūs, ramūs, tvirti... O jis, žmo
gus, turėjo trauktis, palikdamas tą pačią žemę, su 
kuria daug daugiau buvo suaugęs, negu tie bejaus
miai medžiai, turėjo bėgti ne nuo ko kito, kaip tik 
nuo to pačio žmogaus, nešančio mirtį, pražūtį, vergiją...

—Nuo žmogaus...—ištarė tuos žodžius, karčiai, su 
panieka ir apmaudu, neieškodamas juose suraminimo 
nei paguodos, gerai žinodamas, kad, išrautas kartą iš 
čia, niekados neprigis kitur, nyks ir džius, kaip tie me
džiai, kurie perdaug giliai įleido čia savo šaknis, kad 
galėtų lapoti ir augti kitur, palikę nematomus gyvy
bės siūlus čia, šitame juodame laukų arime...

—Tėtuk, tėtuk!—šaukė, budino jį sūnus iš minčių 
antplūdžio.

—Tėtuk, tėtuk!...—bet Gugys nekreipė į jį dėmesio. 
Net negirdėjo jo žodžių. Sėdėjo vežime nuleidęs galvą, 
užsidaręs savyje, bereikšmiu žvilgsniu palydėdamas len
kiančius jį kelyje.

Kelias sukosi į dešinę ir leidosi žemyn, pakalnėn. 
Gugys norėjo jau arklį leisti risčia.

—Tėtuk, juk tai mūšų Tigriukas!—vėl šaukė vaikas, 
stodamasis vežime.—Ar tu negirdi?

s
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Mūsų ekskursantai
Vyčių ekskursija buvo tik

rai įvairi ir savo keleiviais. ! 
Mat, ne visi vyčiai galėjo va
žiuoti. Vieni jau yra buvę, ki
tiems pritrūko “smulkių,” 
trečių neleido kitos aplinky
bės. Todėl kelionę paįvairino 
vyčių svečiai ar jų draugai.

Patogiai susėdusių kelei
vių būrys atrodė labai gra
žiai, kaip viena šeimyna. Ir 
tie, kurie nebuvo lietuviai, 
nesijautė svetimi, nes su jais 1 
keliavo jų pažįstami draugai, ; 
kurie aiškino lietuviškas dai
nas, kalbas bei pranešimus.

Rimčiausia mūsų keleivė 
buvo ponia Janulaitienė iš 
New Philadelphijos. Ji savo 
jauna ir energinga dvasia kė
lė visų nuotaiką. Savo sūnaus 
Juozo pakviesta, atvyko į 
Philadelphiją ir iš čia vyko 
Amerikos sostinėm Nors čia 
gimusi ir augusi, bet dar Wa
shingtone ji nebuvo buvusi ir 
dabar jautėsi tikrai paten
kinta, kad gali keliauti, ir tai 
su savo sūnumi, jaunimu. Ji 
galėjo jaustis ir kaip jaunes
niųjų globėja. Ji mielai su vi
sais sutapo ir garsiai traukė 
lietuviškas dainas, nes jų mo
ka nemaža.

Ponios Janulaitienės sūnus 
vytis Juozas — visos ekskur
sijos vadas. Jis tikrai mielai 
visus nuteikė. Su visais kal
bėjo, aiškino kelionės apy
linkes, papasakojo linksmų 
nuotykių. Savo rankose jis 
laikė žemėlapį ir aiškino šo
feriui maršrutą. Visi jautė jo 
vadovavimą.

Elena šalulytė — “turtuo
lė,” kaip ją visi vadino, nes 
visų pinigėlius surinko ir ve- 
ogfep^tiLgąĮgtų, už autobusą 
tai laiku sužinojo, — gal būt, 
jai būtų buvę tikrai nelengva 
išsaugoti tą turtelį. Kaip ke
leivė, ji buvo linksmiausia, 
nes kas nesilinksmins su 
tiek dolerių kišenėj... Neži
nau, ar buvo valandėlė, kad 
ji nesijuokė, nesilinksmino ar 
kitų ne juokino. Tikrai gera 
turėti tokių bendrakeleivių, 
kurie niekuomet netrūksta 
linksmumo.

Edvardas Ramoška kart
kartėmis pasireiškė su savo 
filosofiškomis mintimis. Jis 
vis norėjo ką nors nepapras
to pasakyti. Bet jo kelionės 
draugė F. Nash neretai pa
niūniuodavo kokios nors me
lodijos tonus, ir tas, kaip Ed
vardą, taip ir kitus nuteikda- 
davo smagiai. Edvardas tu
rėjo ir daugiau nuotykių, ku
riuos galėsime sužinoti vė
liau. .

Atsižymėjo ir kiti du Ed
vardai. Jų vienas — Valavi
čius su savo “movies.” Būda
vo, kai tik sušunka “movies,” 
tai visos mergužėlės ir lekia 
prie jo, kad tik arčiau ir gra
žiau patektų prie pat stik-

lo... Ir jis tikrai atsižymėjo, 
padarydamas visų veidelių 
gražiausius paveikslus. Kitas 
Edvardas — Lusis buvo mū
sų rimtumo ir muzikos ženk
las, nes taip muzikališkai 
rimtai buvo nusiteikęs.

Neseniai grįžęs iš JAV lai
vyno John Miklas vėl stoja 
ton pačion tarnybon.

ir

GRAŽUS MOKYKLOS 
VAKARAS

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla savo mokslo metų 
baigimo vakarą turėjo gegu
žės 9 d. Tai metinės iškilmės, 
kurios šiemet praėjo vėl su 
didžiausiu pasisekimu. Pro
gramoje dalyvavo keli šimtai 
vaikučių, ar tik ne visa mo
kykla. Ir koks prisirengimas 
ir kruopštumas lig pačių 
smulkmenų! Tik šiek tiek 
nusimanąs, ką reiškia tokie 
parengimai, gali atjausti, 
kiek Seserys mokytojos įdėjo 
darbo, aukos ir kantrybės 
tam pasirengimui. Nemaža 
dalis vaikučių silpnai moka 
lietuviškai, bet visa progra
ma buvo atlikta lietuviškai. 
Tai tikrai didelis nuopelnas. 
Bent dabar vaikučiai žino, 
kad taip gražiai galima pasi
rodyti jų tėvų kalba.

Gausi publika įvertino mo
kyklos pasirodymą. Smar
kūs plojimai ir sveikinimai 
lydėjo vis% programą. Ypač 
daug malonios nuotaikos su
kėlė “daktarų ir mirsiu” pa
sirodymas scenoje. Ir kaip 
jie “gydė” ligonį... Benešda- 
mi iš scenos, išmetė iš neštu
vų ir gal dar labiau sužeidė; 
“ligonis” visas suraišiotas at
bėgo pas motiną. Tai buvo 
vaikų darželio 
punktas. Visus sugraudino 
mintis pravesta vaizdelyje, 
kuriame pavergta Lietuva 
buvo išgelbėta narsių Ameri
kos “karių.” Toks vaizdelis 
Vūs k‘aričias, nėgu kelios rim
tos paskaitos. Ir jaunieji tai 
ilgai atsimins. Net nelietuviai 
suprato ir atjautė kenčian
čios Lietuvos likimą.

Parengimas davė gražaus 
pelno.

STATYS KLUBĄ
S. W. Philadelphijos lietu

viai nori pastatyti savo klu
bą, pavadintą “Alkos” vardu. 
Jie parduoda klubo statymo 
šėrus po $100, už juos mok?. 
3%. Manoma, kad lietuvi' i 
greit juos išpirks.

su

MIRĖ “AMERIKOS” 
SKAITYTOJAS

Gegužės 10 d. atsiskyrė 
šiuo pasauliu visiems pieti
nės Philadelphijos gyvento
jams pažįstamas a. a. Kristo
foras Žemaitis. Velionis bu
vo sulaukęs ilgo amžiaus, 
jaunas atvykęs iš Lietuvos, 
susikūręs savo prekybą, iš
auginęs nemažą šeimą. Jis 
labai daug pergyveno, nes 
trumpu laiku mirė jo žmona, 
vėliau jauna duktė, žentas; 
turėjo kitų sunkių pergyve
nimų. A. a. K. Žemaitis buvo 
labai įdomus žmogus, giliai 
tinkintis katalikas, katalikų 
reikalų rėmėjas, “Amerikos” 
skaitytojas ir palaikytojas. 
Jis labai daug atsiminė iš sa
vo gyvenimo Lietuvoje ir ga
lėjo pasakoti atsitikimus va
landų valandomis. Šv. Kazi
miero parapija neteko tikrai 
gero savo rėmėjo. Tegul il
sisi jo siela dangaus ramybė
je! Aprūpintas sakramentais, 
palaidotas labai iškilmingai 
Šv. 
žės

Kryžiaus kapinėse gegu- 
15 dieną.

programos

EIS Į JAV LAIVYNĄ
Du šv. Kazimiero parapi

jos jaunuoliai įsirašė į JAV 
laivyną.

Juozas Remeiza savanoriu 
įstojo į tarnybą ir, kai tik 
baigs mokslo metus aukštes
nėj mokykloj, tuoj išvyks. Jis 
dar tik 17 metų ir reikalin
gas motinos sutikimo, kuri 
viena pati, našlaudama, jį už
augino ir norėjo išleisti į 
mokslus. Bet Juozas pasirin
ko karišką gyvenimą. Pasi
sekimo !

—Aū, ū, ūū...—tik dabar išgirdo klaikų užmiršto 
šuns staugimą tuščiuose namuose.

—Užmiršau...—ištarė Gugys, jausdamasis kaltas.— 
O reikėjo juk nuo virvės paleisti.

Bet nesustojo. Arklys ėmė eiti sparčiau, netraukia
mas vežimas pats pradėjo riedėti.

—Aū, ū, ūū...—staugė ir staugė šuo kaskart dus
liau, kimiau, vis giliau ir giliau verždamasis į šeimi
ninko širdį.

—Sargus buvo šuo. Geras...—tarė Gugys balsu, no
rėdamas sutvirtinti bręstančią mintį: grįžti ir paleisti...

—Geras... Ne vienas šuo pas mus buvo geras. Simuk! 
—pasakė žmona nesąmoningai pastūmėdama padaryti 
taip, kaip jis galvojo.

Nesustabdęs arklio, jis iššoko iš vežimo.
—Aš tuoj! Tik paleisiu šunį!...
—Simai!—išsigando žmona. —Važiuokim! Grįžk!— 

šaukė, nors žinojo, kad jau vyro nesulaikys.
—Juk nudvės badu ant virvės... Kiek gi čia! Minu

tė! Važiuok! Aš aplink, per dobilieną...-—jau bėgdamas 
pasakė.—Paskui kauks ir kauks jis man ausyse...

—Dėl šuns!... Simai!...—išgirdo dar žmonos balsą, 
užbėgęs ant kalnelio.

“Ne, ne dėl šuns!...” galvojo, sukdamas per dobilie
ną tiesiai į namus. “Ne dėl šuns”... Kas jam šuo? Bet 
dėl to žmoniškumo, dėl šventos šeimininko pareigos... 
Ir pasileido tekinas per dobilieną.

JAUNAS MIRĖ
Gegužės 6 d. mirė Jonas 

O’Malley. Jis buvo vedęs Že
maitytę. Turėjo tik 30 metų 
amžiaus, bet, ligos nugalėtas, 
aprūpintas sakramentais, at
siskyrė su šiuo pasauliu. Pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse gegužės 11 dieną.

linę raštinę (skyriai yra vi
same mieste), 902 Broadway, 
New Yorke (tarp 20 ir 21st 
Streets — telefono numeris 
GRamercy 5-3500).

New Yorko šalpos įstaigo
je pilietis parodo dokumen
tus ir būna apklausinėjamas: 
kur vyksta, ką moka dirbti 
ir 1.1. Jeigu pilietis neturi 
kur gyventi, duodamas kam
barys. Jeigu pilietis prastai 
apsirengęs ir nori naujus 
drabužius įsigyti, duoda pi
nigų jiems įsigyti, duoda pi
nigų maistui ir pataria, kaip 
susirasti darbą, arba pasiun
čia į valdišką Darbo Biurą, 
pagal žmogaus profesiją. Jei
gu pilietis vyksta į kitą mies
tą, ši įstaiga, kartais uoste, 
kartais savo raštinėje, pagel
bsti susižinoti su piliečio gi
minėmis, išperka traukiniui 
ar autobusui bilietą (gauna 
pigesne kaina, nes miesto šal
pos įstaigai nereikia mokėti 
mokesčių) ir parašo reko
mendacinį laišką vietos, į ku
rią pilietis vyksta, šalpos įs-

Lietuvos Generalinio Konsulato 
Paieškomi Asmenys

PRANEŠIMA
- ul. UUk AJLm IUG. » W

New York, N.

SUSITUOKĖ
Gegužės 15 d., Šv. Kazi

miero par. bažnyčioj sudarė 
moterystės__ sutarti__JEttesa
Warniella. Jaunuosius sveiki
no visa Pt. Breeze apylinkė. 
Jaunoji yra iš lietuvių šei
mos, gražiai sugyvenančios 
su visais kaimynais. Prieš 
kiek laiko ji buvo truputį su
sirgusi, bet dabar pasveiko ir 
tikisi laimingo naujo gyveni
mo.

IŠTEKĖS
Pranciška Mažeikaitė, slau

gė, susižiedavo su Jack Arm
strong. Sutuoktuvės įvyks 
ateinantį rugpiūtį. Jos sužie
duotinis yra neseniai priėmęs 
katalikų tikėjimą. Tkimasi, 
kad jie sudarys gerą, katali
kišką šeimą.

Daugelis grįžusių iš Euro
pos Amerikos piliečių lietu
vių prašo BALF įstaigos pa
galbos ir paramos. To prašo 
ir nepiliečiai. BALF įstaiga 
mėgina visiems pagelbėti, 
kiek galima. Bet naujai atvy- 
kusiems piniginės pašalpos 
BALF įstaiga negali duoti. 
Tai būtų didelė neteisybė ir 
skriauda Europoje pasiliku- 
siems tremtiniams, kurie yra 
didžiausiame skurde.

Amerikos piliečiai turi ži
noti, kad Amerikos šalpos įs
taigų savigarba neleis, kad 
kas nors reikštų pretenzijų 
pavaduoti jas Amerikos pi
liečių šelpime... Amerika juk 
gelbsti savo piliečiams pir
moje eilėje. Po to siunčia pa
galbą į visus pasaulio kraš
tus, kur tik tos pagalbos rei
kia, ir skatina įvairias šalpos 
įstaigas teikti pagalbą įvai
rių tautų žmonėms.

Amerikos piliečiams, kai 
tik atvyksta į Amerikos uos
tą ir nuo laivo nuleidžiami, 
patartina tuojau kreiptis į
ten pat uoste esantį Ameri-taigai, nurodydami grįžusio 
kos šalpos — Welfare įstai-' į Ameriką piliečio problema, 
gos atstovą. Keleivius uoste • ir paprašo jam pagelbeti ten 
pasitinkąs BALF pareigūnas įsikurti.

Pakelyje, jei reikia kokios 
nors pagalbos, pilietis (ir ne- 
pilietis) gali kreiptis į Tra
velers Aid Society — Keliau
jantiems Pagalbos Draugiją. 
Ši įstaiga yra privati. Ji pa
gelbsti keliaujantiems visa
me Amerikos kontinente.

BALF su šiomis ir kitomis 
valdiškomis ir privačiomis įs
taigomis palaiko glaudų kon
taktą, vieni kitiems pasigelb- 
sti. Norime, kad lietuviai 
Amerikos piliečiai pasinau
dotų jiems priklausančiomis 
teisėmis. Tuo pasilengvins 
patys sau, savo giminėms ir 
lietuvių įstaigoms.

BALF įstaiga yra įsiparei
gojusi atlikti sunkiausias 
problemas: visais būdais 
gelbėti __ .Europoj ę kenči an- 
taiga savo darbams ieško 
talkos iš visur: įstaigų, drau- i 
gijų ir asmenų. Norime ko 
daugiausia ir ko didžiausiam 1 
lietuvių skaičiui padėti, teik
dami tokią pagalbą, kokios 
jiems labiausiai ir neatidčti- 
niausiai reikia.

Talkininkaukite įstaigoms, 
kurios talkininkauja BALF. 
Naudokitės įstaigų patarna
vimu, kurį iš jų galima gau
ti.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

PAGERBTA ŽYMI 
MOTINA

Žymiausia katalikų šeimos 
motina 1948 metams išrink
ta Mrs. R. T. McSorley iš 
Philadelphijos. Ji turėjo 14 
vaikų, iš kurių 5 yra kunigai 
ir 3 vienuoliai.

Iškilmėse dalyvavo 4 jos 
sūnūs kunigai. Penktasis dir- 

lba misijų darbą Filipinuose.

pasitinkąs BALF pareigūnas 
pagelbsti susipažinti ir susi
kalbėti. Amerikos pilietį Wel
fare Department of the City 
of New York pareigūnai nu
siveža į’ savo įstaigos centra-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St, 

, Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga,
dels, graži koplyCia, erdvi salė

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Di-

Lietuvių Radio Programa 
Trečiadieni 7:00 pan. šešt. 8:00 p.m.

DIREKTORIUS
ANTANAS DZTKAS 

3619 East Thompson Street, 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

RADIJO TAISYTOJAS
Neseniai iš Europos atvy

kęs Julius Šatas, 225 Green
wich St., pradeda taisyti ra
dijo aparatus. Jis yra geras 
mechanikas jau iš Europos 
laikų.

Pribėgo kiemo vartus, šoko prie patvartės ir greit 
atsegė dirželį nuo kaklo cypiančio šuns, kuris unkšda- 
mas iš džiaugsmo laižė žemę, kur stovėjo šeimininko 
kojos.

Jausdamas palengvėjimą, išėjo pro kiemo vartus ir 
stabtelėjo nuo nejaukios tylos ir ramybės. Kelias buvo 
ištuštėjęs. Kareiviai, kuriuos dar matė grįždamas to
li laukuose, buvo lyg į žemę prasmegę. Nejauki ru
dens tyla plaukė virš vidurvasario laukų.

—Bėk!... Bėk ten pas vaikus,—subarė šunį, lendan
tį prie jo, ir pats, neaiškaus baimės jausmo apimtas, 
pradėjo bėgti kartu.

Iš galulaukės beržynėlio išlėkė trys raiteliai. Jie 
šuoliais, zovada lėkė per klampią dirvą, juodus arimus, 
į ten, kur buvo nuvažiavę vežimai. Staiga toli iš pa
miškės pokštelėjo į juos šūvis. Po jo antras, trečias, 
visa jų eilė, ant galo susiliedama į vieną, ilgą tratėji
mą. Raiteliai susirietė balne, prispaudė galvas prie ark
lių kaklo, kurie dar labiau išsitiesė, gulėsi prie žemės 
ir nešė savo raitelius mirties lenktynėse į saviškius.

Gugys gulėjo arimų tarplysvyje, aiškiai supratęs pa
vojų, ir laukė, kada viskas aptils. Šoks paskui ir bėgs 
vytis savuosius. Kiek gi čia ligi jų! Jo arimai jau bai
giasi, tik per siaurą kaimyno dobilieną, ir anapus kal
nelio. O ten jau saugu. Aprimęs jis klausėsi, laukė... 
Čia, šitoje dirvoje, pernai buvo rugiai. Dideli, kaip mū
ras užaugo, siūbavo ir bangavo šnarėdami... Dar per-

Micuta, Juozas ir Tamošius, iš 
Kybartų vai., Vilkaviškio apskr.

Miniotas, Ipolitas, iš Šiaulių 
apskr., gyv. Chicagoje.

Miškinis - Stulginskaitė, Mari
ja, iš Kuršėnų vai., Šiaulių aps., 
gyv. Detroite.

Mockevičius, Leonardas ir 
Stasys, iš Kelmės vai.

Montvilaitė, Barbora, iš Sta
čiūnų parapijos.

Nagaitienės - Jetnerytės, Au
gustės, giminės ir pažįstami pra
šomi atsiliepti. Ji yra gimusi 
Amerikoje ir gyvenusi, spėjama, 
Pittsburghe.

Navickas, Jonas, iš Tryškių 
vai., Šiaulių apskr.

Nevinskas, Aleksas.
Norutis, Mykolas, iš Panemu

nio vai., Rokiškio apskr.
Ordo, Valerijonas, sūnus Kons 

tantino ir Eufemijos Rastaus- 
kaitės, gyv., rodos, Detroite.

Or-Grigutaitė, Elzė, gyv. New 
Yorke.

Pabrica, Juozas, iš šakių aps.
Paliulis, Viktoras ir Pranciš

ka, iš Pajevonio vai., Vilkaviš
kio apskrities.

Palubinskas, Antanas ir sesuo 
Marija, iš Pajevonio vai., Vilka
viškio apskr.; sesuo ištekėjus už 
antro vyro.

Paplauskaitė - Degesienė, iš 
Dusmenų parap., Trakų apskr.

Pašakarnienė - Savickaitė, Zo
sė, ir vyras Pašakarnis, Stasys, 
abu iš Kuršėnų vai., Šiaulių aps.

Paukščiūtė, Matilda, ištekėju
si, iš Stanaičių km., Kybartų vai.

Paukštys, Vincas, iš šakių ap.
Paulauskas, Jurgis, Motiejus 

ir Petras, iš Žaslių vai., Trakų 
apskr.

Paulauskas (Paulauskų šei
ma), iš Baltikiškių km., Luokės 
valsčiaus.

Pečiulis, sūnus Bacevičiūtės- 
Pečiulienės.

Pečkauskas, Jonas ir Pranas, 
iš Kelmės.

Pelenis, pusbrolis Jadvygos 
Aleknaitės, kuri gimusi Pagarės 
kaime, Palūšės parap.

Pepalis, iš Rokiškio vai.
Perminaitė, Eleonora, buvusi 

Dargienė, ištekėjusi antrą kartą, 
iš Mažeikių apskr., ir duktė 
Jeanette.

Pernaravičiūtės, Elena, Kons
tancija ir Uršulė, iš Utenos, gyv. 

’ Detroite ar Toronto, Kanadoje.
Peterkat - Bendik, Emilija, iš 

Tauragės. __

Petkevičius, Antanas! 
sys, sūnūs Kazio, gyv. Clį

Petkus, Leopoldas, iš 
ges.

Petkus - Urbikaitė, Ali 
ja, iš Laukuvos ar Kvedaj 
ir dukterys Aleksandra, ! 
ra ir Kazimiera,^gimusios 
rikoje, gyv. Chicagoje.

Plukas, iš Linkuvos vai 
lių apskr.

Pocienė - Leščiauskaitj 
iš Telšių apskrities.

Pokštaitis (Pokštaia 
Pokštaitytės), iš Birtų ai 
Philadelphijoje.

Poška, Antanas ir Tą 
Daukšių, gyv. Chicagoje]

Pranaitis, Andrius, iš] 
vai., šakių ap., gyv. Chi(

Pranskaitytė, Anelė, 13 
vos parapijos.

Prick - Putriūtė, Maj 
Tauragės ir vyras Johanų 
gyv. Philadelphia, Pa.

Pudargienė - Godėliau 
Stanislava, duktė Antaną 
ronelės žilevičaitės, gyv. 
go, Ill.

Putriutė - Prick, Maj 
Tauragės, ir vyras Johani 
gyv. Philadelphijoje.

Radecki, Joseph, iš Gf 
vai., gyvenęs Kaune.

Radzijauskas, Vincas, 4 
Antosė, iš Nemakščių vi 
šeinių ap., gyv. Chicago)

Radzijauskienė - Jociui 
iš Nemakščių vai., RaseiB 
gyv. Chicagoje.

Ragauskas, Bronislovai 
nislovas, gyvenę prie B 
geležinkelio stoties, gyv. !

Raguckienė-Matulaityti 
nė, iš Marijampolės apj 
du sūnūs kunigai Ragud

Rakošienė, Ona, gyv. d 
cagoje ar Brooklyne.

Rasiulis, Vladas.
Raškevičius, Danielius 

luntos vai., Utenos apJ 
Brooklyne.

Raslanas, Stasys, iš 
ap., turi sūnų Joną ir 4 ė

Ratkes, Mary, gyv..j 
N. J.

Ieškomieji arba apie^ 
nantieji maloniai prašo; 
liepti:
CONSULATE GENER 

LITHUANIA j 
41 West 82nd Stre 
New York 24,

Uma- ] 
Dalie-: 
Lysvei-: 
į daug 

saus
Ljrašei- 
Lalai

-ffiinin-
Ljaikiek 
k Janus,

pose, 
E® va-
•Tjariii-

I ai kiek-
- ritalin-

kš mūsų 
k stoto-

Į as dar- 
raįper

BALFo drabužių rink

Geg. 13 d. BALFo S; 
įvykęs New Yorko BALF 
rių atstovų susirinkimas 
pravesti drabužių rinkliai 
jų nuo birželio 1 d. iki 1 
30 d I skelbimų komisiją 
ti: vietos laikraščių reda 
radijo programų vedėjai 
kus ir Stukas) ir skyrii; 
vai — Barbara Darlys i 
Khnga.

Į vajaus pravedimo k 
išrinkti ir numatyti ko 
P. Dulkė, J. Brundza, F 
liūs, P. Montvila, Alf. SI 
aus, Žvirblis, A. Vaiš 
Butkus, Sniečkienė, Vai 
Čerienė, A. Gajauskaite 
Žilinskas. Numatyta ir 
asmenų pakviesti. Taip 
matytos apylinkės, kur 
misijos nariai turi veikt

Komisija įpareigota p; 
ti drabužių sunešimo p 
transporto priemonėmis

BALFo apskritis nut 
remti American Oversi 
pramogą Madison Squ; 
den gegužės 25 d. Dali 
džiulio parengimo p« 
BALFui — lietuvių t 
vaikučiams sušelpti. F 
atliks Hollywoodo žvaij

Referuota apie Kongr 
į stomus tremtinių įsilei 
į liūs. Dalyviai pasižadė 

ir telegrafuoti savo ai 
ir senatoriams, ragina 
remti.

Apskrities pirminink 
ko muz. Jonas Brundz

L to tolo- 
ptėpasi- 

iria na- 
k 5100

-tikitės 
t da rast

M.

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS h Draugija

Lietuvis Graborius - Balsamiiotoja|į^ 
|^134 
p.taJoe

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, P

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKI
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

ptofia vi
sai pra

Montreal, Ca

Montrealio policija s 
rinti vardus ir adresus 
nomų komunistų, kur 
guoja apie šimtas su N 
sius turinčių vadukų, 
tai priklausą 15-kai t; 
jų ir lietuvių tautai, 
sakoma, turį aštuonis 
va palaikančius ryšį n 

Lietuvių Vytauto kl 
priverstas prašalinti 1 
nizmu įtariamus asm 
rektorių tarybos, n< 
grasė nebeatnaujinti 1 
rimams klube pardav

Vienai moteriškei įėjus į 
New Yorko požeminį trauki
nį, apysenis vyras atsistojo 
ir užleido jai savo sėdynę.

Kelios merginos, nusitve
rusios už kilpų palubėje, su 
pasipiktinimu ėmė šnabždė- 
tis tarp savęs, bet gana gar
siai:

—Ką ji 
rim?

Pakėlęs 
čio vyras
jas ir atsakė:

—Skrybėlę — ir kojines!

turi, ko mes netu-

akis nuo laikraš- 
šaltai pažvelgė į

★ “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pa
★ “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, g;

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje. 
A “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys g 

šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems gaili 
padėti.

★ “AMERIKA” metams $3.00. Užsienyje—$3.50.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems ui 

šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
417 Grand Street Brooklyn :

eitą savaitę čia arė, ir šiemet vėl būtų čia sėjęs ru
gius. Bet dabar kas juos sės?... O gera žemė. Paėmė 
saują, rankoje laikė, trupino...

—Pasiimsiu ją,—nudžiugo nuo šitos minties ir stip
riai suspaudė delną.—Juk tai mano žemė! Jei mirčiau 
svetur, bent ant akių būtų užberti sava...—nusišypso
jo ir pakėlė galvą. Šūvių nebesigirdėjo. Tik toli kaž
kur pradėjo neaiškiai dundenti, ūžti, virti...

Greit pakilo ir susilenkęs ėmė bėgti. Netoli kažkur- 
vėl pokštelėjo, vėl ir vėl. Bet Gugys nesustojo. Jie 
nekantraus ten, jo nesulaukdami. Jau baigsis jo ari
mai, liks tik dobilienos kraštelis...

Staiga Gugys sustojo ir išsitiesė, pagautas staigaus, 
nežinomo jausmo, deginančio visą kūną. Akys aptemo, 
susvyravo po kojų žemė, arimai, dangus... Kojos ėmė 
linkti nuo kažkokio nematomo, baisaus sunkumo, ir jis 
susmuko ant žemės.

“Kas gi čia?” nesuvokė pirmomis akimirkomis. Stai
ga, viską supratęs, griebėsi už šlapios krūtinės, laisva 
ranka praskleidė marškinius, ir pro pirštus pasipylė 
kraujas. Norėjo šokti ir bėgti, šauktis pagalbos, bet ko
jos buvo sunkios, švininės, burna staigiai išdžiūvo, lie
žuvio negalėjo apversti. Mirties baimė apėmė jį, su
krėtė siaubas, kad jis neatsikels, nepamatys daugiau 
vaikų, žmonos... Jis įtempė visas jėgas tam pasiprie
šinti, bet tas jausmas staiga dingo, ir jį visą užliejo

ps Mo- 
S Juo- 

kjaaPas-

i'gp V. 
22Š. G, 

pllaria." 
’IPCsa-

Gegužės 9 d. Kana 
vių Sąjunga ruošė M 
nai paminėti vakariei 
jungos Naujųjų Meti; 
davė laikraščiui “N< 
va" daugiau $300 pa

a Į? sekma- 
I ši prie 
IsoVar- 
I'-i Nariai 

iM --pager
fl -iji buvo 
I -; Kalbė- 
I -i Centro

Suorganizuota spa 
rovė “Viltis,” kuri pi 
Lietuvos” leidimą, į1 
tuvę, knygyną, o vėl 
ir kitais Kanados lie

saldi ramybė. Viską aplink save staiga užmirši 
tik pats save, kad jis ne kur kitur, o čia, prid 
namų. Ne svetur, ne nežinomoje kertėje, o čia 
žemėje... Bejėgiškai traukė prie krūtinės kiej 
gniaužtą ranką, kurioje laikė pasiimtą žemės! 
spaudė ją prie žaizdos, prie širdies, jausdami 
visas kraujas dabar ištekės, įsisunks į- tą brangį 
limą žemę ir taip jis pats virs nedaloma, neatsK 
jos dalimi. Praeis laikas, ir jei ne jis, tai joj 
vaikučiai vėl kada nors ją ars ir sės... Iš tų k 
grumstų, iš to kietai suspausto delno, iš jo širdie 
javai, brandūs, dideli, tarps ir stiebsis į saulę r 
gyvenimui. Ir jis čia, savoje žemėje, tame ilgei 
varpų šlarėjime, pasiliks amžinai...

Aplink siuto kova, beprasmiška, baisi ir aid 
žmonės žudėsi, draskėsi geležimi ir ugnimi, pai 
mi tą ramų žemės kampelį tikru pragaru. Bet; 
jau nieko negirdėjo ir nematė. Nejautė nė šuns 
jam laižė rankas, kojas, veidą, cypė ir unkšta 
tas nerimo, niekaip nesuprasdamas, kodėl jil 
kelia...

Kaimas buvo paskendęs liepsnose ir dūmuos 
Gugio gęstančiose akyse jo namų siluetas stove; 
sus ir gražus, pavasario saule ir žiedais apipilta 
ten dabar buvo tik juodi, sutrypti pelenai... |

■<0 so-

‘Harrfcono 
■b) kare 
pUgeg. 
šarvotas 
f ^Plynoj, 
h & 19

■Paliečių

'tremtiniai 
■šikime 

’ ^kesčių 
ujamų. Tas' 
r Bffopoje

*50. Harris
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'aieškomi Asmenys
r Tamošius, iš 
aviškio apskr.
is, iš Šiaulių 
goję.
nskaitė, Mari-
., Šiaulių aps.,

Leonardas ir 
vai.

rbora, iš Sta-

etnerytės, Au- 
pažįstami pra- 
Ji yra gimusi 
muši, spėjama,
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as, iš Panemu- 
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įas, sūnus Kons 
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is, Detroite. 
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suo ištekėjus už
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., Trakų apskr.
- Savickaitė, Zo- 
šakarnis, Stasys, 
vai., Šiaulių aps. 
Matilda, ištekėju- 
un., Kybartų vai. 
icas, iš šakių ap. 
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aslių vai., Trakų

(Paulauskų šei- 
škių km., Luokės
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arolis Ramanauskas

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI i
REMIA “AMERIKĄToronto, Ont

New York, N. Y

Baras ir Naktinis Klubas

pelno eis

Petkevičius, i J
sys, sūnūs kį j

Petkus, Law-1
ges. I
ja, iš Laukuvoj J 
ir dukterys Alfe]
ra ir Kažmfe |
nkoje, gyv, egi

Plakas, iš uĘ
lių apskr.

Pocienė. Led
iš Telšių apskriti

Pokštaife J
3okštaitytės),g»]

Philadelphijoį 1
Poška, Antį

Daukšių, gyv. d
Pranaitis, Ašį

vai., šakių apJ
Pranskaitytų

vos parapijos, |
Prick ■ Pūtį

Tauragės ir vJ
gyv. Philadeįhid

Pudargienė -į
Stanislava, duktfl 
ronelės ŽilevfeįįB
go, UI. L

Putriūtė • p L
Tauragės, ir vynE
gyv. Philadeį!

Radecki, fe'r
' vai., gyvenęs įj

Radrijauska; Iki jam greitu laiku vi-
Antosė, iš N&pstiprėti ir stoti į mūsų 
šeinių ap„ gyv, i

Radajausfejl
iš Nemakščių vį|
gyv. Chicago)?

Ragauskas, M
nislovas, gyv®
geležinkelio m

Raguckienė-M
nė, iš Marijais,
du sūnūs kuuĘ

RakoSene,Oi
cagoje ar M

Rasiulis, \Tat
Raškevičius 1

Įimtos vai, te
Brooklyne.

■ečia savaitė, kaip rim- 
Į parblokštas, šv. Rapo- 
lėje guli Karolis Rama- 
geras parapijietis, ma- 

logus ir susipratęs Įie
ško girdėti, kad jo švei
tėja, o tai teikia daug 
10 šeimai ir visiems 
is. Ligonis yra savo šei- 
Iraugų lankomas, už tai 
Ims labai dėkingas.
ijiečiai, giminės ir drau- 
► maldose prašo Aukš- 
) greitu laiku grąžinti 
katą, idant galėtų grįž- 
ąvo šeimą, kuri laukia 
limo vyro ir tėvelio bei

įčioj ligoninėj kelias su
liejo mūsų pramoninin- 
s Vaičaitis, bet, jau kiek 
ęs, grįžo į savo namus, 
inos ir giminių priežiū- 
iksta. Draugai ir pažįs-

raukini šalpos darbų
s pavasariui, jau prade- 
[styti ir apie atostogas, 
j skaityti laikraščiuose, 
t kuriose kolonijose va
tu Šalpos Fondo susirin- 
Hvyks. Tiesa, kad kiek- 
įvasaros metu reikalin- 
is. Bet atsiminkim, kad 
Skurdas ir mirtis mūsų 
ų tarpe neturi atosto-

BALFo drabužių rinkliava
Geg. 13 d. BALFo Sandėly 

įvykęs New Yorko BALFo sky
rių atstovų susirinkimas nutarė 
pravesti drabužių rinkliavos va
jų nuo birželio 1 d. iki birželio 
30 d. Į skelbimų komisiją išrink
ti: vietos laikraščių redaktoriai, 
radijo programų vedėjai (Cin
kus ir Stukas) ir skyrių atsto
vai — Barbara Darlys ir Dom. 
Klinga.

I vajaus pravedimo komisiją 
išrinkti ir numatyti kooptuoti: 
P. Dulkė, J. Brundza, P. Kubi
lius, P. Montvila, Alf. Stankevi
čius, žvirblis, A. Vaišvila, J. 
Butkus, Sniečkienė, Valaitienė, 
Čerienė, A. Gajauskaitė ir A. 
Žilinskas. Numatyta ir daugiau 
asmenų pakviesti. Taip pat nu
matytos apylinkės, kuriose ko
misijos nariai turi veikti.

Komisija įpareigota pasirūpin
ti drabužių sunešimo punktais, 
transporto priemonėmis ir kt.

BALFo apskritis nutarė pa
remti American Overseas Aid 
pramogą Madison Square Gar
den gegužės 25 d. Dalis šio di
džiulio parengimo
BALFui — lietuvių tremtinių 
vaikučiams sušelpti. Programą 
atliks Hollywoodo žvaigždės.

Referuota apie Kongrese svar
stomus tremtinių įsileidimo bi- 
lius. Dalyviai pasižadėjo rašyti 
ir telegrafuoti savo atstovams 
ir senatoriams, raginant bilius 
remti.

Apskrities pirmininku pasili
ko muz. Jonas Brundza.

Motinos Dienos minėjimas
Motinos Dienos minėjimas To

ronto lietuvių visuomenėje pra
ėjo nuotaikingai. Pats minėji
mas įvyko šventės išvakarėse— 
šeštadienio vakare. Ta proga lie
tuviškojo jaunimo buvo suvai
dintas trumpas scenos vaizdelis 
“Sekminių vakaras Lietuvoje.”

Sekmadienį pamaldas laikė ir 
Motinos Dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. P. Ažuba
lis. Bažnyčia buvo pilna tikin
čiųjų. Buvo sugiedota keletas so
lo, kuriuos atliko iš tremties at
vykusi čepaučienė, Narbutas ir 
Marijošius. Solistams akompa- 
vo taip pat neseniai atvykęs iš 
Danijos Dvarionas. Bažnytinis 
choras, vadovaujamas Narbuto, 
giedodamas lotyniškas mišias, 
pasirodė visoje savo aukštumo
je. '

Gražiai praėjo ir sekmadienio 
vakare motinų garbei laikomos 
gegužinės pamaldos. Jas buvo 
stengiamasi pravesti tokioje pat 
tvarkoje, kaip Lietuvoje.

Su džiaugsmu tenka prisimin
ti, kad Toronto lietuvių visuo
menėje daug gražių pastangų 
lietuvybės reikaluose parodo jau 
Kanadoje gimęs jaunimas.

Torontietis

Aukos “Amerikos” Įkurdi
nimo Fondui tebeplaukia. 
Mums yra malonu pabrėžti, 
jog “Ameriką” uoliai remia 
ne tik vietos lietuviai, kurie 
laikraščio patarnavimu dau
giausia naudojasi, bet ir to
limesnėse kolonijose gyveną 
mūsų skaitytojai.

Štai kun. V. Slavinas net iš 
West Virginijos prisiuntė 
“Amerikai” savo linkėjimus 
ir visą dešimtinę ($10) Įsi- 
kurdinimo Fondui.

Iš T. Gapšienės, Elizabeth, 
N. J., gauta irgi $10 ($9 pre
numeratai ir $1 Fondui).

A. šertvytis, iš Brooklyno, 
užsimokėjo prenumeratą už

dvejus metus ir Fondui pa
skyrė $5.

Veronika ir Antanas Rabi
kauskai iš Maspetho užsimo
kėjo prenumeratą ir $5 pa
aukojo Fondui.

Neužmiršo Įsikūrimo Fon
do ir kiti skaitytojai, kurie 
už “Ameriką” mokėjo prenu
meratą. Jie Fondui paskyrė:

J. Petraičiai, Bronx, N. Y. $2.
J. Jasalskienė, iš Brooklyno 2.
A. Antanaitis, Rocky Point,

L. L, N. Y................................1.
J. Očikas, St. Albans, N. Y. 1.
Mrs. Zeidat, iš Brooklyno 1. 
Visiems geradariams nuo

širdžiai dėkojame.
“Amerikos” Administr.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

sbrolis Jadvygos 
ri gimusi Pagarės 
s parap.
iokiškio vai.
Eleonora, buvusi 

(ėjusi antrą kartą, 
apskr., ir duktė

itės, Elena, Kons- 
įle, iš Utenos, gyv. 
oronto, Kanadoje. 
Bendik, Emilija, iš

ap., turi sūnų J- 
Ratkes, May

N. J.

Ieškomieji Ė 
nantieji mate 
liepti:

CONSULATE'!

41WeslH
Neww

henutraukim šalpos dar
ykim, kiek galėdami, per 
jalpos skyrių. Būtų ma- 
įd kiekvienas šios kolo- 
tuvis bei lietuvaitė pasi- 
tapti šalpos Fondo na- 
hokodamas nors $1.00 
kis. Norėdami platesnių 
kne reikale — kreipkitės 
M. Jokubaitę arba rašt. 
enę. \ M.

LAIŠKAS “AMERIKAI”
Gerbiamas “Amerikos” Admi

nistratoriau:
Siunčiu prenumeratą. Malonė

kite ir toliau man Jūsų gražiai 
vedamą laikraštį siuntinėti.

Linkėdamas ir toliau gražiai 
klestėti, lieku su pagarba,

S. J. Paltus, 
Los Angeles, Calif.

ĮSIGYKITE VERTINGŲ 
KNYGŲ — PAREMKITE 
AMER. LIET. TARYBĄ

nes

to 3208 rison-Kearny,

Montreal, Canada

JONAS DAUNIS ą Sodaliečių Draugija 
avasarinius ‘Leap Year’ 

ris Graborius-Bals® ie ivvks šeštadienį, ge-
2 d., LAPC salėje, 134

T. VERNON ST., PHILADELPHIA ? Ave., Kearny. Gros Joe 
____ o orkestras. įėjimas — 

" 1 " ■ “Jd. Komitetas kviečia vi-
ankyti ir linksmai pra
tarą.

Montrealio policija skelbia tu
rinti vardus ir adresus 1,800 ži
nomų komunistų, kuriems diri
guoja apie šimtas su Maskva ry
šius turinčių vadukų. Komunis
tai priklausą 15-kai tautų, tarp 
jų ir lietuvių tautai. Lietuviai, 
sakoma, turį aštuonis su Mask
va palaikančius ryšį vadukus.

Lietuvių Vytauto klubas buvo 
priverstas prašalinti tris komu
nizmu įtariamus asmenis iš di
rektorių tarybos, nes valdžia 
grasė nebeatnaujinti leidimo gė
rimams klube pardavinėti.

’RENUMERUOKITE IR PU!
.menkos Lietuvi, KaMk, W fe 15 d Sopu]ingos Mo. 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savait^įžnyčioje susituokė Juo-
Eapaitis ir Marijona Pas- 
e iš Kearny. Moterystės 
entą suteikė kunigas V. 
s, jaunosios giminė. G. 
te giedojo “Avė Maria.” 

puota įvyko LAPC sa-

MtDI
IKA” talpina daug įvairių žinių ii P 
IKAI” rašo eilė pasižymėjusių^ 
rašte arba vargstančių ištremto £ 
IKA” skelbia kaip mūsų broliai^ 
kaip eina jų šalpos darbas, kaip K

Gegužės 9 d. Kanados Lietu
vių Sąjunga ruošė Motinos Die
nai paminėti vakarienę, šios Są
jungos Naujųjų Metų vakarienė 
davė laikraščiui “Nepr. Lietu
va” daugiau $300 paramos.

IKA” metams $3.00. Užsienyje-^- 

0 savo pažįstamus užsisakyti arbū 
šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
Street *

lopos vyčiai ėjo sekma- 
‘gužės 9 d., bendrai prie 
os. Po mišių švento Var- 
e buvo pusryčiai. Nariai 

savo motinas ir pager- 
‘ Pusryčių vedėju buvo 
įkas J. Kasperas. Kalbė- 
D. Pocius, Vyčių Centro 
J. Boley, councilmanas 
iy ir J. Vincent. Muziki- 
ramą gražiai 
Morošaitė.

atliko so-

saldi ramybė. Viską aplink save 
ik pats save, kad jis ne kur W 
įamų. Ne svetur, ne nežinomoje^ 

žemėje... Bejėgiškai traukė f 
gniaužtą ranką, kurioje laikė 
spaudė ją prie žaizdos, prie 
visas kraujas dabar ištekės, įsisto). 
limą žemę ir taip jis pats virs -- 
jos dalimi. Praeis laikas, ir jei 
vaikučiai vėl kada nors ją 
grumstų, iš to kietai suspausto 
javai, brandūs, dideli, tarps ir 
gyvenimui. Ir jis čia, savoje ^? 
varpų šlarėjime, pasiliks amžinai

Aplink siuto kova, beprasmi^ 
žmonės žudėsi, draskėsi geležimi 
mi tą ramų žemės kampelį tikri 
jau nieko negirdėjo ir nematė. suotiniame susirinkime 
jam laižė rankas, kojas, veidą, 
tas nerimo, niekaip nesuprasi 
kelia...

Kaimas buvo paskendęs liep^ 
Gugio gęstančiose akyse jo nato 
sus ir gražus, pavasario saule jd 
ten dabar buvo tik juodi, sutrir

Ronches iš 
. lapkr. 8 d. 
ijoj. Jo kūnas š. m. geg. 
irgabentas ir pašarvotas

Shawkonis koplyčioj, 
1. Trečiadienį, geg. 19 
škilmingų mišių, kurių 

irs j edojo Moterų Sodaliečių 
a. a. J. Ronches buvo 
as šv. Kryžiaus kapinė- 
Arlington.

Harrisono 
žuvo kare

A. E. S.

Jveland, Ohio
rveną lietuviai tremtiniai

apsidėti 1% mokesčiu 
o gaunamų pajamų. Tas 
i jie skiria Europoje 
Itiems gelbėti. Aukas 
BALF. uo laiku trem- 
jvelande yra apie 50.

TUOJAU UŽSISAKYKITE

“LIETUVIŲ ŽINIAS”
Vienintelis lietuviškas 
laikraštis vakarinėj 
Pennsylvanijoj. Eina kas 
penktadienis.

Pilnas pasaulinių žinių, straipsnių visais opiaisiais 
mūsų dienų klausimais, įvairumų ir ko tik norit.

KAINA METAMS $3.00 
Prenumeratą siųskite:

“LIETUVIŲ ŽINIOS”
2211 Sarah Street Pittsburgh 3, Pa.

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

TeL EVergreen 7 - 8868 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

THE “ALLIANCE HALL”
(Buv. 193 Grand St., Brooklyne) 

Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI

80 St. Marks Place Manhattan
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje

NAKTINIS KLUBAS
Puikiausia programa tris kartus savaitėje

'A

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNU 
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. 400 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po $4.00, 
dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdėkite į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

PARDAVIMUI
Rochestery, N. Y., ir artimoj apylinkėj nuosavybės:—

Seniai išdirbta duonkepykla; mūro namas su visais įtai
symais; dvi krautvės; garadžius; savininkas išvažiuoja 
į Kaliforniją. Pora gerų saliūnų, tinkama lietuviui vieta; 
nebrangiai parsiduoda dėl senatvės priežasties.

Keletas gerų mūro namų su krautuvėmis ir fliatais; 
tinkama bent kokiam bizniui: Namai nuo vienos iki 30 
šeimynų, apartmentai visokios rūšies. Gazolino stotis, 6 
pumpbs, karams taisyti garadžius, du lotai padėti karams; 
pačiame lietuvių centre; parsiduoda nebrangiai.

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 HUDSON AVE. ROCHESTER 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

Amerikos Lietuvių Tary
bos Sekretoriate (1739 So. 
Halsted St., Chicago 8, Ill.; 
tel. CANal 8500) galima pirk
ti šiuos veikalus:

Constantine R. Jurgėla.
History of the Lithuanian 
Nation, 1948, 544 psi., stori 
viršeliai ..............   $5.00

Thomas G. Chase. The Sto
ry of Lithuania, 1946, 392 p., 
stori viršeliai .............. $3.50

Lithuania. Country and 
Nation (informacinis leidi
nys), 1946, 62 psi......... $0.50

Pirkėjams duodami du ne
mokami priedai: “Nepriklau
somos Lietuvos vieta būsi
moje Europoje ir pasaulio 
taikos sistemoje” ir “Char
ter of the United States.”

Pardavėjams skiriama 20 
nuoš. nuolaidos. Knygos siun 
čiamos ir išpirktinai (COD). 
Visos gaunamos pajamos ati
tenka Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Pirkdami šias knygas, 
paremsite tuo pačiu ir ALT 
darbus.

366 W. Broadway

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiame $.....
liškai - Lietuvišką Žodyną. 

Vardas .......
Adresas .....

ir prašome atsiųsti mums Ang-

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrovė siunčia maisto ir dra

bužių pakietus į Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos ga

lima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
PARIETĄS No 1—11 sv. $7.00
2 sv. cukraus
2 sv. kavos pupelių
1 dėž. kiaul. mėsos
1
1
1
1
1
1

PARIETĄS No 2—21 sv. $10
5
2
1
1
3 dėž. kiaul.
2
1
2
1
1
2

sv.
pupelių

kruopų 
taukų 
mėsos

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

cukraus 
kavos 
ryžių 
monų

kiaul.
bekono
kond. pieno 
kakao
šokol. miltelių

gabalai tual. muilo
11 sv. — $5.50
3 dėžės kiaul. taukų
1 gabalas tual. muilo

Brooklyno Lietuviai Graboriai
3

AMERIKĄKoresp.

s

2
2
2

J

. s

Matthew P. Baltas

Suorganizuota spaudos bend
rovė “Viltis,” kuri paims “Nepr. 
Lietuvos” leidimą, įkurs spaus
tuvę, knygyną, o vėliau rūpinsis 
ir kitais Kanados lietuvių reika
lais.

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

” kiaul. taukų
” bekono
” kiaušin. miltelių
” kond. pieno
” kakao
gabalas tual. muilo

PARIETĄS No 
sv. cukraus 
sv. kavos pupelių 
sv. miltų ar cukraus

Gatavi Bendroves pakietai sudaryti iš pirmos rūšies produktu. Su
sitarus sudaromi ir extra pakietai.

Jei paldeto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai gražinami 
Siųskite užsakymus tik per 

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 GRAND STREET, BROORLYN, N. V.

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva J 

į 
Graborius—Balsamuotojas Y

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

,Tel. Virginia 7-4499

: F. W. Shalins
t (šalinskas)
’ Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
* KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
j NEMOKAMAI

) 84-02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.

3<M

Harnson-Kearny, N. J., Jaunesnių Merginų Sodalicija ir choras, Seselių Pranciškiečių vedamas. Ne vi
sos lietuvaitės, bet vis tiek puikiausiai gieda bažnyčioje ir dainuoja parengimuose ir per radiją.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

,'.'.r • f .-.--♦■v - -



Gegužės-May

Apreiškimo 
Parapija

Maspetho Žinios Mūsų Apylinkėje

—Pereitą sekmadienį, geg.
16 d., talkininkaujant Rožan
čiaus Draugijai, BrooklynoPereitą sekmadienį parapi

jos bažnyčioje buvo vaikučių vaidintojų grupė surengė di- 
pirmoji komunija. Vaikučiai delį vakarą, žmonių atsilan- 
iškilmingai klebono kun. N. kė pilnutėlė salė.
Pakalnio buvo įvesti į bažny
čią. Buvo atnaujinti krikšto 
pasižadėjimai. Per 9 vai. mi
šias, vaikų chorui giedant, 
jie priėmė komuniją. Seserys 
domininkonės, dirbančios pa
rapijos mokykloje, labai gra
žiai vaikučius paruošė. Prie 
komunijos juos vedė kelios 
poros “angelų” (mergaitės, 
aprengtos angelų drabu
žiais). Iš tiesų, buvo malonu 
žiūrėti, kaip tie mažyčiai vai
kučiai, savo sieloje tikrai an
geliškai nekalti, gražiai, rim
tai, susikaupę priėmė savo 
Kūrėją į nekaltas savo šir
dis.

Šiais metais rinkliava vys
kupijos labdaringiems reika-1

—Ateinantį sekmadienį, 
gegužės 23 d., sodalietės mer
gaitės rengia metinį apskri
ties suvažiavimą. Konferen
cija bus Šv. Kryžiaus mo
kyklos salėje. Pradžia 1:30 
vai. p.p. Užbaiga 5:30 vai. 
vakaro. Procesija iš mokyk
los salės žygiuos į mūsų baž
nyčią, kur bus suteiktas pa
laiminimas su Švč. Sakra
mentu. Po to švenč. Panelės 
statulos iškilmingas vainika
vimas.

—Visos draugijos ir baž
nytinės brolijos rengiasi iš
kilmingai vakarienei, kurios 
metu bus pagerbtas parapi
jos klebonas prelatas Balkū- 
nas. Vakarienė įvyks sekma-

lams, parapijiečių geraširdis- gegužės 30 d., 6 vai. ya- 
kumo ir savo Ganytojo reika- ^are’ Klasčiaus. saleje. Bilie- 
lų supratimo dėka, buvo daug ?autl Pas org^1-
didesnė, negu paprastai. zacW valdybų narius ir kle- 

bonijoje. Bilieto kaina $5.00.

kare, Klasčiaus salėje. Bilie-

Gegužės 25 d., 7:30 vai. p. 
p., sodalietės rengia metinę 
Švč. Panelės Marijos Vaini
kavimo šventę. Tai šventė 
Švč. Panelės Marijos Soda- 
liečių Globėjos pagerbimui ir 
padėkos už suteiktas malo
nes pareiškimui. Bažnyčioje 
bus pamaldos, pamokslas ir 
Palaiminimas su švč. Sakra
mentu. Visi yra prašomi da
lyvauti.

Angelų Karalienės
Parapija

SUSIŽIEDAVO
Ponai S. Barkai praneša, 

kad jų duktė Dorotėja susi
žiedavo su Jonu Sakalausku. 
Sužieduotuvės vyko Angelų 

"" Karalienės bažnyčioje. Bar
kai gyvena 68 Maujer St., J. 
Sakalauskas — 48 Maujer St.

Amžinojo Rožančiaus D-jos 
. bendra komunija bus šį sek

madienį, gegužės 23 d., per 9 
vai. mišias. Po vakarinių pa
maldų ir po procesijos—svar
bus susirinkimas, paskutinis 
prieš vasarą. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti mišiose 
ir susirinkime.

O. Sijevičienė, pirm.

MIRĖ K. NEDZINSKAS
Gegužės 5 d. mirė Kastan

tas Nedzinskas. Pašarvotas 
buvo savo namuose, 64-41 56 
Drive., Maspethe.

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko gegužės 8 d. Palaidotas 
Šv. Jono kapinėse, Middle
village, N. Y.

Paliko žmoną Rozaliją, sū
nų kunigą Edvardą, dukte
ris — slaugę Eleanorą, Mari
joną, Rozaliją Kershaw ir jos 
vyrą Frank, anūkėlius Frank 
ir Eileen Kershaw.

A. a. Kastantas priklausė 
LRKSA 108 kuopai, šv. Var
do, Šv. Vincento Draugijoms 
ir Viešp. Atsimainymo pa
rapijai (virš 46 metų). Buvo 
geras vyras, geras tėvas ir 
kaimynas.

Visa šeima nuoširdžiai dė
koja prelatui J. Balkūnui, 
asistentams kun. P. Lekešiui, 
kun. J. Kartavičiui, kun. J. 
čekavičiui, visiems svečiams 
kunigams, seselėms, vargoni
ninkui A. Visminui, Dioce- 
sian chorui, draugijoms, gi
minėms ir pažįstamiems už 
mišias, gėles ir išreikštą 
užuojautą.

Laidotuvėmis rūpinosi L. 
R. K. S. A. 108 kuopos narė 
V. R. Valantiejienė. R.

KĄ RINKTI SIUVĖJŲ 
DELEGATU?

Artėjant Lietuvių Siuvėjų 
lokalo delegato rinkimams, 
kyla klausimas tinkamo tai 
vietai asmens. Tai yra svar
bus reikalas; užtat reikėtų 
tuo pasisakyti nors trumpai.

Siuvėjams reikalinga nau
jo kraujo, naujos energijos. 
Turime savo tarpe veiklų, su
sipratusį, jauną žmogų, kurį 
ir reikėtų kviesti šiam dar
bui. Tai Pranas Milas.

Apie jo darbuotę galima 
daug ką pasakyti, bet gal tai 
bus padaryta vėliau tų žmo
nių, kurie jį pažįsta iš ar
čiau. Bet siuvėjų lokalo na
riai turėtų rimtai pagalvoti 
ir ateinantiems metams iš
rinkti tinkamą žmogų — tai 
Praną Milą-Milašauską.

Siuvėjas

TARPTAUTINIS ŽVAIGŽ
DŽIŲ VAKARAS

American Overseas Aid.— 
United Nations Appeal for 
Children, kurio dalimi yra ir 
BALF, rengia milžinišką va
karą, tarptautinę pramogą, 
kurios tikslas gelbėti ken
čiančiuosius pasaulio vaiku
čius, jų tarpe ir lietuviukus. 
Vakaras vadinamas “Com
mand Performance With a 
World of Stars.” Vieta: Ma
dison Square Garden. Laikas 
— antradienį, gegužės-May 
25 d., 8 vai. vakare. Bilietų 
kainos: $1.20, $2.40, $3.60, 
$4.80, $6.00, $12.00. Bilietų 
užsisakyti sau ir platinti 
prašome BALF įstaigoje, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EV 7-1422 ir 1423.

Programoje dalyvaus spe
cialiai iš Hollywoodo atvyk- 
siančios filmų žvaigždės.

• Kun. J. Aleksiūnas, An
gelų Karalienės par. klebo
nas, džiaugiasi, kad parapi
jiečiai nuoširdžiai ruošiasi 
tinkamai paminėti savo pa
rapijos 60 metų sukaktį.

• Jonas Kaminskas, darbš
tus Apreiškimo par. jaunimo 
veikėjas, gegužės 16 d. susi
tuokė su Elena Tamulaityte.

• N. Y.-N. J. Lietuvių Kon
ferencijai birželio 6 d. visa 
eilė draugijų jau išrinko sa
vo atstovus. Konferencija 
bus American Common salėj.

• Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirm., tremtinių įkur
dinimo reikalais buvo nuvy
kęs į Cincinnati.

• Aldona Strumskytė geg.
12 d. susižiedavo su p. Nor
kum. Ta proga Strumskių 
namuose įvyko vaišės.

• Rūta Kručaitė, jauna pia
nistė, Aid. Strumskytės mo
kinė, turėjo privatų koncertą 
Strumskių namuose. Jauna 
pianistė stebino visus savo 
technika ir muzikos jausmin
gumu.

©Lietuvių Diena šiemet bus 
liepos 4 d. Jos rengimo ko
mitetas jau atliko daug dar
bų.

• Ant. Povilanskas, lietu
viškų reikalų rėmėjas, biznie
rius, yra susirgęs. Visi pažįs
tami linki sėkmingai išsveik- 
ti.

• L. Vyčių Apskrities su
važiavimas bus gegužės 30 d. 
Harrisone.

• Kazys Vilniškis porai 
dienų lankėsi New Yorke 
BALF kontrolės reikalais. 
Drauge buvo St. Gegužis iš 
Mahanoy City ir M. Michel- 
sonienė iš Bostono.

• L. K. Federacijos apskri
ties svarbus susirinkimas bus 
gegužės 28 d., 8 vai. vakare, 
Apreiškimo par. salėje.

• Generolas J. Černius bir
želio 6 d. American Common 
salėje, lietuvių konferencijo
je, kalbės apie Lietuvą bolše
vikų okupacijos išvakarėse.

© Jonas Uždavinys iš Kali
fornijos atsiuntė “Amerikai” 
sveikinimą ir 10 dol. dovanų 
įsikurdinimo fondui. Prieš 10 
metų J. Uždavinys buvo ar
timas “Amerikos” bendradar
bis.

• Scrantono universito pro
fesūroje yra 5 lietuviai. Kas 
gali pasakyti jų vardus?

• J. Jakaitis, turįs savo 
mėsinę Brooklyne, išvyksta 
su žmona kelioms savaitėms 
atostogų į Montreal, Canada.

Dr. Jonas Naujokaitis, gy
venęs New Yorke, artimas 
“Amerikos” bičiulis, sėkmin
gai įsikūrė Pornonoje, Kali
fornijoje.

FILMOS BROOKLYNE IR 
MASPETHE

Brooklyno Šv. Jurgio par. 
salėje sekmadienį, geg. 9 d. 
Kazys Motuzas rodė Lietu
vos, lietuvių tremtinių ir 
BALF filmas. Kalbėjo Jonas 
Valaitis.

Po filmų žiūrovai sudėjo 
tremtiniams gelbėti $106.00 
aukų. Po $5 aukojo: Ona Ba- 
jorūnienė, Frances Meškaus
kienė, Rugienienė, Sally Bal- 
kūnas, Teklė Mažonis, Patri
cia Rūkas, Ona Pilipauskie- 
nė, Kast. Mickevičienė.

Po $3: Petras Švaplėnas ir 
N.N.

Po $2: Valas, Viktorija 
Bieliauskas, Barkus, N.N., 
Juzė Jaselskienė; Barbora 
Gužauskienė, šimkonis, Ele
na Vyšniauskienė.

Po $1: Bulovienė, Ušikienė, Ja- 
siūnas, Ruth Ann Burbul, Rub- 
liauskas, Jonas Sasnauskas, Julė 
Mickus, Bandoms, Williams, Ja
kaitienė, Ch. Lukas, Bartkus, St.

I Miltenis, Dainodienė, K. Pažu- 
lienė, A. Strungis, J. Tumas, 
Stella Miltenis, EIz. Gudienė, Da- 
leva, Bagdonas, Nancy Ambro- 
zas, Monika Pužauskas, O. Ru- 
ginienė, J. Tolišius, M. Adomei- 
kienė, Ona Miliauskas, Uršulė 
Kulikauskas, Silv. Bernotas, Pi- 
vorūnas, Vainilavičienė, G. Mei- 
liūnienė, Jadvyga Stoškus, Juš- 
kauskienė, N.N., Vasiliauskas, 
Landaskis, VI. Miller, Kastanci
ja Menkei.

DAR PRIE “AMERIKOS” 
BAZARO

Pereitame “Amerikos” nu
meryje, aprašant bazarą, li
ko nepaminėti keli mūsų biz
nieriai, kurie daiktinėmis do
vanomis parėmė “Amerikos” 
bazarą. Būtent:

Antano Nobaro bučernė, 
449 Grand St., Brooklyne, ir

Boston Bakery iš New Jer
sey.

“Amerikos” administraci
ja jiems nuoširdžiai dėkoja.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS i
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinku 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U j 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTTj

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Telefonas: EVergreen 7-7411

^as

Ljistai, už- 
Lo vyriau- 
Giia, net ir

AMERIKOS LU
LIKŲ VISUOJ 
KULTŪRINIO

SAVATI

EINA KAS P.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos New Yor- 
ko ir New Jersey apskr. su
važiavimas įvyks Brooklyne, 
sekmadienį, gegužės 23 d., 2 
vai. po pietų (ne geg. 29 d., 
kaip praėjusiame numery per 
klaidą paskelbta), Apreiški
mo parapijos salėje, No. 5th 
ir Havemeyer Sts.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JUZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.

ALUMNAI IR STUDENTAI 
TURĖJO SUSIRINKIMĄ 
Gegužės 8 d. Woodrow Wil

son viešbutyje, New Yorke, 
Lietuvių Alumnų ir Studen
tų Klubas turėjo savo mėne
sinį susirinkimą.

Buvo kalbama apie įvyku
sius šokius, judamus paveiks
lus (filmą apie Lietuvių Die
ną, New Yorke, World’s Fair 
1939 m.), ir kt.

J. P. GINKUS 
Direktorius

PRANAS ŠUIPIS 
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Po filmų Maspetho par. sa
lėje suaukota $50.

Po $6 aukojo: Walter Gry
bas, Ona Jasinskienė.

Po $5: šimulynas, Navic
kas.

$3 aukojo Petras Lisauskas, 
$2—Juozas Zabiela, $1.50—Bro
nė Jasinskienė.

Po $1: Kairaitis, O. Ligmon- 
tienė, Ramanauskiene, Varnai- 
tienė, Ružinskas, Melkūnas, K. 
Paškevičius, M. Budėnas, Paval- 
kis, Normuntienė, Beleckienė, 
Miliauskienė, Šimkienė, Marijo
na Sinkus, Peikus, Joneliunienė, 
J. Budėnas, Valaitienė, P. Pau
lauskas, P. Augustinas, Bajelie- 
nė.

ĮSITAISĖ GARSIAKALBĮ
Angelų Karalienės parapi

jos vargoninkas P. Dulkė įsi
taisė gerą garsiakalbį (kurį 
girdėjote “Amerikos” baza- 
re) ir jį išnuomoja visokioms 
pramogoms. Esant reikalui, 
teiraukitės telefonu: —

VI 7-2922 J

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

ga:iiuHiiuiHiiuiaiiinniiimiiiiiBiuiMiiiiiniiiiaiiiiiniiiHii!:iB

Basil Fedoryk
g VYNO, DEGTINES IR
| IMPORTUOTU LIKERIŲ 

KRAUTUVE

102 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829
i __  I
^■iiuiBiniiBiintniHiiiiiniiHiiuianiiHiiirniiiiMuniiini

Matthew 

BUYAUSKAS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

UŽGAVO LIETUVIŠKUS 
JAUSMUS

Pereitame lietuvių namų 
savininkų susirinkime, bal. 
30 d., nei iš šio, nei iš to bu
vo iškeltas sumanymas keis
ti dabartinį charterį, o ypač 
vardą. Dabartinis “Lietuvių 
namų savininkų” vardas esąs 
neparankus, nes, kreipiantis 
šiuo vardu į valdinę įstaigą, 
kažkaip nemaloniai, neprie
lankiai atsiliepiama, o be to, 
šis vardas kliudąs priimti į 
namų savininkų narius nelie
tuvius, kurie, esą, būtų labai 
reikšmingi ir naudingi.

Kilo diskusijos. Vieni įrodi
nėjo, kad reikia keisti, kiti 
— kad palikti tą patį vardą. 
Opozicija buvo per maža, ir 
išėjo taip, kad galutinis bal
savimas bus kitame specia
liame susirinkime. Balsuo
jant 12 balsų buvo paduota 
už pakeitimą, 5 — prieš. Da
lyvių susirinkime viso buvo 
27; vadinasi, 10 susilaikė 
nuo balsavimo. Už keitimą 
balsavo bolševikai, nors jų čia 
buvo tik apie pusę tuzino. 
Aišku, jiems labai patinka 
lietuviškus vardus, kur tik 
galima, naikinti.

Ižde pinigų yra apie $300.
Į kitą susirinkimą turėtų 

atsilankyti visi geri lietuviai 
ir sulaikyti lietuviško vardo 
keitimą.

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
FISAS.

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. j 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street Brooklyn, N,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tol. HA 6-8406 MaspethJ

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspc 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokama

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 

158 GRAND STREET BROOKLYN,
Tel. EVergreen 4-9737

$ šnipų ir

/.^tvirtino, 
į karalius

tajam atimta 
jįėirnusa- 

—Jį turtų ka- 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  įgjjos šeima

143
f . . ■gaterių; 400,-

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsiaanuį^į me-
L pilių; daug 

KIRPYKLĄ I įįveiks-

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

P. S. Montvila

$
$

$

489 Grand Street Brooklyn, N,

D. Whitecavage, Savininkas

taliui paskir
kit kad jis, 
pose kraš
tai atsiliepęs 
b Rumunijos 
taybęir apie

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ai’ 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

8650 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už orvd- 
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

Parduodame farmas, lo
rn tus, krautuves ir dirbi a- 
IIu ves, taipgi išnuomojame.

Teisingas patarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE 
INSURANCE

GRAND ST. 361 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

4-3487 RE 9-1506

t 5 B 
03 fi

499

EV

IR

AtodpUl tyacei

MADE-TO-ORDER

RUBBER STA

BALES a REPAIS OF 
Numbering machines

86 WaDtar Sl,Nm. YaAKKN-Y.
TEL BEEKMAN 3-6828,

J. Šncideraitis ir A. Andriukaitis

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

BROOKLYN 20, N. Y.

j daug vil- 
■jsatsimu-

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju!

Paul Gustas Funeral Home, Ine. j
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N,]
(Prieš Armory)

Mūsų telefonas nemiega

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų iš
lyginimą, plasteriavimų, šaligat- 
viu cementavima ir k t. darbus.

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

I

| Stephen Bredes Jr. i
ADVOKATAS

j
• 197 Havemeyer Street

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

■I J

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

ir

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Die. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

tai juo DUSI'

Entered as seconds 
office at Brooklyn,

LjįjVfiža. Ta
ta buvo ki-

l-mistų pa- 
. Rumunijoje 

tanhdė jos 
ta paliko jį 
Isolas buvo

Įjjiė — labai 
L karalius 
taais savo 
lįs. Rusai 
b kad prieš 
įrisosnimu- 
ta visi buvo 
taj karaliaus

Dr. Henrika 
laivu Argenti 
New Yorką g< 
Argentinos, ki
tus. Dr. Luko 
voje buvo teisi 
Universitete t 
asistentu. Lai! 
no Richmond 1 
U. Čižauskiem 
ko Dr. Prana 
BALF atstovą 
tis.

Laivu Grips 
pos gegužės 1

Janina Klov 
rim Jadvyga 
mučiu (2 me1 
pas C. A. Ki: 
Broad St., Pai

Jadvyga 1
s'fitB. Ą 8H 3 m. sūneli

stojo Newark 
čiuos.

Dr. Stasys 
žmona Ona, di 
te ir 2 metų 
čiu. Apsigyve 
Bagdanavičių 

|r«Ameriko-'st’ Elizabeth 
Atvykusius 

BALF atstov; 
tis, Budreckū 
navičius, Kirs 
ras Kazlausk:

Iš Švedijos 
norvegų laivu 
atvyko:

Marija Ter 
tė ir Antana 
sistojo pas P: 
Hendrix St., ] 

Uoste pasi 
— D. Klinga.

Laivu Mar 
gūžės 21 d. a 

Konstantin 
žmona Dona 
Marijona. Išv

ph labai ne- 
h ieško pro
tai išvykti j 
ps, Angliją, 
piją, Pietų 
ta. Europoje

EVergreen 7-471-? drabužių 
[• trinkti ko 
taniii), nes

Clement A. Vol
(VOKET ATTIS)

Advokatas

41-40 — 74th Stn

•1s vajaus 
®as rinklia- 
5 ir avalynei

< drabužius 
p dar prieš 
ta ir išsiųsti, 
R®ą galėtų

Jackson Heights, N.į

NEwtown 9 - 5972
P^aibė- 

- - - - - - - - - - - - - - - - —— - - - - - - - - -|^ Lietuvių 
tapirminin- 
! Ais&u-Alek-Dekoruotojas

Dažytojas j 
IŠ ORO IR IS VIDAU 

PILNAI APDRAUSTAS! 

Vartojama Geriausia Med 
DARBO AP KAIN AVIMAS D1

GEORGE ANDERS!
Telefonuokite:

PRerfdent 2-4203

s ‘Drauge”

p mūsą kū- 
ta’tis pareiš-

p sukūrimo 
danties ra-

i sutapo ir 
tavųjų min
ta susikalbė
tai vienetą, o

w: DAvenport 6-0259

RALPH KRUC

FOTOGRAFA ‘
65-23 Grand Avenuf

Maspeth.N.Y.

Momatiš- 
^nnas-pa- 
įlŠĮ, orga- 

tik prie 
Wiį verty- 
‘*t ir kūri-

1330 kH., 5000 Wri
JACK J. STEKAS

Newark 5, n1

"MEMORIES of LITHUANIA’

RADIO HOUR į
Saturdays, 5:00 to 5:30 p.n 
Station WEVD

DIRECTOR 
429 Walnut St.. 

Tel. MArket 2-5360

ta pareiškė, 
Lyriškųjų 
ftaghj kal
tai kūrinių 
pas, lite- 
','^anizavi- 

rašy-

P ^Įgyven
ta ir įnešti 
r i lietuvis- 
įrisuomenę,

Iš Lietuvi 
samblio, da 
bei vaidyba 
mėjusio tre: 
gauname šit( 

“Dabar Ve 
karšta. Apie 
veik kiekviei 
čiau pasprul 
kraštus.

Kad mes 
faktas, žmoj 
paskutinius 
tik gautų sa 
nių kaime.

Dabar įsiš 
cine karštlij 
mūsų kolekt 
vadovybės ] 
statytas k 
ar nebūti. I 
lengva: išs 
skirstei, ir t 
kur kas sun

Kas gali i 
i būti, gali ra 
■ Lithuanian

Troop, (13a
į ‘Olturiniai Wuerzburg, 
^svetimi. Zone, Gerini
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