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Daugėjant atvykstančių 
lietuvių į USA iš tremties, 
sunkėja ir atvykusiųjų į čia 

. įsikūrimo klausimas. Pirma 
buvo tik butų problema, o da
bar‘jau rimtai paaštrėjo ir 
darbo klausimas. Ypač sunku 
atvykusioms pas gimines ar 
prietelius, kurie labai užsiė
mę, neturi laiko šiems padė
ti, arba kurie yra seni ir ne
pajėgia padėti. Ar nevertėtų 
pagalvoti atitinkamoms mū
sų įstaigoms įsteigti atitin
kamą biurą, kurio tikslas bū
tų padėti atvykusioms. Apie 
tai turėtų pagalvoti Tremti
nių Draugija, BALFas LAIC,

(Prašoma atydžiai per
skaityti, apsvarstyti ir neati
dėliojant atsakyti).

Jungtinių Amerikos Valst. 
lietuvių tautinė sąmonė ir 
lietuvių kalbos vartojimas y- 
ra tokiame stovyje, kuris ke
lia rimto susirūpinimo. Tai 
būklei pagerinti reikia ir rim
tų studijų ir rimtų priemo
nių. Tai ypač svarbu-dabar, 
kai eina žūtbūtinė kova dėl 

,____________ lietuvių'tautos išsilaikymo ir
o gal visi kartu suėję aptarti.1 Lietuvos išlaisvinimo ir kai 
Toks biuras galėtų ieškoti ir.......................
registruoti butus, kamba
rius ir darbo pasiūlas, o pas
kui nurodyti atvykusioms.
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Mūsų straipsnis apie Ba
belio bokštą BALFe sukėlė 
tikrą audrą socialistų ir tau
tininkų spaudoje. Pykstama, 
kam iškeltas klausimas, kad 
katalikams tenka daugiausia 
pinigų įdėti į BALFą, o re
prezentuoti nori lygiomis ir 
kitos trys srovės. Jiems ypa
tingai nepatiko vaizdus ark
lio ir trijų žvirblių palygini
mas. Tačiau kad jų finansi
nis įnašas į BALFą yra ne 
žvirbliškas, jie ne tik neįro
dė, bet net nesiėmė įrodyti. 
O tai reiškia, kad mūsų buvo 
tiesa pasakyta. Tą tiesą įro
do ir tai, kad tų srovių, ku
rios taip susierzino dėl mūsų 

. straipsnio, žmonės vis dau
giau ir daugiau atvyksta į 
Ameriką per katalikų orga
nizaciją. Kodėl gi ne atvirkš
čiai, jeigu manoma, kad mes 
pasakėme ne tiesą? -

lietuvių tautos akys tuo rei
kalu yra nukreiptos į Ameri
koje laisvai gyvenančius lie
tuvius. Bet tai dar ne viskas.

Lietuvių tautinė sąmonė 
turi būti visur ir visuomet 
stipri. Juk lietuvių tauta yra 
ne tam, kad mirti, bet kad 
gyventi, kurti ir tuo būdu at
likti jai atitenkančią žmoni
jos gyvenimo misiją. Galop, 
jokia tauta negali abejingai 
žiūrėti į savo kamieno džiūs
tančias šakas.

Visi šitie motyvai mus pa
skatino paruošti čia kartu 
spausdinamą anketą ir pa
prašyti visų geros valios lie
tuvių pareikšti į anketoj iš
keltus klausimus savo atsa
kymus. Mes tikime, kad duo
ti atsakymai suteiks labai 
vertingos medžiagos šio rei-
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Kaip žinome, Kinijos 
munistai apšaudė britų 
vus Jangtse upėje. Ir apšau
dė ne taip sau pagąsdinimui, 
bet sužalodami pačius karo 

•laivus ir užmušdami kelis į- 
gulos narius. Apšaudė taip, 
kad britų karo laivai turėjo 
atsakyti ugnimi. Sunku pa
sakyti, ar šis įvykis turėtų 
būti antrasis Pearl Harbor, 
ar tai tik paprastas mėgini
mas. Atrodo, kad pasauli
niam gaisrui, prie kurio 
Kremlius planingai pasaulį 
stumia, dar neatėjo valanda. 
Įvykių vystymasis atidarys 
užkulisus.

ko- 
lai-
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kalo tinkamam sprendimui ir 
tuo būdu dąug prisidės lietu
vių tautos gyvastingumo pa
laikymui.

Šis klausimas yra svarbus, 
todėl į šią anketą prašome 
veikiai atsakyti -ir grąžinti 
Lietuvių Kultūros Instituto 
pirmininkui, kun. P. M. Ju
rui, 94 Bradford St., Law
rence, Mass.
Lietuvių Kultūros Instituto 

anketa
1. Kokioje būklėje, Tams

tos nuomone, yra JAV lietu
vių tautinė sąmonė ir lietu
vių kalbos vartojimas? 
roj, blogoj atitaisomo j, 
goj neatitaisomoj ir t.t.

2. Kas turi imtis tos 
lės gerinimo -ir kaip?

3. Koks vaidmuo šiame 
darbe atitektų seniau čia gy
venantiems lietuviams?

4. Koks vaidmuo šiame dar
be atitektų naujai atvyku- vai plaukiojo Jangtse upėje 

tremti- su teisėtos Kinijos vyriausy
bės leidimu, laikydamiesi su-

blo-

būk-

Kinijos komunistai apšau
dė anglų karo laivus, plaukio
jusius Jangtse upėje. Pir
miausia buvo apšaudytas ir 
sužalotas britų karo laivas 
Amethyst, šis laivas atsakė 
ugnimi. Jam į pagelbą at
plaukė kiti du laivai, kurie 
buvo taip pat apšaudyti.

Užmušta 46 anglų jūrinin
kai ir per 100 sužeistų. Ame
thyst mėgino plaukti į Nan- 
kingą, bet komunistų patran
kų šūviai jo neleido. Pagel
tos laivai taip pat neprilei- 
džiami. Norėję nusileisti prie 
laivo anglų pageltos lėktuvai 
buvo taip pat apšaudyti.

Į šią kovą įsijungė ir di
džiulis anglų kreiseris “Lon
don.” Tai ketvirtas karo lai
vas, dalyvavęs Jangtse kovo
je.

Šis įvykis sukėlė didelį su
sirūpinimą pasaulyje. Anglų 
valdžia paskelbė, kad jų lai-

tarčių dėsnių. Kinijos vyriau
sybė tai irgi patvirtino. Bi
joma, kad šis įvykis nebūtų 
kibirkštis pasauliniam gais
rui.

Suimtas U. S. A.
ambasadorius

Lietuviai, stokime į katalikų frontą!

r SŪNUS 
ORIAI
mų (lenu iš
imu, Saligat- 
kt. darbus.
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Per pasaulį ėmė skraidyti 
žinia, kad sovietai siūlosi Va
karams nuimti Berlyno blo
kadą. Amerika kurį laiką at
kakliai tylėjo dėl šitų gandų. 
Bet pagaliau ir čia buvo ofi
cialiai šiuo klausimu pasisa
kyta. Pripažįstama, kad toks 
sovietų mėginimas yra, bet 
drauge pabrėžiama, kad 
Amerika nemano svarstyti 
sąlygų, kuriomis blokada tu
rėtų būti panaikinta. Ji turi 
būti panaikinta be sąlygų, 
kaip vieno iš Potsdamo su
tarties punktų atstatymas. 
Kokį tikslą turi šis sovietų 
pasiūlymas, šiandieną vi
siems aišku: pratęsti laiką, 
kol bus apsidirbta Kinijoje ir 
mulkinti pasauliui akis, kad 
štai, mes norime taikos.

siems lietuviams 
niams?-

5. Kitos tuo reikalu pasta
bos ir pasiūlymai.

Pastaba. Prašome šią an
ketą nusirašyti, duoti atitin
kamus atsakymus ir veikiai 
siųsti Lietuvių Kultūros Ins
titutui nurodytu adresu.

L. K. Institutas

Nankingas nuo komunistų 
buvo visai neginamas. Sosti
nė jau visa komunistų ranko
se.

Užimant miestą, USA am
basadorius J. Leighton Stu
art nesikraustė į kitą mįestą. 
Atėję raudonieji ambasado
rių suėmė. Ambasadorius bu
vo laiku perspėjęs savo per
sonalo narius evakuotis, bet 
pats liko savo poste.

Šias eilutes rašant, dar ne
buvo žinoma, kokia tolimesnė 
suimtojo 72 metų Amerikos 
diplomato eiga. Laukiama 
Valstybės departamento pa
sisakymo.

.Anglų laivams iš Jangtse 
upės leista pasitraukti.

Dievas ir Tėvynė šaukia mus į 
Katalikų Akciją

SVEIKATOS APSAUGOS ĮSTATYMAS

SIŪLOSI PANAIKINTI BLOKADĄ
dau daugiau savaitės laiko, 

kai pasauly eina įvairiausi 
gandai .apie sovietų pasisiųly-

kalavimas panaikinti viso
kias blokodas Vokietijoje ir 
atnaujinti normalius preky-

mą nuimti Berlyno blokadą, bos santykius, šito momentu 
Iš pradžių Vakarų demokra- 
tijų vyriausybės apie šiuos 
gandus tylėjo, bet pagaliau 
JAV valstybės departamen
tas patvirtino, kad toki pa
siūlymai sovietų yra padary
ti. Atrodė, jog Atlanto pakto 
blokas laikosi nuomonės, kad 
blokada turi būti nuimta be 
derybų ir be sąlygų.

Tačiau tolimesnė šio klau
simo raida dalykus vėl ap
traukė neaiškumo rūkais. Kai 
kurie Amerikos laikraščiai 
tvirtina, kad blokados nuė
mimo klausimu, vis dėl to, ei
na pasitarimai tarp sovietų 
ir vakariečių. Esą šiems pa
sitarimams tarpininkavęs jau 
prieš mėnesį vienąs švedas. 
Dabar esą J. T. organizacijos 
posėdžių užkulisiuose šį klau
simą svarsto Ph. Jessup, iš 
amerikonų pusės, ir J. Malik, 
iš sovietų pusės.

Dar daugiau tamsos į šį.^„ 
klausimą įnešė per Maskvos Į ištraukimas iš laisvai besi- 
radiją paskelbtas “Tasso” rei tvarkančios pietinės Korejo"s.

Prezidentas Trumanas pra
šo Kongresą greičiau priimti 

įjo siūlomą sveikatos apsau
gos įstatymą, šiuo įstatymu 
būtų įvestas visuotinąs vals
tybinis krašto gyventojų 
sveikatos aprūpinįmąs. Medi
cininė priežiūra ir gydymas 
būtų prieinami kiekvienam 
žmogių — turtingas jis ąr nė.

Dirbantieji turėtų^mokėti

sunku dar įžvelgti, kokį tiks
lą turi šios problemos iškėli
mas ir prie ko jis prives.

ga-

Kariuomene is 
Korėjos 

Amerikos vyriausybė 
tutinai nusistatė savo kariuo
menę iš .pietinės Korėjos, ku
ri buvo amerikiečių užimta, 
paimti. Ten liks tik atitinka
mos Amerikos komisijos, ku
rios padės kraštui galutinai 
susitvarkyti, įeiti į normalias 
gyvenimo vėžes.

Kaip žinoma, Korėja yra 
perskelta į dvi dalis: viena 
yra rusų diktatūroje, dabar 
sovietinama, o kita po nese
niai įvykusių rinkimų, įeina į 
demokratinių valstybių šei
mą. Vienas iš rimčiausių 
žingsnių laisvės i» demokra
tijos keliu, tai ir yra Ameri
kos okupacinės kariuomenės

į apdraudos kasas nustatytą 
apdraudos • mokestį. Tokią 
pat mokesčio dalį turėtų mo
kėti ir darbdaviai. Iš šitų mo
kesčių sudėtas kapitalas bū
tų panaudotas sveikatos prie
žiūros ir gydymo krašto gy
ventojų reikalams. Ypač pa
lengvintų biednuomenės me
dicininį reikalą.

Trumanas pabrėžė, kad 
savanoriška sveikatos apsau
ga Amerikoje yra nepakan
kama, kad šiuo reikalu reikia 
valstybės pageltos.

Šis prašymas turi labai di
delių priešų. Amerikos Gydy
tojų Sąjunga išvystė nepa
prastai stiprią kovą prieš šią 
Trumano programą.

K. Royall atsista
tydino

CHIAN ■ KAI - SHEKO ATSIŠAUKIMAS
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Kūbos pasiūlymą 
atniete

Kubos delegacija J. Taut, 
organizacijos suvažiavime 
pasiūlė, kad būtų nusiųsta į 
Vengriją ir Bulgariją specia
li komisija, kuri ištirtų žino
mų dvasiškių procesus, per 
kuriuos jie buvo komunistų 
nuteisti, ir referuoti tai J. 
T. organizacijai.* Prieš šį' pa
siūlymą griežtai užprotesta
vo Vengrijos komunistinė vy
riausybė. Ji pareiškė, kad tai 
būtų kišimasis į Vengrijos 
vidaus reikalus, šį protestą 
parėmė sovietai ir satelitai.

Turint galvoje tai, kad Ven 
grija nėra J. T. organizaci
jos narys ir kad nei Vengri
ja, nei Bulgarija tokios ko
misijos neįsileis, šis Kubos 
atstovo Dr. G. Kutierrez pa
siūlymas nerado pritarimo ir 
vakariečių Jungtinių Tautų 
narių tarpe.

“Taikos” kongresas 
Paryžiuje

Visa eilė tautų neteko nepriklausomo gyvenimo. Ko
munizmo slibinas žudo nekaltus žmones visur, kurie tik 
jam pakelėj pasitaiko. Antrojo karo pasėkoje jam paauko
ta daug valstybių. Nepasitenkinę naujais laimėjimais, ko
munistai siekia visą pasaulį užkariauti. Ir toji kova nėra 
politinė, bet idėjinė. Revoliucijos šūkiais, pamažu ruošia 
visur penktąsias kolonas. Pragariška ugnimi, apgaule, ne
pasitikėjimu, baime ir neapykanta siekia ir demokratines 

: šalis laimėti. Šėtonas tarnų atranda visur. Kova yra veda
ma ne tarp buržuazijos ir proletariato. Kova'yra tarp Kris
taus ir Luciferio.

i Mes lietuviai gerai pažįstame komunizmo tikslus ir jų 
i darbus. Jie mums atėmė mūsų žemę, o jos vaikus nuskriau- 
. dė, nužudė ir ištrėmė. Neužtenka, kad kūną sužalojo, bet ir 
■ dvasią nori numarinti. Mes esame iššaukti į kovą ginti 

netik savo tėvynę, bet ir mūsų tėvų tikybą.
Amerikos lietuviai gerai supranta tą pavojų ir ieško 

būdų įsąmoninti lietuvius tautinei gyvybei išlaikyti. Jie 
sutvėrė Amerikos Lietuvių Tarybą, susivienijo visos sro
vės bendram darbui. Išgelbėti daug iš tremties nuo karo nu
kentėjusių lietuvių, suorganizuotas Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas. Taip tautinei sąmonei kelti turime 
jau daug priemonių, lieka tik susirūpinti tikėjimo gaivini
mu, stiprinimu ir išlaikymu lietuvių tarpe. Tą galim atlik
ti tik mes, Amerikos lietuviai katalikai. Todėl Katalikų 
Kongresas spalių mėn. Chicago j e nutarė įkurti Am. Liet. 
Katalikų Akcijos Fondą.

Katalikų Akcijos Fondo tikslas yra materialiai padėti 
lietuviams kovoje už tikėjimo laisvę, už grąžinimą tautos 
Kristui. Mūsų darbo dirva: užkirsti kelią militariniam ate
izmui, kuris plinta po mūsų kolonijas ir organizacijas. Mes 
šaukiame visus lietuvius pasauliečius mobilizuotis į kata
likų akcijos eiles ir stoti prieš komunizmo ir bedievybės 
legionus, kurie žudo mūsų tautą, nąikina m^sų kraštą ir 
kėsinasi!l&tžig^r prievolė
kiekvieno patrioto yra stiprinti parapijas. Kviečiame kiek
vieną tremtinį jungtis į parapijas ir katalikiškas draugijas.

Mes nusidėtume savo tautai ir brangiai tėvynei, jei 
remtume tik Amerikos Lietuvių Tarybą ir Bendrą Lietuvių 
Šalpos Fondą, o savo tikybines įstaigas apleistume ir su
silpnintume. Jautri lietuviška katalikiška visuomenė yra 
tikriausias laidas tautybę ugdyti ir išlaikyti Amerikoje. 
Stiprindami katalikišką akciją, mes sutvirtinsime ir tauti
nę veiklą.

Tad, šiuomi skelbiu Katalikų Akcijos Fondo vajų ir 
kviečiu kiekvieną taurų ir jautrų lietuvį aukoti ir dirbti 
jo pasisekimui. Kviečiu dvasiškiją ir pasauliečius į talką. 
Kiekvieną parapiją, draugiją, įstaigą ir laikraštį įsijung
ti į šią tautos akciją. Dievas ir Tėvynė tebūnie mūsų dar
bui akstinas. Aukas prašau siųsti: Rev. Ignatius Albavičius, 
1515 So. 50th Avė., Cicero 50, UI.

Kun. Prel. Jonas Balkūnas
A. L. Katalikų Akcijos Fondo Pirmininkas

KAS NAUJO ŠI| SAVAITĘ
Paryžiuje įvyko toks pat 

“taikos” kongresas, kaip 
prieš kiek laiko čia, New 
Yorke, kurį orgnizavo Mask
vos įsakyti įvairių kraštų 
“moksliškai.” Paryžiaus su
važiavime pasakyta daug me
lo prieš vakarų pasaulį, daug 
šmeižtų ir prbvokacijų.

Jie skelbiasi susirinkę rei
kalauti taikos. Jie buvo pri
versti pasisakyti, kad jie agi
tuos visų kraštų komunistus, 
kad jie karo atveju nekariau
tų prieš Sovietų Sąjungą. Tai 
yra aišku ir be pasisakymo 
— kaip jie kariaus prieš tuos, 
kurių tarnyboje jie yra.

• Argentinos prekybos derybos su vakarų Vokietija 
vyksta sėkmingai. Argentinos vyriausybė mano prekių pa
sikeitimo su vakarų Vokietija, apimtis pasieks 30 milijo
nų dolerių.

• Austrijos Alpių geležinkeliu važiuojant vienam aust
rų parlamento atstovui prancūzų kareiviai — tai buvo pran
cūzų zonoje — išmetė parlamentarą iš vagono, kuriame jis 
sėdėjo ir apmušė. Austrų užsienio reikalų ministerija įtei
kė protestą prancūzų okupacinei valdžiai Austrijoje.

• Olandijos valdžia jau perėmė jai paskirtą iš Vokieti
jos pasienio sritį 25 kvadratinių mylių su 9,100 gyventojų.

• Senatorius Tydings (D.—Md.) įnešė įstatymo pro
jektą priimti į Ameriką 25,000 karo našlaičių vaikų. Šie 
vaikai neįeitų į tų šalių, iš kurių jie kilę, kvotą. Vaikai bū
tų priimami tarp 5-15 metų.

• American Telephone and Telegraph Co. prezidentas 
pranešė, kad jie nuo karo pabaigos yra įvedę jau per 10 mi
lijonų naujų telefonų.

• Ottavoje vienos šeimos vonios kambaryje rasta mo
tina ir jos 11 savaičių dukrelė negyvos. Gydytojas mano, 
kad motina apalpo, o kūdikis, likęs be globos, prigėrė.

• Prie Gvajakvie miesto, Ekvadore, paskendo laivas ir 
žuvo 31 žmogus.

• Velykų parade prie Šv. Patriko bažnyčios New Yor
ke dalyvavo per pusantro nuli jono žmonių.

• Atitinkami valdininkai mano, kad vienintelis Ameri
kos radio siųstuvas Berlyne, dėl* priemonių trūkumo gali 
užsidaryti.

• Amerikos komunistai varė sabotažus jau 1939 me
tais daugelyje industrijos centrų, — O. W. Nowell patvir
tino teisme komunistų vadų byloje. ,

• Čilėje, Pietų Amerikoje, įVyko smarkus žemės dre
bėjimas, per kurį užmušta 36 asmens, o 60 sužeista.

• Viceadmirolas A. Kirk, USA ambasadorius Belgijoje, 
paskirtas ambasadoriumi į Maskvą.

• žinomas negras dainininkas P. Robeson, atsidūręs 
“taikos kongrese” Paryžiuje, pareiškė, kad negrai neka
riaus prieš sovietus karo atveju.

Prezidentas Trumanas pa
tvirtino atsistatydinimo pra
šymą Armijos sekretoriaus 
Kenneth C. Royall. šis atsi
statydinimas buvo jau seniai 
laukiamas. Iš paskelbto Ro
yall susirašinėjimo su prezi
dentu matyti, kad jis jau 
sausio mėnesį prašė preziden
tą atleisti jį1 iš sekretoriaus 
pareigų. Vasario mėn. pabai
goje jis pakartojo savo pra
šymą.

viešojo politinio gyvenimo, 
pavedęs savo valdžią LiTsu- 
ngjenui. Tiesa, tada jis, pa
sitraukdamas iš politinio gy

Hanchow mieste savaitės 
pabaigoje išleista atsišauki
mas į kariuomenę ir gyvento
jus, kuris pasirašytas buvu
sio prezidento Chian - Kai •- 
■Sheko, dabar prezidento par
eigas einančio Li Tsunjeno ir 
kitų valdžios žmonių.- Atsi
šaukime raginama Kinijos 
kariuomenė ir patriotai kovo
ti su komunistais iki paskuti
niųjų.

Šias eilutes rašant, dar ne
buvo žinoma, ar Chian-Kai- 
Shekas grįš vėl prie valdžios 
vairo, ar imsis kariuomenei 
vadovauti, šis atsišaukimas 
pakėlė ūpą prieš komunistus 
kovojančios Kinijos, tačiau 
nematyti jokių ženklų, kas 
duotų pagrindo' manyti apie 
greitą komunistų armijų su
laikymą.

Chian-Kai-Sheko išėjimas 
vėl į politinę areną yra staig
mena. Kaip žinome, jis jau 
prieš kiek laiko pasitraukė iš

venimo, nepareiškė, kad jis j Atsistatydinimo motyvai,
atsistatydina iš prezidento 
pareigų. Matyt, buvo palik
tas grįžimui rezervas.

Nužudytas artistas

kiek matyti iš minėto susira
šinėjimo, yra grynai privati
nio pobūdžio. Royall nori 
grįžti vėl į savo profesiją, į 
advokatūrą. Jis gyvena Gol
dsboro, No. Carolina.

—Prieš kelias dienas lėktu
vai per 24 vai. į Berlyną pri
statė 8931 toną prekių.

Kaip žinome, Bulgarijos 
diktatorius G. Dimitrovas pa
šauktas į Maskvą. Daug spė
liojimų apie tai. Komunistų 
propaganda mėgina sudaryti 
vaizdą, kad jis ten pašauk
tas paaukštinimams. Taip 
kaip anuo metu apie Moloto
vo “paaukštinimus.” Tuo tar
pu Molotovas... apie jį negir
dėti. Greit “negirdėti” bus ir 
apie Dimitrovą. Atrodo, čia 
apsisaugota Jugoslavijos at- 
vejaus. Atrodo, kad šis mau
ras ne nuvažiavo, o buvo nu
vežtas pas tėvą ir mokytoją^uiiiiainiiBiiiHii!

RAUDONOJI OFENSYVĄ KINIJOJE
. Kinijos įvykiai, po ilgesnės,madienį. Pietiniame Jangtse 

■tylos, įgavo vėl nepaprastai Į upės krašte užėmė daug mie-IMU 
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., 5000 w. 
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i 5, N. J.

Praeitos savaitės pabaigo
je Atlanta (Ga.) vienoje ša
lutinėje gatvėje buvo rastas 
nušautas New Yorko Metro
politan operos dainininkas - 
tenoras John Garris.

Artistas vyko su visa ope
ros trupe koncertuoti į Ame
rikos vakarus. Atlantoje bu
vo apsistoję, ( kur ir užmuš
tas tapo dainininkas Garriš. 
Policija nustatė, kad žmog
žudystė įvykdyta ne plėšimo 
tikslais. Vedamas tardymas 
operos trupės tarpe.

aštrių kovų formas. Kinijos 
vyriausybei atmetus komu
nistų ultimatumą pasiduoti, 
komunistai pradėjo milžiniš
ką ofensyvą. Jų armijos pri
siartino prie Jangtse upės ir 
plačiu frontu peržengė upę. 
Žygiuoja sostinės kryptimi. 
Komunistų šaltiniai skelbia, 
ikad jie Nankingo priemies- 
I čius pasiekę dar praeitą sek-

stų, svarbių laivyno bazių.
Nankingas evakuojamas 

jau visa savaitė. Išvyko įs
taigos, užsienių pasiuntiny
bės. Kraustomas! į šanhajų 
ir Cantoną. Amerikos amba
sadorius laiku perspėjo visus 
ambasados tarnautojus ir ki
tus Nankinge esančius ame
rikiečius pasiruošti persikėli
mui iŠ sostinės.

i
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ŽVAIGŽDUTES
Tiek žvaigždelių aukštumoje 
Niekenp Nesuskaitytos, 
Mirksi, tarsi mus ten moja, 
Po padanges išsagstytos.

KATALIKŲ AKCIJOS FONDAS
— LIETUVIŲ KATALIKŲ LAIMĖJIMAS IR STIPRYBĖ

RaAtuc ir žinias Amerika trumpina savo nuožUra. Nesunaudoti raitai koree-

Daug ką mums jos pranašauja, 
Reikia jas tiktai suprasti; 
Ten kita žemyn jau sauja, 
Tarsi, nori mus surasti.

GYVYBINIAI REIKALAI
Taip laisvai -jos spindi, šviečia 
Ir padanges ten matuoja; 
Ką tik nori jos ten kviečia,— 
Nieks joms kelią nepastojai

Katalikų Bažnyčia yra kovojanti Bažnyčia. Jos Kūrė
jas jai tokią paskirtį paskyrė. Bažnyčia kovoja dėl tiesos ir 
gėrio. Ji kovoja prieš trukdančias jėgas tiesą ir gėrį įvyk
dyti. Kristaus Bažnyčia kovoja su antikristu. Antikristas
— tai visos tos pragariškos jėgos, veikiančios prieš tai, kas 
teisinga ir gera. Veikiančios sąmoningai ir nesąmoningai. 
Žinančios, kad jos rengia žmonijai prapultį ir nežinančios. 
Suprantančios, prie ko jos jau .privedė pasaulį ir nesupran
tančios. Visos jos kartu — žmonijos nelaimė.

Ypatingai atkreiptinas dėmesys į nesąmoningas, ne
norinčias matyti savo veiklos pragaištingų rezultatų, jėgas. 
Jos yra didesnė nelaimė žmonijai net ir už tas jėgas, kurios 
eina prieš tiesą ir gėrį visai atvirai, kaip komunizmas ir 
fašizmas, šios dvi žmonijos išsigimimo rūšys pagimdytos 
ir išugdytos yra liberalizmo ir socializmo. Taigi, jėgų, ku
rios laiko save nekaltutėmis, žmonijai gerovę nešančiomis. 
Pikta nenuoseklumo įronija: jų pačių išugdytas slibinas 
siekia jiems patiems galvą nukąsti. Štai kodėl jie šiandieną 
griebiasi už parankės katalikus, siūlosi bendram frontui: 
Šitas bendras frontas katalikų Bažnyčiai priimtinas tik 
tiek, kiek jos besisiūlą partneriai pajėgia prisipažinti ir 
apgailėti paskutinio šimtmečio savo veiklos pragaištingus 
rezultatus ir ryžtasi tuos rezultatus išlyginti.

Katalikų Bažnyčia dėl tiesos ir gėrio kovoja jau du 
tūkstančius metų. Kovos ji ir ateity. Bus partneriai, ar ne
— ji kovos vistiek. Tą kiekvienas katalikas turi žinoti. 
Kiekvienas kovai turi ryžtis ir rengtis. Organizuoti tam pa
jėgas ir priemones. Kad nebūtume silpni, mažai pajėgūs. 
Kad neliktume apsileidę, neatlikę savo paskirties. Kovoto
jo paskirtis. Paties Kristaus paskirtoj paskirties.

Einame konkrečiai prie mūsų, Amerikos lietuvių kata
likų, paskirties. Mūsų uždaviniai šiandieną yra nepapras
tai rimti ir dideli. Po pasaulį išblaškyti-broliai, žmonijos iš
sigimėlių naikinami ir demoralizuojami mūsų vaikai sa
vame krašte — visa tai laukia mūsų pastangų, mūsų įtemp
tų jėgų atitaisyti, išlyginti, užgydyti. O kur baisus skur
das, į kurį įstumti daug tūkstančių mūsų brolių, kuriems 
pagelbos ranką Amerikos lietuviai katalikai jau seniai iš
tiesę yra. O kur pastangos mūsų katalikiškai lietuvišką 
kultūrą išl “ yti? _ •

stitucįja Amerikos lietuvių katalikų yra 
įkurta padėtf‘šiuos uždavinius realizuoti — tai Katalikų 
Akcijos Fondas. Ši institucija turės būti pagrindas, ant 
kurio bus statoma mūsų katalikiškoji ateitis. Tai mūsų 
kovos bazė. Stipriausia priemonė, kurios pagelba mes ga
lėsime išsilaikyti ir stiprėti.

Katalikų Akcijos Fondas skelbia savo vajų. Katalikai 
šituo vajum turi susirūpinti. Padėti visas pastangas, kad 
vajus geriau pasisektų. Iš šito fondo turės pražydėti lie
tuviška knyga, lietuviškas spausdintas žodis, kurie dabar 
čia taip skursta. Iš jo turės gauti paramą mokslui eiti lie
tuviškas vaikas, kurs dažnai dėl neturto turi palaidoti 
savo gabumus, savo stiprią valią ir pasiryžimus ir kurs tuo 
būdu mūsų tautai neatneša to, ką jis galėtų atnešti. Iš 
šito fondo turės stiprėti lietuvybė Amerikoje apskritai. 
Štai kodėl mes visi šituo vajum turime gyvai susidomėti.

sukas apie saulę, kaista, 
Kryptelėję savo veidus, 
Teka, puošia dangų skaistų, 
Dar kita jau nusileidus.

- Milijonai mūsų metų, 
Joms tiktai sekundės laikas, 
Nematuoti jų verpetai 
Po berybes žaidžia, valkos.

Taip laisvutės puošti dangų 
Niekad jos ir nesiliauna, 

- Ir švelnutį, mielą, brangų 
Rodo vis veidelį jauną...

KENČIANČIOS LIETUVOS RAUDA
(Kun. Prel. Jono Balkūno kalba per J. Ginkaus Lietuvių 

Radio Valandą Velykų šeštadienį)

Kristus kabojo ant kry
žiaus tris valandas ir numirė. 
Minia juokėsi ir tyčiojosi. Ji 
laukė kito stebūklo. Ji reika
lavo Kristaus nulipti nuo 
kryžiaus ir išsigelbėti. Ji 
džiaugėsi Išganytojo mirtimi. 
Jau nereikės rūpintis juomi. 
Su juo jau baigta. Nuėmė nuo 
kryžiaus negyvą kūną ir pa
laidojo. Kad užsitikrinus, dar 
užvertė ant kapo didžiulį ak
menį ir pastatė sargybą. Jie 
negalėjo užmiršti, kad jis 
pranašavo savo prisikėlimą. 
Ir štai atėjo Velykų rytas! 
Jis kėlėsi, kaip žadėjo. Tą 
įvykį pasaulis jau mini dau
giau 19 šimtų metų...

Brangūs lietuviai ir lietu
vės! Mūsų tautos dabar yra

pne kryžiaus merdi. Jei me
nininkas norėtų Lietuvą at
vaizduoti, tai ne Rimšos »var- 
go mokyklą kaltų," bet po 
kryžiumi kniupščią našlę lie
tuvę vaizduotų.

Mes turime Judų, kurie sa
vo tėvynę išduoda. Turime ir 
išgamų tėvynainių, kurie jos 

* jau nepažįsta, prieš ją liudi
ja. Minia įkurstyta reikalau
ja jai mirties: šalin ją, duok 
Rusiją, šaukia... Nukryžiuok 
ją... Mes jai netarnausim...

kos vardiniai siunčiamos, 
gaunami atsakymai, išduoda
mos knygelės, pažymėjimai, 
siunčiami lapeliai, apyskai- 

, tos, paraginimai. Kiekvienas 
katalikas pagal savo išgales 
raginamas prisidėti prie to 
Fondo ir būti nuolatiniu jo 
rėmėju. Kas pusę metų ar ki
taip siųstų savo auką ir gau
tų pažymėjimą, kiek jis jau 
įdėjo tokiam Fondan. Pasie
kęs $100 jau būtų skelbiamas 
kaip ypatingas rėmėjas, ko
kio ypatingo vardo narys. 
Pasiekęs savo aukomis $500, 
gautų naują vardą ir privile
giją. Suaukavęs $1000 jis už
sitarnautų naujo ir aukštes
nio pagerbimo. Karts nuo 
karto tokius narius reikėtų 
iškelti visuomenei. Metinėj 
apyskaitoj visus juos surašy
ti. Turėti nuolatinį raginimą- 
formą — palikti savo paliki
mą Katalikų Akcijos Fondui. 
Kiekvieną naują geradarį pa
gerbti. Federacijos seimų me
tu visus savo stambesnius 
narius ypatingu būdu pažy
mėti. Už mirusius geradarius 
surengti pamaldas.

Tokiu keliu KAF niekuo
met nenustotų buvęs gyvas, 
bet veiktų ir gyvuotų be per
traukos. Laikinas vajus, 2 
mėnesių vajus, neviską at
sieks. Tuo pradiniu vajum 
galėtumėm tik pradėti — ati
daryti Lietuvių Kat. Fondą. 
Paskelbti ,kad 2 mėn. vajumi 
bus iškilmingai atidaromas 
tas Fondas ir paskelbiama 
surinkta suma, kaip pradinis 
kapitalas Katalikiškai Akci
jai varyti.

Kun. St. Raila

Visų laukiamas Katalikų kalauja. Tokiu būdu mūsų ka- 
Akcijos Fondas su atgims- talikiškumo ir lietuviškumo 
tančiu pavasariu pradeda gy-1 siekimai būtų pilnai ir sek- 
vuoti. Jo svarba ir reikalin- mingai remiami ir ginami, 
gumas visiems suprantamas 
ir neginčytinas. Jau seniai 
lietuviams katalikams reikė
jo turėti tokią gyvą ir nie
kada nemirštančią galybę. 
KAF paskelbta? statutas ir 
pradedamas vajus yra labai 
didelis lietuvių katalikų ame
rikiečių laimėjimas. Tai yra 
ženklas, kad lietuviai katali
kai nenori vien tik kalbėti, 
mąstyti ar ir rašyti, bet no
ri ir gali sėkmingai veikti. 
Su pradedamu Katalikų Ak
cijos Fondo vajumi, prasidės 
ir katalikų tikroji stiprybė 
vidujiniai ir finansiniai. Čia 
tenka nuoširdžiai sveikinti 
Fondo ir visos akcijos veikė
jus ir judintojus, štai kele
tas svarstytinų minčių Kata
likų Akcijos Fondo vajui pra
sidedant.

1. Skubiai sukviesti visų 
lietuvių katalikų vadų pasi-| . . , . . -
tarimą - konferenciją, ku- J1 ir ugdyti Lietuvių Katali- 
rioj priimti smulkų ir išsamųjį Federacijos skyrių veiki- 
__ _  __ . - - . ~ ty»q kori Hirocino Iro■f-Q 11 Irialrnc

Mes žinotumėm, ką mes nu
veikiame savo aukomis ir ką 
mes galime nuveikti. Iš to 
būtų galima lengvai palaiky
ti ir amerikiečių lietuvių ka
talikų reikalų rėmimą ir gy
nimą. Juk mūsų amerikoniš
ką lietuvišką ir katalikišką 
visuomenę, ypač jaunimą, y- 
ra gyvas reikalas remti ir 
ugdyti. O čia ir būtų to Ka
talikų Akcijos Fondo vienas 
uždavinių. Sudedami visas 
savo aukas vienan Fondan, 
mes pasidarytume tikrai 
stiprūs. Mūsų veikimas ir 
siekimai bus labiau apčiuo
piami ir visiems suprantami. 
Kiekvienas katalikas aiškiai 
žinos, kur jo auka eina ir kas 
su jo aukotais centais daro
ma.
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3. Su Katalikų Akcijos 
Fondo veikla ir vajum gyvin-džiai nuo kryžiaus. Prisimin- nūs... štai tavo motina.” Ma

rija, Aušros Vartuose, mes 
lietuviai esame Dievo duoti 
Tau globoti. Pažvelk iš aukš
tojo dangaus į šių dienų aša
ras mūsų lietuvių. Daug kar
tų esi išgelbėjusi iš priešo 
nasrų. Neužmiršk mūs šiose 
kryžiaus dienose. Atkreipk 
savo gailestingas akis į trem
tinius tolimose Sibiro tund
rose ar Uralo kalnuose, ar 
Alpių pašlaitėse; surink vi
sus iš visų pasaulio kraštų 

] Tr suvienyk bėhdram tėvynės 
k atvadavimo darbui. Teneuž- 

miršta, kad tu mūsų motina, 
Tu Lietuvos Karalienė!

“Mano Dieve, Mano Dieve, 
kam mane apleidai!“ Tave 
mylėjau ir Tau tarnavau il
gus amžius. Ne kartą prie
šas norėjo man išplėštrtikė- 
■jimą ir kalbą. Atėmė man 
raštą, uždraudė spaudą, 
tramdė, kalino, piršo pravo- 

' alaviją, uždarė bažnyčią... bet 
Tavęs neišsižadėjau, Tavo 
Bažnyčiai ištikimas likau. Ži
nau, ką myli, tą plaki. Gailes- 
tingasai Dieve, palengvink 
naštą, kurią man uždėjai neš
ti. Nutolink bausmės rykštę, 
kuria plaki. Priimk mano 
kančias kaipo atpirkimo kai
ną už laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą. Mūsų kraujas 

. tebūnie už mūsų nuodėmes 
bei kaltes, bet grąžink mus į 
tėvų šalį, kur vėl galėtume 
Tave garbinti likusias dienas 
meilėje, garbėje ir ramume.

“Trokštu!“ Trokštu savo 
sūnų ir dukterų, išsklaidytų 
po visą pasaulį. Trokštu jų 
vieningumo. Trokštu jų susi
pratimo, sugyvenimo. Trokš
tu juos pavesti Tau. Trokš
tu juos grąžinti tėvynėn. Te
nežūsta jie tautai. Te dirba 
Tavo garbei ir tėvynės nau
dai.

“Išsipildė!“ Išsipildė Tavo, 
Dieve, valia. Be Tavo valios 
nė plaukas nuo galvos nenu- 
puola. Jei Tavo tokia valia, 
tebūnie taip kaip Tu nori. Bet 

1 Tu esi mano gyvenimas, ke
lias ir tiesa. Kas tiki į Tave, 
turės gyvenimą ir prisikėli
mą Pagreitink mano prisikė
limą ir vesk mus dorybių, lai
mės ir laisvės keliu.

“Tėve, į Tavo rankas aš a- 
tiduosiu savo dvasią.“ Vieš
patie,. aš žinau ir tikiu, kad 
kas tiki tavimi nežus per am
žius. Aš pasivedu Tavo Ap
vaizdai. Dieve, Tu leidai man 
gyventi ir plėtotis, kas turi 
teisę ją man atimti? Tu man 
davei kalbą ir tikėjimą, kas 
gali man drausti lietuviškai 
kalbėti ir Tau garbės gies
mę giedoti. Aš ramiai tūks
tančius metų gyvenau ant 
Baltijos krantų. Neieškojau 
svetimos mantos, kitųžeipių. 
Taikoje buvau su mano kai
mynais. Kuo nusikaltau di
džiūnams, kurie tarp savęs 
susirėmė? Ar aš kalta, kad 
maža ir silpna, kadiesu .jiems 
po kojų... Tu-savo amžinoj,_
Apvaizdoj mane pagimdei, siems!

kime tuos septynius žodžius:
Pirmas: Tėve, atleisk 

jiems, nes nežino ką darą. 
Luko 23; 34.

Antras: Iš tikrųjų, sakau, 
tau, išandien tu būsi šu ma
nimi rojuje, ib. 43.

Trečias: Moteriške, štai ta
vo sūnus... Štai tavo motina. 
Jo. 19: 26, 27.

Ketvirtas: Mano Dieve, 
mano Dieve, kad mane aplei
dau Mato, 27: 46.

Penktas: Trokštu. Jo 19, 28 
šeštas: Išsipildė. Jo. 19:30 
Septintas: Tėve, į tavo ran

kas aš atiduodu savo dvasią. 
Luko, 23: 46.

Tamsios šiose Velykose 
Lietuvai dienos. Laisvės sau
lė aptemus. Gamta liūdi. Tei
sėtumui ir laisvei brutali jė
gos ietis, perdūrė širdį. Lietu
va savo agonijoje šaukiasi 
tokiais pat žodžiais į savo 
sūnus ir dukras pasaulyje, 
kaip Kristus nuo kryžiaus. 
Paklausykim Lietuvos rau
dos.

“Tėve, atleisk jiems, nes 
nežino ką darą. Atleisk su
narna palaidūnams, kurie ap
leido mus... Atleisk jiems, 
kurie baimėje išbėgiojo. At
leisk išsigimėliams, kurie ma
ne išdavė į. priešo rankas. At
leisk mano priešams, mano 
kankintojams. Apvainikuota 
esu gėdos vainiku; nuplakta 
vergijos pančiais; prikalta 
prie kūjo ir priekalo. Manb 
vaikus išplėšė ir ištrėmė. Iš
degino kaimus ir miestus. 
Svetimieji gyvena, kur mano 
vaikai žaidė ir 'lietuviškai 
kalbėjo. Juk nuo amžių man 
leidai gyventi Baltijos kran
tuose, iš kur svetimieji atsi
dangino!

“Iš tikrųjų, sakau tau, 
šiandien tu būsi su manimi 
rojuje...“ Mano vaikai, ir lat
rui Išganytojas žadėjo rojų, 
nes gailėjosi ir tikėjo. Būkite 
gailestingi savo broliams ir 
sesutėms, kurie kenčia badą, 
benamę, nedateklių. Argi sve
timi atjaus, priglaus, nura
mins, sustiprins, pagelbės? 
Palaiminti gailestingieji, nes 
jie gailestingumą apturės. 
Apdenk nuogą lietuvį, pagir
dyk trokštantį lietuvį, pri
imk pakeleivingą lietuvį, ap
lankyk sergantį lietuvį, iš
pirk ištremtą lietuvį, pa
guosk verkiantį lietuvį. Ką 
padarysi vienam " iš mano 
vargšų lietuvių, tą padarysi 
pačiam Išganytojui. Taip ta
ve mokė Motina Katalikų 
Bažnyčia. Taip Jos ir toliau 
klausyk, Ją godok, Ją mylėk. 
Neužmiršk savo nelaimėje 
tikėjimo, kuris tave amžius 
stiprino ir guodė vargo ir 
priespaudos dienose. Jis ta
ve apsaugos nuo suklydimo 
ir iškrypimo kelyje iš nelais
vės namų į žadėtą laisvės ir 
nepriklausomybės šalį, į ma
no prieglobą.

Mes turime Staliną, rėkia ap- 
akusieji, geisdami brolių 
kraujo, tėvynei mirties! De
da jai kryžių, stumdo, plaka, 
kala vinis, kelia aukštyn ir 
šaukia: Sveika, Sovietų Lie
tuva!

Kristui padėjo nešti kryžių 
Cirenėjus, gailestinga Vero
nika nušluostė veidą, Jeruza
lės moterys apverkė. Ar ra
sis Cirenėjų ir Veronikų Lie
tuvai palengvinti naštą? Ar 
bus moterų ją apverkti? Kur 
jos mokiniai ir sekėjai? Iš
bėgiojo, išsisklaidė. Nėra, 
kas ją gintų, paguostų. Kaip 
Kristaus apsiaustą, taip Lie
tuvos mantą svetimi kareiviai 
graibsto. Kabo nekalta tarp 
gero ir blogo. Nesulaukia tei
sybės prie taikos stalo, mi
nistrų konferencijose.

Brangūs klausytojai. Kris
taus mokiniai apleido moky
toją ne dėlto, kad netikėjo į 
jį, bet dėlto, kad buvo pabū
gę minios. Ištiesų, nesuprato 
ir Kristaus, kadėl jis davęs 
save kankinti, žinodami, kad 
jis Dievo Sūnus. Jie nesupra
to Dievo kelių ir būdų... Kal
varijos kalnan palydėjo tik 
Marija su apaštalu Jonu ir 
Marija Magdaleną.

Kristaus paskutinis testa- 
mentas buvo Jo septyni 2o-l “Moteriške, štai tavo sū-

KAF vajaus planą bent 2 me
tam8. Pirmiausia katalikai 
vadai ir katalikiškoji visuo
menė turi aiškiai žinoti ir su
prasti to svarbaus vajaus 
tikslus ir siekti su visu rim
tumu ir uolumu.

2. Visas katalikų duoda
mas aukas visais katalikų ir 
lietuviškumo reikalais kreip
ti tik per KAF. Tas Fondas 
ir būtų katalikiškų ir lietu
viškų reikalų rėmėjas pagal 
reikalą ir uždavinius, kuriuos 
laikai ir gyvenimo dvasia rei-

mą. Kad dvasinė katalikiškos 
Akcijos pusė visuomet duotų 
paraginimo ir įkvėpimo mūsų 
materijaliai jėgai sveikai 
vystytis.

4. Sėkmingiau Katalikų Ak 
cijos Fondo vajų būtų gali
ma varyti labiau asmeniško 
narių verbavimo keliu. Būtų 
sėkminga turėti vardinius, 
asmeniškus narius, kurių au-

Dėl klaipėdiečių atstovo VLIKe

mane išauginai ir išlaikei... 
Dabar į Tavo rankas pavedu 
save ir savuosius.

Po Didžiojo Penktadienio 
ateina Velykų rytas. Už Kal
varijos yra Prisikėlimas. Per 
kančią į pergalę! Kada gi, 
Viešpatie, ateis ir Lietuvai 
Velykos? Kada ją kelsi į 
naują, laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą?

Senovės Dievas dar gyve
na! Dievas teisingas, bet ir 
kerštingas. Dievas pavydus, 
bet ir gailestingas. Jo ranka 
valdo visas tautas.’Jis nesi
duos pajuokiamas. Jis bando 
mus ugnimi ir kardu,-ištesė
kime po kryžiumi, šiandien 
nededame vilčių politikų pa
žaduose. Nededam vilčių ir 
ginkluose. Dedame viltis tik 
į tiesos nenugalimumą ir Die- 
vuje. Jei Dievas nebus su mu
mis, viskas eis veltui. Jei Die
vas nestatys namų, veltui 
mes statysime.

Brangūs klausytojai, žinau 
kaip nerami yra jūsų širdis 
šiose Velykose. Suvažiavimai, 
konferencijos, paktai kiek
vieną baugina. Karo baimė 
mus vargina. Rytojaus netik- 
rovė visus verčia susimąsty
ti... Tad, mano linkėjimai šių 
švenčių proga yra — tebū
nie ramybė jums.

Kristus pasakė: “Aš jums nes šiais klausimais perdėm 
palieku ramybę, duodu jums vieninga ir visa mūsų tauta, 
savo ramybę; ne kaip pašau- Tuo tenka tik pasidžiaugti ir 
lis duoda, aš jums duodu. 
Tegul jūsų širdis nenusigąs
ta ir tenebijo” (Jo. 14:27). 
Su ramybe Kristus iš dan
gaus į pasaulį atėjo ir su ra
mybe iš karsto išžengė, šir
die? ramybė yra vienintelė 
dovana, kurią žmogus žemė
je! šventojo sieloje viešpa
tauja ramybė net ir tada, kai 
jį prislegia nesuprantama 
Apvaizdos ranka. Mes, atsi
kėlę iš nuodėmių karsto ir 
laikydamies V. Dievo įstaty
mų, pajusime savo širdyje 
Kristaus duotą ramybę: “Di
delę ramybę mylintiems ta
vo įstatymą“ (Ps. 118:165). 
O kas klajoja šalia Dievo ir 
seka kiekvieną savo aistrą, 
tas ir ramybės niekados ne
turi. “Neturi ramybės bedie
viai, sako Viešpats” (Iz. 48: įsivesti į VLIKą Maž. Lietu- 
22). Linksmaus Aleliuja vi- .vos atstovą, yra noras pa-

__ J įkeisti VLIKo sudarymo prin-

Jau kuris laikas, kai lietu
viškoje spaudoje, pasitari
muose, pokalbiuose iškyla 
nevienodos nuomonės dėl Ma
žosios Lietuvos, arba kitų 
tiesiog vadinamo Klaipėdos 
atstovo įsileidimo į Vyriausi 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą.

Atokiau stovntiems nuo šių 
ginčų, gal būt, susidaro įs
pūdis, kad mes esame nevie
ningi tokiuo svarbiu Lietu
vos valstybės klausimu. Mat, 
kitiems gal būt kyla abejoji
mas, ar tie, kurie neigia to
kio atstovo įsileidimą, ma
žiau vertina Mažosios Lietu
vos dalyvavimą Lietuvos val
stybiniame kūne.

Tenka pasakyti, kad tokie 
įspūdžiai ir abejojimai yra 
visai klaidingi, nekeltini, nes 
jiems trūksta realaus pagrin
do. Priešingai, mes turime 
pasidžiaugti, kad visais teri
toriniais. Lietuvos klausimais 
visi lietuviai, be pažiūrų, ar 
partijų skirtumo, yra vienin
gi ir praktiškame gyvenime 
sutaria. Prisiminkime tik Ne-, siūlymo įvesti Vilniečių at- 
priklausomos Lietuvos lai- stovą, arba Žemaičių, Sudū- 
kus. Įvairios partijos buvo vių, ar dar kokį kitą? 
paėmusios valstybės vairą į 
savo rankas, tačiau jos visos 
vienodai žiūrėjo į teritori
nius klausimus, nebuvo jokių 
tarpgrupinių, ar tarpparti
nių ginčų. Partijos vieningos,

cipą, yra noras jį organizuo
ti teritoriniu principu. Tuo 
atveju reikėtų juk kalbėti r 
apie kitus Lietuvos teritori
nius vienetus, kaip: Žemaiti
ja, Dzūkija, Aukštaitija, Vil
nija ir t.t. Kodėl tuo atveju 
apsiriboti tik M. Lietuva? O 
gal todėl, kad dalis M. Lietu
vos, taip vadinamas Klaipė
dos kraštas, turėjo autono
miją? Klaipėdos autonomija 
mums buvo primesta, kaip 
neišvengiama būtenybė, nes 
kiekvienas tikras lietuvis tiek 
Didžiosios, tiek Mažosios Lie
tuvos troško, kad tos autono
minės tvoros tarp Klaipėdos 
krašto ir Lietuvos nebūtų, 
kad Klaipėda būtų Lietuvos 
valstybinio kūno narys be jo
kių autonominių tvorų. Au- ' 
tonomija buvo naudinga vo
kiečiams, gal kam kitam, bet 
tik ne Lietuvai. Respektuo
dami Klaipėdos krašto auto
nomiškumą, atsistojame ant 
klaidingo pagrindo. Kas gi 
tada gali būti užtikrintas, 
kad neatsiras iš kur nors pa

nekelti bereikalingų abejo
nių.

Pasisakymas, kad Mažo
sios Lietuvos atstovas nebū
tinas .VLIKe yra visai kito
kios prigimties ir turi kitus 
motyvus. VLIKas sudarytas 
ne teritoriniu pagrindu, bet 
Lietuvos visuomenės grupi
niu ir kovos organizacijų pa
grindu. Į VLIKą yra suėję vi
sos Lietuvoje pasireiškusios 
pogrindyje kovos organizaci
jos, sąjūdžiai, partijos, ku
rioms tik rūpėjo visos Lietu
vos nepriklausomo gyvenimo 
atstatymas. Tos kovos orga
nizacijos, sąjūdžiai, partijos 
buvo sukurtos visai Lietuvai, 
apėmė visą Lietuvos teritori
ją ir jos nariai buvo verbuo
jami' iš visos Lietuvos. Noras

Man susidarė įspūdis, kad 
kai kurių srovių atkaklus rei
kalavimas M. Lietuvos atsto
vo į VLIKą turi specialiai 
partinį, o ne bendrą Lietu
vos tikslą. Leidžiant šį tiks
lą įvykdyti tiems, kurie to 
nori, mes rizikuotume bend
rais Lietuvos reikalais. Mums 
nesvarbu, iš kurios Lietuvos 
provincijos tas ar kitas VLI- 
Ko narys yra, bet mums svar
bu, kad jis atstovautų visą 
Lietuvą, kaip iki šiol buvo, o 
ne dalį Lietuvos, kaip kad 
manoma padaryti.

Sunkiomis mūsų gyvenimo 
sąlygomis Lietuvos pogrin
dyje susiorganizavo VLIKas, 
išvaręs didelį barą Lietuvos 
laisvinimo darbe, įgavęs dau
gelio pripažinimą ir pasitikė
jimą, gali pilnai veikti ir at
stovauti Lietuvai, ir toliau 
toje pačioje sudėtyje būda
mas. Tik daugiau susiklau
symo, tarpusavio pasitikėji
mo ir pasiaukojimo didžia
jam mūsų reikalui — Lietu
vos išlaisvinimui.

V. Ramidavietis
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iiai siunčiamos, 
akymai, išduoda- 
ės, pažymėjimai, 
ipeliai, apyskai- 
imai. Kiekvienas 
įgal savo išgales 
prisidėti prie to 
iti nuolatiniu jo 
pusę metų ar ki

tavo auką ir gau- 
mą, kiek jis jau 
i Fondan. Pasie- 
būtų skelbiamas 
jas rėmėjas, ko- ' 
o vardo narys, 
'o aukomis $500, 
vardą ir privile- 
vęs $1000 jis už- 
aujo ir aukštes- 
mo. Karts nuo 

narius reikėtų 
>menei. Metinėj 
sus juos surašy- 
įlatinį raginimą- 
ikti savo paliki- 
Akcijos Fondui, 
ują geradarį pa- 
acijos seimų me- 
vo stambesnius 
igu būdu pažy- 
įsius geradarius 
aidas.
i KAF niekuo- 
ų buvęs gyvas, 
gyvuotų be per- 
kinas vajus, 2 
is, neviską at- 
pradiniu vajum 
< pradėti — ati- 
ių Kat. Fondą. 
I 2 mėn. vajumi 
jai atidaromas 
ir paskelbiama 
i, kaip pradinis 
alikiškai Akci-

Kun. St. Raila

BALE PIRMININKAS - LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ REIKALAIS

Pasikalbėjimas su D. P. Komisija. Daromi žygiai pa
skubinti imigraciją. Kas ir kiek atvyksta. BALF veikla 
Amerikos valdžios užgirta.

BALF pirmininkas kun. dr. Į riai sutiko panaudoti visas 
Juozas B. Končius, kuris kar-1 priemones pagreitinti visą 
tu-yra direktorius National 
Catholic Resettlement Coun
cil ir Cooperative for Ameri
can Remittances to Europe 
(CARE), įvairiais šalpos ir 
imigracijos reikalais lankėsi 
Washingtone. Grįžęs sutiko 
pasidalinti savo įgytomis ži
niomis su Amerikos lietuvių 
spauda. Jūsų korespondentas 
ta proga pirmininko paklau
sė:

procedūrą.
—Kiek iki šiol DP Komisi

ja yra gavusi darbo ir buto 
garantijų?

—Iki šiol Europą jau pa
siekė apie 43,000 tokių garan
tijų. Suprantama, tos garan
tijos apima daug daugiau as
menų. Iš to skaičiaus doku
mentacija galutinai paruoš
ta 16,000 garantijų, o liku
sieji 27,000 dėl įvairių prie-

—Kodėl DP imigracija į žasčių yra užkliuvę IRO, CIC, 
JAV eina tokiu lėtu tempu? i Voluntary Agencies, ir kitose 

—Geras klausimas, — pa- įstaigose.
stebėjo pirmininkas. Kaip j —pirmininkas patyrėte 
tik tuo reikalu Washingtone kas kaltas už tuos trukdy- Imliu •»rnlnnHll ' v

LIKe
s jį organizuo- 
principu. Tuo- 
juk kalbėti r 

tuvos teritori- 
kaip: žemai ti- 
ukštaitija, Vil- 
dėl tuo atveju 
M. Lietuva? O 
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ų tvorų. Au- ' 
naudinga vo- 
im kitam, bet 
i. Respektuo- 
krašto auto- 

listojame ant 
ndo. Kas gi 

užtikrintas, 
kur nors pa- 

Vilniečių at- 
naičių, Sudū- 
kitą?
įspūdis, kad 
atkaklus rei- 
etuvos atsto- 
ri specialiai 
endrą Lietu- 
jiant šį tiks- 
ns, kurie to 
otume bend- 
kalais. Mums 
ios Lietuvos 
r kitas VLI- 
; mums svar- 
ovautų visą 
šiol buvo, o 

s, kaip kad 
ti.
iu gyvenimo 
vos pogrin- 
vo VLIKas, 
rą Lietuvos 
įgavęs dau- 
ir pasitikė- 
zeikti ir at- 
i. ir toliau 
tyje būda- 
u susiklau- 
pasitikėji- 

mo didžia- 
i — Lietu-

imidavietis

turėjom net kelių valandų: 
diskusijas su federalinės val
džios paskirtais DP Komisi
jos nariais: Ugo Carusi, Har
ry N. Rosenfield ir Edw. M. 
O’Connor, jų raštinėje. Pasi
rodo, kad yra per daug įvai
rių formalumų, jų dėka, nuo 
aplikacijos patvirtinimo Wa
shingtone dienos (nuo bylos 
numerio išdavimo) iki trem
tinys gauna Amerikos konsu
lo vizą, užtrunka apie *120 
dienų.

—Kame tie formalumai pa
sireiškia?

—Iš komisionierių pareiš
kimų paaiškėjo štai kas: a) 
kai garantijos davėjas išpil
do aplikaciją, iki ji pasiekia 
Washingtoną ir gauna komi
sijos patvirtinimą — užtrun
ka savaitė laiko, b) Kita sa
vaitė praeina iki įgaliotiniai 
Europoje gauna pranešimus; 
kol galutinai susisiekia su 
tremtiniu ir jį apklausinėja, 
praeina kita savaitė ar net 
daugiau. Jeigu tremtinys, 
pav., neturi vedybų įrodymo, —Kokių tikybų bei tauty- 
ar kitų reikalingų dokumen- bių tremtinių dabar daugiau-

rikoje, nei Episkopatas nie
kados taip nemanė, žydai 
tvirtino, kad įstatymas nu-t 
kreiptas prieš juos, nes žydai 
atvykę daugiausia iš Lenki
jos po gruodžio 1945 m. ne
gali .pasinaudoti šiuo įstaty
mu. Kiek man žinoma, tokių 
atbėgėlių iš Lenkijos 1946 m. 
buvo per 50,000. Asmeniškai 
aš niekad nesutikau ir nesu
tiksiu, kad dabartinis įstaty
mas yra nukreiptas prieš žy
dus ir katalikus.

—Ar yra pagrindo manyti, 
kad dabartinis DP įstatymas 
bus Kongreso pakeistas?

—Tuo reikalu kalbėjau su 
žymiais Kongreso nariais, 
kaip Senate Judiciary Com
mittee ir Sub-Committe on 
Immigration pirmininku se
natorium Patrick McCarren 
iš Nevados, senatorium For
rest C. Donnell iš Missouri, 
senatorium Robert F. Wag
ner iš New Yorko, Atstovų 
Rūmų nariais: John W. Mc
Cormick iš Mass., Francis E. 
Walter iš Penna ir kitais kon
gresmenais. Iš pasikalbėjimų 
su jais susidariau įspūdį, kad 
jie nelinkę daryti didelių pa
keitimų dabartiniame DP įs
tatyme, jie nori, kad jis pir
ma būtų sėkmingiau vykdo
mas ir gerai išbandytas. Be 
to, nori patyrinėti pačių jau 
į Ameriką atvykusių tremti
nių gyvenimą ir tik tuomet, 
už metų ar kitų galvoti apie 
įstatymo pakeitimo reikalą. 
Suprantama, šie Kongreso 
nariai pareiškė tik savo nuo
mones ir negalėjo kalbėti vi
so Kongreso vardu. Kada jis 
klausimas bus įneštas į Sena
to plenumą, paaiškės tik vė
liau. Nei Senato, nei Atstovų 
Rūmų komisijos šiuo reikalu 
dar nepasiekė jokių konkre
čių nutarimų. Atrodo, kad vi
sas reikalas dabar yra tik ty
rimo stadijoje.

—Ar BALFas daro kokių 
nors žygių imigracijos reika
lais?

. —Taip, darome ką galime. 
Imigracijos Komisija, kuri 

' veikia prie BALFo, drauge su I _ __J_____1J1__1_ _ _^*1_ f —
gal DP įstatymą? j samiai diskusavo ir savo pa-

—Iš esamų davinių patir- Į geidavimus ir rekomendaci
jas pasiuntė US Kongresui. 
Be to, po šių paskutinių pa
simatymų su Senato ir Atsto
vų Rūmų nariais, pasiunčiau 
jiems laiškus trumpai išdės
tydamas' mūsų organizacijos 
pageidavimus.

—Gal atlikote kitų svarbių 
reikalų Washingtone, ypač 
BALF reikalais?

—Taip. Pora dienų, kartu 
su p. P. Minkūnu, mūsų rei
kalų vedėju, lankėmės State 
Departamente, IRO ir kitose 
įstaigose BALF veiklos rei
kalais Amerikoje, o ypač Eu
ropoje. Tiesą pasakius tai bu
vo mūsų kelionės pagrindinis 
tikslas. State Departamentas 
.ir IRO mūsų veiklą ir opera- 

įeina visų tikybų žmonės. ■ cijas Amerikoje ir_ Europoj e 
Tautinės ir religinės grupės, užgyrė ir patvirtino, ir pa
kurtos gertau ’ organizuotos, Įsižadėjo glaudžiai bendradar- 
turtingesnės ir turi daugiau biauti.

. - i.—_ X.. | —numatote kokių nors
ri galimybės pagreitinti do- naujų žygių lietuvių imigra- 
kumentaciją ir iš Amerikos cijos reikalais?
gauna daug daugiau garanti- Į —Mūsų imigracijos komi- 
jų butams ir darbams. Todėl tetas daro ką pajėgia, bet 
jie gauna ir pirmenybę, pav., I gaila, jo sąstatas labai ma- 
žydų tremtyje Europoje yra žas. Kaip BALF pirmininkas 
tik 9% bendrojo skaičiaus, o j visuomet jiems pagelbsčiu.

mus?
—Šis klausimas buvo iš

keltas. Paaiškėjo, kad Ame
rikos konsulatuose kliūčių 
nėra. Transportacija taip pat 
tvarkoje, tačiau daug garan
tijų yra užkliuvusių IRO vie
tinėse raštinėse, o kai kur 
federalinės valdžios atstovai, 
k. t. Stuttgarte, sudaro per
daug bereikalingų kliūčių. 
Aplamai, komisionieriai ža
dėjo nesklandumus pašalinti 
ir reikalus pagreitinti.

—Kiek dabar yra paruoštų 
darbo ir buto garantijų lietu
viams tremtiniams apgyven
dinti Amerikoje?

—Per šešius tūkstančius, 
kurie apima apie 18,000 as
menų.

—Kiek lietuvių iki šiol at
vyko pagal DP įstatymą?

—Iki šiol DP įstatymu jau 
atvyko per 2,000 lietuvių ir 
tikimasi, kad tas skaičius pa
kils. Palyginus su kitais, mes 
skųstis negalime.

Vincė Jonuškaitė, Lietuvos operos solistė
Jos koncertas įvyks gegužės 13 d., Town Hall, New Yorke

Vincė Jonuškaitė—New York© Town Hall

tų, jis prie liudininkų ar vie- sĮa atvažiuoja į Ameriką pa-'centro valdyba šį reikalą iš- fno traįritina lafaicrncn fnri an__ i ___ n ______________  • ___ __tos valdžios įstaigose turi su
daryti paliudymus, už ku
riuos reikia mokėti 4-6 vokiš
kas markes. Daugelis trem
tinių visai neturi pinigų ir 
dėl to jų bylos užkliūva, c) 
CIC ar kariška policija išti
ria kandidato ištikimybę; tas 
užtrunka apie pora savaičių, 
d) Visus dokumentus sutvar
kyti konsulatuose paprastai 
ima dvi su puse savaičių. Pa
sitaiko, kad tvarkant doku
mentus reikia vokiečių poli
cijos paliudymų ir rankų 
pirštų nuospaudų, tuo atveju 
tremtinio byla gali užsitęsti 
nuo 2 iki 10 savaičių. Ne kiek
vienam tremtiniui reikia to
kių paliudymų, nes kur sto
vyklose yra sava policija, tie 
formalumai atliekami per po
ra dienų, e) Sveikatos patik
rinimas dabar jau gerokai 
pagreitintas, nes apart iš 
Amerikos pasiųstų gydytojų 
dabar įtraukti gydytojai I savo įgaliotinių Europoje, tu- j 
tremtiniai ir vokiečiai. Daž- ri salimvbės naereitinti do
nai pasitaiko, kad gydytojai 
tremtinius nesiskubina pa
tikrinti, kelioms dienoms ir 
net savaitėms atideda galuti
ną jų sveikatos ištyrimą. Be 
to, pastebėta, kad vokiečiai 
ir tremtiniai gydytojai daž
nai sudaro daugiau visokių 
kliūčių, negu amerikonai. Ta
čiau atmetimų dėl nesveika
tos yra. labai mažai — tik 
apie 5%. Iš šių davinių ma
tote, kad kol tremtinis perei
na visą procedūrą, užtrunka 
apie 120 dienų, o kartais ir 
ilgiau.

—Ar numatoma kas nors 
daryti pašalinti kai kurias 
kliūtis?

—Taip, numatomą. Dėl to 
ir turėjome šį susirinkimą, 
kuriame be mūsų, dalyvavo 
ir katalikų imigracijos atsto
vas Mr. R. Disco, kuris spe
cialiai buvo nuvykęs į Vokie
tiją kelioms savaitėms ištir
ti reikalus vietoje. Jis davė 
keletą pasiūlymų visą darbo 
eigą pagreitinti. Komisionie-

——io uavmxu pabii-j

ta, kad daugiausia atvyksta 
žydų, apie 40%, katalikų irgi 
apie 40%, protestantų apie 
16% ir kitų apie 4%.

—O koki tremtinių nuošim
čiai yra Europoje?

—Kiek man žinoma iš IRO 
davinių, tremtyje dabar yra 
55% katalikų, 30% protesto- 
nų, 9% žydų, 4% ortodoksų 
(pravoslavų) ir 2% kitų.

—Gabenant tremtinius,, 
kodėl nesilaikoma tų propor
cijų?

—DP įstatymas visai ne
klasifikuoja tremtinius pagal 
jų tikybas; šiek tiek atsižvel
giama į tautines grupes, o 
kaip žinote į tautines grupes

pasiųstų jiems garantijų yra 
daugiau negu katalikų ir ki
tų grupių. Be to, jie turi di
desnius personalus Europoje, 
negu bet kuri kita organiza
cija. Iš to labai aišku kodėl 
jų ir atvyksta daugiausia.

—Tai kodėl prezidentas 
Trumanas ir kiti smerkia da
bartinį DP įstatymą, kaip nu
kreiptą prieš katalikus ir žy
dus?

—Čia, matyt, aiškus nesu
sipratimas. Man atrodo, kad 
rinkimų metu kai kurie se
natoriai ir žydų organizaci
jos paskleidė šūkį, kad DP 
bilius prieš-katalikiškas ir 
prieš-žydiškas. Tą pasigavo 
spauda ir išgarsino. Dėl pre
zidento Trumano pareiškimo, 
man visai nesuprantama, nes | kuriame reikia surašyti, kas 
nei Katalikų Bažnyčia Ame- yra siunčiama ir tt.

DP komisijos kviečiamas, su
prantama ir jų lėšomis, ba
landžio 5, 6, 7 dd. būsiu Chi- 
cagoje ir dalyvausiu federa
linės valdžios ir valstijų at
stovų konferencijoje tremti
nių imigracijos ir jų įkurdi
nimo Amerikoje reikalais.

PAŠTO PRANEŠIMAS

Paštų direktorius A. Gold
man pranešė, kad paštuose 
pasitaiko daug oro paštu siun 
čiamų pakietų, kurie sudary
ti nesilaikant nustatytų tai
syklių ir negali būti oro paš
tu persiųsti. Adreso pusėj tu
ri būt specialus lapelis su už
rašu “Air Mail.” Taipgi turi 
būt pririštas popieris (tag),

Neperseniai atvykusi iš ; 
Vokietijos į Ameriką, Vincė i 
Jonuškaitė jau yra davusi ke
letą koncertų, kurių paskuti- i 
nis įvyko Clevelande.

Kam teko girdėti Vincę Jo- : 
nuškaitę Lietuvos operoje ir 
koncertuojant Lietuvoje, tas 
lygiai tokiu pat susižavėjimu 
klausėsi didžiosios meninin
kės dainavimo ir Clevelando 
koncerte. Giliai muzikaliniu 
dainos išpildymu ir subti- ■ 
liausią interpretacija Vincė . 
Jonuškaitė yra pasiekusi la- : 
bai aukšto meninio lygio.

Tas jai duodą teisės ruošti 
koncertą NewrYorko Town 
Hali. Mes turime labai ne
daug dainininkių, kurios tu
rėtų galimumo koncertuoti 
Town Hall. Tai yra garbė 
ne tik pačiai dainininkei, bet 
ir visiems lietuviams Ameri
koje. Ir tuo labiau garbė, 
kad pati Vincė Jonuškaitė 
yra mums svarbi ir brangi 
ne tik, kaip didelė meninin
kė, bet ypatingai, kaip lietu
viškos dainos kėlėja. Savo 
dainininkės kelyje ji yra įro
džiusi nepalaužiamą lietuvy- • 
bės energiją, keliant lietuviš
ką dainą.

Lietuva — dainų šalis. Ta
čiau retas menininkas, dai
nininkas Lietuvoje buvo toks 
didelis lietuviškos dainos ieš
kotojas (per tat ir lietuviš
kos kultūros), gerbėjas, kaip 
kad Vincė Jonuškaitė. Ta 
prasme ji yra sudariusi la
bai individualų ir labai spe
cifišką, tobulai atitinkantį 
lietuviškai dainai, savitą sti
lių. Jos nepaprastoje lietu
viškos dainos interpretacijoj 
gieda ir verkia pati Lietuva. 

Įjoję yra sutelkta visa lietu
viškoji romantika ir Lietuvos 
kančia.

Vincės Jonuškaitės inter
pretuojama lietuviška daina, 
tapdama specifiškai lietuviš
ka, turėjo ir turi teisę pasi
rodyti tarptautinėje plotmė
je ir turi teisę, kaip tam tik
ra išbaigta visuma, imponuo
ti svetimtaučiams.

Ta prasme Vincė Jonuškai
tė yra labai daug nuveikusi: 
ieškodama vis naujų ir labai 
būdingų lietuviškų dainų, jas 
dainavo šalia tarptautinių 
kūrinių. Taip ji yra koncerta
vusi įvairiose Europos vals
tybėje, Pietų Amerikoje, da
bar tą patį gražų muzikinį 
kelią yra pradėjusi ir šiau
rės Amerikoje.

Nūnai tik mums lietuviams 
teseka sugebėti įvertinti ir 
moraliai remti savo didžiąją 
dainininkę. Kad kartais ne
pasikartotų mūsų nuolatinės 
ydos ir nesusipratimai, jog 

i visa tai, ką puikaus ir dide
lio yra davusi Lietuva, tesu-

geba įvertinti tik svetimtau
čiai.

Tikrai bus laimingas tas, 
kam teks išgirsti Vincę Jo- 
nuškaitę New Yorko Town 
Hall. A. N.

Naudinga yra skaity
ti “Ameriką”

LIETUVOJE 1948 METAIS
(Tąsa)

“Lager Luisberg”
• Esą ten buvo pastaty

ta apie 30 įvairių pastatų, 
nauja radio stotis su 4-iais 
stiebais ir kiti modernūs įren
gimai. Prie šio aerodromo 
statybos dirbdavę tik neišti
kimi politiškai, kurie neturė
jo galimybės grįžti į Vokie
tiją. Jau 5 km. prieš staty
bos vietą medžiaga būdavo 
iškraunama ir niekas pašali
nis arčiau negalėdavo prisi
artinti.

Pastaba. Galima prileisti, 
kad X minimas “Lager Luis
berg” yra ne Jonavos-Gaižū- 
nų rajone, bet Išlaužęs dva
ro rajonas tarp Kauno ir 
Prienų, kiti belaisviai vadino 
“Luisberg.”

Belaisvių darbas
Vokiečiai karo belaisviai 

buvo naudojami įvairiems 
darbams. Vilniuje Gedimino 
gatvėje prie Nr. 17 belaisviai 
per 2 metus yra pastatę di
džiulį CK (LKPb) 5-ių aukš
tų namą. Dalis belaisvių dir
bo prie elektros stoties at
statymo, viena komanda ka
sė durpes Nemenčinėje (apie 
20 km. į šiaurę nuo Vilniaus), 
kita komanda Valkininkuose 
kirto mišką, trečia dirbo prie 
naujo aerodromo statybos.

Belaisvių davinys ir alga
Paskutiniu metu belaisvis 

dienai gaudavęs: 670 gr. duo
nos, 900 gr. bulvių, 5 gr. rie
balų, 10 gr. miltų ir 17 gr. 
cukraus. Kai kada gaudavę 5 
gr. tabako. Nors belaisviams 
ir buvo nustatyti atlyginimai, 
bet praktiškai jie nieko ne
gaudavo, nes už davinį ir pa
talpą būdavo atskaitoma 460 
rb. mėnesiui. Beveik niekas 

■ virš šios normos neuždirbda
vęs.

Sovietų kareivis ue ką ge
riau gyvena už belaisvį. Jo 
alga 30 rb. mėnesiui, atitin
kamas maisto davinys, 10 gr. 
machorkos ir 10 mėn. vieni 
batai. Eilinis kareivis beveik 
neturi laisvalaikio ir visą 
laiką pririštas prie kareivi
nių.

Vilniaus miesto vaizdas •
Paskutiniu metu Vilnius 

darąs gana teigiamą įspūdį. 
Griuvėsių nėra, veikia van
dentiekis, nors ir šlubuoda
ma veikia elektros stotis, ku
riai naują turbiną neseniai 
parvežė iš Berlyno TEG įmo
nių. Vilniaus miestui elektros 
energiją be atstatytos E-jė- 
gainės dar teikia trys ameri
kiečių traukiniai, kurie ga
mina energiją. Vienas šių 
traukinių susprogo. Mieste 
taip pat kursuoja autobusai. 
Mieste gana gyvas judėjimas, 
daugumą gyventojų sudaro 
rusai, nes lietuviai stengiasi 
išvykti į Kauną, o lenkų Vil
niuje kaip ir nėra. Mieste di
desnė dalis bažnyčių veikia,

Kartais žmogus nepagal
voja, kad užsiprenumeravęs 
sau laikraštį, be randamų ja
me naudingų informacijų ir 
gerų pasiskaitymų, jis gali 
turėti iš laikraščio ir kito
kios naudos. Štai vienas pa
vyzdys iš artimos praeities.

Viena mūsų skaitytoja iš 
Illinois valstijos, negalėdama 
surasti savo giminių, kreipė
si į “Ameriką” pagelbos. Mes 
paskelbėme jos prašymą laik- 
raštin ir jos giminės atsišau
kė.

Dabar ta moteris mums ra
šo (angliškai): “Nuoširdžiai 
dėkojame Jums už suradimą 
mano giminių, kurių aš se
niai ieškojau. Antrą dieną po 
to, kai gavau “Ameriką,” man 
paskambino iš Elizabeth, N. 
J., mano giminaitė .atsiliep
dama į mano paieškojimą.”

Bet jei ta giminaitė nebūtų 
skaičiusi “Amerikos,” savo 
pusseserės nebūtų suradusi.

Panašiai gali būti su kiek
vienu. Kai jūs įsirašote į “A- 
merikos” skaitytojų šeimos 
narių skaičių, jūs susirišate 
su tūkstančiais mūsų skaity
tojų, išblaškytų po visą pa
saulį ir reikale galite vienas 
kitą surasti.

Todėl patarkite kiekvienam ucbuc ua.ua umuj^ vcuua, 
užsiprenumeruot “Ameriką,” ■ kai kurios paverstos garažais 
jei jis nenori palikti niekam 
nežinomas, nuo visų atsisky
ręs.

Šios savaitės “Amerikos” 
rėmėjai ir nauji skaitytojai:

Mrs. P. Poceviel iš Brook
lyn o užsimokėjo prenumera
tos $6.00.

Mrs. Angela Wonson iš 
Brooklyn© prisiuntė prenu
meratos už “Ameriką” 2 me
tams .

A. Klimas iš Philadelphi- 
jos Švenčių proga užprenu
meravo “Aineriką” savo bi
čiuliui Anglijoje.

Leonas Gerdvilis ir Stasys 
Čiapas, neseniai atvykę iš 
tremties, prisijungė prie “A- 
merikos” skaitytojų šeimos.

Juozas Navakas iš Boy’s 
Town, Nebr., užsirašė “Ame
riką” šiems metams.

Dr. A. Beleckas, Chicago.
Henrikas Wonson, Brook

lyn, N. Y. .
VI. Bačiulis, Cleveland.
Mikas Petraitis, Lock Port, 

Illinois.
“Amerikos” Administr.

esą buvusi lietuvių 2-ji divi
zija.

MVD pareigūnai
X po to, kai buvo perkel

tas į Vilniaus belaisvių sto
vyklą 7195-2 užsirekomenda
vo kaipo geras šoferis - me
chanikas. MVD garažo par
eigūnai dažnai naudodavosi 
jo patarnavimais, o kai jis 
buvo perkeltas į stovyklą 
7195-1, tapo tos stovyklos šo
feriu. Jam dažnai yra tekę 
vežioti aukštus MVD belais
vių pareigūnus. Jis tvirtina, 
kad šoferiaudavęs pas MVD 
ministerį pavaduotoją gen. 
Drošiną. Gen. Drošinas buvo 
atsakingas už belaisvių sto
vyklų maistą ir aprūpinimą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Su gen. Drošinu jis va
žinėjęs po visą Lietuvą. Ypač 
dažnai- būdavęs Valkininkuo
se ir Alytuje. Iš čia buvo tie
kiamos bulvės į Vilniaus be
laisvių stovyklas. X taip pat 
važinėjęs ir su gen. Dače (M. 
V. D. generolas rusas iš Si
biro). šis generolas yra bu
vęs visų suimtųjų, tiek be
laisvių, tiek civilių ypatingo
jo skyriaus viršininkas ir 
vykdydavęs belaisvių baus
mes, perkilnojimą ir kitas 
teisines funkcijas. Jo štabas 
buvęs Vilniuje Kalvarijos gv. 
prie išėjimo iš miesto naujuo 
se pastatuose. Vilniaus mies
to MVD pabaisa buvęs maj. 
Nazarov. Šio pareigūno visi 
bijoję. Gen. Dače turėjęs dvi 
žmonas. Su viena turėjęs du 
ir su kita tris vaikus. Joms 
X kas rytas veždavęs iš sto
vyklos pieną. 1948 metais 
prieš X išvykstant iš Vil
niaus, belaisvių administra
cijoje įvykę pakeitimų. Vy
riausioji belaisvių būstinė 
trims Pabaltijo valstybėms 
buvusi iškelta į Minską. Min
ske yra likusi didelė belais
vių stovykla,..birios žmonės 
statė plentą Minskas - Mask
va.

Pasų kontrolė
Visų gyventojų pasai tik

rinami kas 4-ios savaitės. 
Įmonėse pasai surenkami ir 
nunešami į miliciją perregist
ruoti. Taip pat būdavę perre
gistruojami ir belaisvių do
kumentai. Jeigu gatvėje pa
tikrinimo metu nerasdavo 
reikalingų pase atžymėjimų, 
tai toks pilietis būdavo sui
mamas,. Neturint reikalingų 
dokumentų mieste sunku iš
siversti, nes kontrolės dažnos 
ir milicijos daug. Vilniaus 
milicijos štabas yra Trakų 
gatvėje Nr. 21.

Deportacijos
Iš Vilniaus Lukiškių kalė

jimo kas trečiadienf būdavo 
išvedamos tūkstantinės žmo
nių grupės į stotį ir iš čia 
transportuojamos Į Rusijos 
gilumą. Suimtųjų koloną ly
dėdavo labai stipri apsauga, 
ginkluota net kulkosvydžiais. 
Vilniuje yra net 23 kalėji
mai, iš kurių suimtieji veža
mi į Sibirą. Apie masinius 
trėmimus X-ui neteko girdė
ti.

Pastaba. Neseniai sužino
ta, kad prieš kurį laiką per- x 
bėgęs į britų zoną rusų de
zertyras papasakojo, kad 
1948 metais rugsėjo mėn. 25 
d. iš Rostoko ir kitų vietovių 
išvyko į Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes daug MGB 
pareigūnų. Esą tai esanti pa- 
gelba vietinei MGB admist- 
racijai įvykdyti naują depor
taciją iš Pabaltijo.

(Bus daugiau)

ir dirbtuvėmis (šv. Rapolo 
bažnyčia). Miesto krautuvėse 
esama gana daug prekių, bet 
kainos yra aukštos. Didžiau
sias magazinas yra VUM 
(Vilniaus Universalinis Ma
gazinas), kuriame galima 
visko gauti, ši prekybos įmo
nė buvo įkurta per pirmą bol
ševikmetį ir veikė vokiečių 
okupacijos metu.

Vilniaus įgula
Vilniuje stovi dvi divizijos 

lietuvių ir rusų kariuomenės. 
Šnipiškių kareivinėse stovin
ti 4-ta lietuvių šarvuočių di
vizija. Gedimino kalno apa
čioje esančiame parke yra 
pristatyta daug barakų ir čia 
esanti 17-ji pėst. divizija, ku
rios štabas yra tame pat par
ko pastate, kuriame buvo lie
tuvių l-sios div. štabas.

Antakalnio kareivinėse yra 
rusų dalinys Nr. 2301 (pėsti
ninkai), o savanorių prospek
te buvo NKVD kavalerijos 
dalinys. Prie Vilniaus vanden 
tiekio, esančiose pastatuose 98 Forest St, Belleville, N. J,

IEŠKO DARBO
Ieškau darbo lietuviškoje 

spaustuvėje. Moku gerai rai
des rinkti, ilgus metus buvau 
mentropažu, spausdinau ant 
įvairių mašinų ir kitus spaus
tuvėje darbus dirbau. Prašau 
su pasiūlymais kreiptis:

J. Masaitis

ua.ua
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Philadelphijos Žinios
ATVYKO IŠ TREMTIES IŠ ALUMNŲ IR STUDENTŲ VEIKLOS

Lietuvių Alumnų ir Studen- čio nėra, tai tas laikas yra

Šv. Kazimiero parap
Gegužės mėnuo

Prasidedant gražiausiam 
gegužės mėnesiui, tuoj čia 
kilsta labai daug prisimini
mų bei atsiminimų iš mielos 
Lietuvos katalikų gyvenimo. 
Juk taip šventai tas mėnuo 
suaugęs su lietuvių pamaldu
mu į Dievo Motiną Mariją. 
Visi, ypač jaunimas tą mėne
sį, pašvęsdavo Marijos pager
bimui, gegužės mėnesio pa
maldumui, Pirmosios gėlės ir 
pirmosios giesmės eidavo 
Marijos garbei. Lietuvos kai
muoseir miesteliuose bend
rai ;įr privatiškai išsiliedavo 
pamaldumas Jos pagerbimui. 
Bet ir čia lietuviai turi to pa- 
maldujno gegužės mėnesį į 
Mariją,. Įr čia daug kur dar 
laikomos pamaldos, o priva- 
tiškąi .visi katalikai reiškia 
savo.pągarbą Dangaus Kara
lienei.., Jaunimas ir suaugę 
reiškią Marijai pagarbą ir 
maldauja ąsmeniškos palai
mos savo jaunam gyvenimui 
iš Marijos. Gegužės mėnuo y- 
ra ypatingas mėnuo, kai jau
nimas dvasiniai atsigaivina 
pamaldumą į Mariją. Tą mė
nesį galime padaryti mūsų 
maldavimu lietuvių ir Lietu
vos laisvei išmelsti.

ir tuoj gavo pasiūlymų į or
kestrą. Kai tik jis įstos į uni
ją ,tai ir tuoj galės pradėti 
dirbti muzikos srityje. P. M. 
Saulius turi labai gražių su
manymų muzikos meno palai
kymui ir ugdymui. Tikime, 
kad jis bus lietuvių tinkamai 
įvertinamas.

Laivu General W. G. Langfitt I New na, Aldona. 20 Woodland Street, New 
Yorką atvyko šie lietuviai tremtiniai: Britain, Conn. u., „ -i j • t a • . ' •

ALKEVICIUS, Joseph, Konstancija,! PAULAUSKAS Ona, 34 Wall St., Klubas buvo įkurtas 1926 naudojamas LietUVOs IStOH-
Amsterdam, n. y. 'm., Dr. Joseph Paulionio ini-į jai. Iš anksto vienas iš narių

penikas, jonas, Marija, Aigiman- ciatyva. Pirmi nariai buvo turi paskyrimą paruošti pa- 
profesionalai lietuvių kilmės, skaitą.
Vėliau pradėjo priimti ir jau
nesnius, dar einančius moks
lą ir kolegijos studentus, su 
tikslu, kad vis nauji užimtų 
vietą profesionalų, kurių 
darbai atitraukė juos nuo 
klubo reikalų. Klubo nusista
tymai toki:

1. Plėsti socialinius ir kul
tūrinius santykius tarp na
rių.

į 2. Kelti socialinį ir kultū-

3. Bendradarbiauti su ki
tais klubais, turinčiais pana- 

SENIKAS, Antanas, Danutė, 179 S.! sius tikslus.
2nd St., Brooklyn, N. Y.

SEREPEKA Kazys, 221 Bond St., 
Elizabeth, N. J.

SKORUPSKIS Bronius, 611 Con
cord Ave., New York.

ŠNIOLIS Juozas, College Highway, 
Granby, Conn.

STANULIS, Viktoras, Gražina, Ju
ra. 79 Spruce St., Lawrence, Mass. 

Į TAMULAITIS Juozas, Eureka, Mo. 
Į TAORAS, Juozas, Bronė, Marytnas, 
Algirdas, Bronius. Pittsburgh, Pa.

URBUTIS, Pranas, Antonina, Rūta.
2024 Canalport Ave., Chicago.

VAICEKAUSKAS Juozas, 337 Ni
cholas Ave., Ridgewood, N. Y.

VALECKAS Stasys, 1515 South Rd., 
E. Rochester, N. Y.

VARNELAVIČIUS, Apolinaras. Jad 
vyga, Edmundas, Donatas. RFD 1, 
Dowagiac, Mich.

VENYS Jonas, Scottville, Mich.
ZANAITIS Antanas, 131 Sunnyside

Ave., Waterbury, Conn.
Laivu General Howze i Bostoną at

vyko šie lietuviai tremtiniai:
AMBROZAITIS, Juozas, Elena, Ri

mantas. 60 Austin St., Cambridge, 
Mass.

BAČANSKAS, Jonas, Aleksandra, 
Jonas, Eudmundas, Rimas, Marija. 115 
Fountain Ave., Brooklyn.

BARSEVSKIS, Jonas, Sofija. 6549 
Babcock, No. Hollywood, Calif.

BILDAT, George, leva, Andrius, Ma 
rija, Ane-Alma, Lida. 2647 Power Rd., 
Farmington, Mich.

BUDRIONIS, Vytautas, Alfonsas.
66-34 Hull Ave., Maspeth, N. Y.

BUROKAS Stasys, Philadelphia.
BUTKUS Jonas, 1326 W. Lombard

St., Davenport, Iowa.
ČESAS, Mikalojue, Gerda, Jūratė, 

Romualdas-Gediminas. 44 Bamford 
Ave., Oakville, Conn.

ČIURLYS Kaitys, RFD 2, Riva Ave., 
New Brunswick, N. J.

FABIJONAVICIUS, uJozas, Stasė, į
Romualdas, Vanda. 6425 S. Richmond
St., Chicago 29, Ill.

GEDVILAS Magdaena, 311 W. 16th
St., Linden, N. J.

GLIAUDELIS, Jonas, Jonė. 194 E.
Humbold St., Brooklyn.

IGNATAVIČIUS, Jonas, Monika.
143 Westfield Ave., Elizabeth, N. J.

JAKIMAS Natalija, 214 Radcliff St., 
Pittsburgh, Pa.

JAKSONAS Irena, 159 New York
Ave., Newark 5, N. Y.

JANGYS Vytautas, Jamaica Plain, 
Mass.

JANKAUSKAS, Ildofonas, Marija,
Aliodija. RFD 1, Box 23, Watertown, 
Mass.

JANKAUSKAS, Vincas, Ona, Irena.
3345 Princetown Ave., Philadelphia.

KALNIETIS, Jonas, Jadvyga, 'Al- , 
girdas. 4001 Annapolis Rd., Baltimore.

KAZLAUSKAS, Antanas, Aleksand
ra, Elena, Ona, Sofija, Stasė, Jonas, • 
Vytautas, Gediminas. Rt. 1, Florence, 
South Carolina.

KIRLYS, Povilas, Julija, Aldona. 11
Memorial St., Exeter, Pa. ,

KNIUKŠTA, Antanas, Stasė. 3355 S. ; 
Lituanica Ave., Chicago.

KRAKAUSKAITE Jadvyga, Rt. 2, , 
Gallatin, Tenn.

KRASAUSKAS, Ildefonas, Elena, j 
Elena. 1393 Albany Ave., Hartford.

KRIAUNEVIčIUS Marija, 946 E. 78 , 
Street, Cleveland.

LEVICKAITE Ona, 1024 E. 77th St., <
Cleveland. • _________

LIUTKEVIČIUS, Antanas, Jadvyga.1 jotas. 7720 Melrose Ave., Cleveland.
QQ1 \X7iCA»• A t * ▼ VTTTiTTr * «-« ▼ r .___ A _ . t _ _ i

Aldona. 11696 Memorial Ave., Detroit.
AUKŠTIKALNIS Steponas, 6511 

Hamilton Ave., Detroit, Mich.
BAGDONAS, Vincas, Elena, Vikto

rija, Irena. 8 Elk St., Amsterdam.
BARNISKIS Magdalena, 481 Lin

coln Ave., Brooklyn. »
BARTOŠEVIČIUS, Eugenija, Euge

nijus. R F D 1, Dowaigac, Mich.
BEDULSKIS, Petras, Marija, Pet

ras, Jonas, 3669 Grovedale, Hyde 
Park, Cincinnati, Ohio.

BUTKUS, Simonas, Kazimieras, 
Adolfas, Ona, Rita. 4313 Bernard St., 
Chicago, Ill.

CIOCYS Kazys, 51 Hedley St., Pro
vidence, R. I.

Daraškevičius, Vladas, Dominika.
4335 Salina St., Pittsburgh, Pa.

DULKYS Juozas, 658 W. 61st St., 
Chicago.

GRICEVIČIUS Vanda, 6523 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y.

GRICIUS, Kazys, Juče, Gražina, Al
gis, Celestina, Marija. P. O. Box 583, 
New Orleans, La.

HARTVIGAS, Robertas, Elena, Jo
nas, Ona, Leonardas. 92 Union Street, 
Amsterdam, N. Y.

IVANAUSKAS, Kazys, Morta, Izol
da, Irena. 18022 Neff Rd., Cleveland.

JACIKEVIČIUS, Balys, Bronė. 97 
Westbury Park, Watertown, Conn.

, JAKUTIS Aleksandras, Colledgevil-Atvyko jėzuitas . ie> ind.
, ,v. „ , ... I JOCAITIS Pranas, 449 Grand St., I

Balandžio 21 d. is Italijos Brooklyn, n. y.
prekybiniu laivu čia atkelia-i Jonaitis, Antanas, izabeia, Rim-
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mis, kurias laikė J. E. C. Mc
Cormick, dalyvaujant J. E. 
Philadelphijos Arkivyskupui 
Kardinolui ir kitiems vysku
pams, daugybei kunigų, vie
nuolių ir seserų vienuolių. 
Per 4 dienas buvo daugybė 
posėdžių, pranešimų ir disku
sijų auklėjimo reikalu. Di
džiausioj Philadelphijos sa
lėj — Convention Hall, buvo 
surengta ir religinio turinio 
paroda ,kuri visų lankytojų 
buvo lankoma labai gausiai. 
Užbaiga buvo įspūdinga Ar
kivyskupijos mergaičių mo
kinių orkestro koncertas 
Town Hall. Visa konferenci
ja praėjo su didžiu pasiseki
mu. Joje dalyvavo daug lie- 

bus^ustoję gyventi* apie^O tuvaičių vienuolių iš visų vie-

Atvyksta Jurskių šeima
Balandžio 27 d. iš tremties 

Philadelphijon atvyksta buv. 
Radijo stoties vedėjo p. Jurs- 
kio šeima. Ją pakvietė irgi 
tremtinys p. V. Mickus, kurs 
prieš pora metų čia atvyko. 
Jie apsigyvens laikinai 328 
Greenwich St. Tokiu būdu 
pietinėj Philadelphijoj jau

naujų gyventojų. nuolijų.

Auklėtojų susivažiavimas
Praeitą savaitę visos Ame-

rikos katalikų auklėtojai bu- įvo lietuvis vienuolis jėzuitas |gajoCl?TE^
vo susivažiavę Philadelphijon tėvas Vaišnys S.J., jis pabu- 
savo pietinėn konferencijon.! vęs keletą dienų Philadelphi- 
Susivažiavimas iškilmingai joj, tuoj išvyko į Chicagą, 
atidarytas vyskupo šv. mišio-' kur yra jų jėzuistiški namai.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Palaiko santykius su priešu
JAV ir kitos demokratinės 

šalys, kurios labai neapken
čia komunistų ir prieš juos 
veda atkaklią kovą, kurias 
nekartą viešai Maskvos val
dovai apjuodina, iškolioja ir 
net išveja jų atstovus, Mask
vos viešpačiams pageidau
jant, ir net ne savo pačių, bet 
Maskvos naudai atsisako už-

BALFo susirinkimas 
i

Labai svarbus BALF susi
rinkimas buvo sukviestas ba
landžio 27 d. Prieš kiek laiko 
turėjęs įvykti susirinkimas 
neįvyko,- todėl šiame susirin
kime nustatyta valdybos rin
kimas sekantiems metams ir 
bus’išduota'BALF vestos lo
terijos apyskaita. Loterijos 
dovanų traųįįmas įvyko bal.'mėgsti tamprius v diplomati- 
24 d’, Mt. Holy, N. J. salėj, nius santykius su Madridu ir 
Laimėtojai bus paskelbti vė-' pasiųsti ten savo ambasado- 
liau ,nes kai rašytos tos eilu- rius, kai tuo tarpu jos visos 

'paliko tamprius ryšius ne 
tik su Maskva, bet net ir su 
jos pavergtomis ir užgrobto
mis šalimis, kas, iš šalies žiū
rint, atrodo labai keista, bet 
tikrenybė. Jos valioja leng
vai praryti didelį Maskvos 
komunistinį kuprių, bet už
springsta su mažučiu ispaniš
ku uodeliu.

Hill Rd., Seymour, Conn.
KAROBLIS, Vytautas, Antanė, Sta

sys. 9 Barcley St.,
KAZAKEVIČIUS

Maspeth, N. Y.
KAZAKEVIČIUS

59th Ct., Chicago, Ill.
KLIMAVIČIUS Petras, 10 Sixth 

Ansonia, Conn.
KOVALSKIS, Jonas, Zofija, Jonas. 

Middlebury RFD 1, Naugatuck, Conn.
KRAUNAITIS, Izidorius, Sofija. 877 

Hart St., Brooklyn, N. Y.
KUDULIS, Pranas, Stefa, Kristina. 

108 Rippley Pl., Elizabeth, N. J.
KUMETA, Petras, Petronela, Ra

minta. 170 S. Union Pl., Los Angeles.
KVIETKAUSKAS, Jonas, Adelė. 210 

Richmond Ave., Dayton 6, Ohio.
MACEVIČIUS, Bronius, Marija, Jo

vita, Nerimantas. 371 E. Kensington 
Ave., Chicago 28, DI.

Worcester, Mass.
Jonas, 57-58th st.,

Antane, 3332 So.

St.,

tės, dar nebuvo loterija pasi
baigus. Philadelphiečiai tiki
si laimėti automobilį.

Mirė
Balandžio 19 d. mirė buvęs 

pirmojo karo veteranas Pet
ras Jasinskas. Paliko nuliū
dusius šeimos narius, žmoną 
ir du . sūnus. Iškilmingai ir 
kariškai palaidotas balandžio 
23 d. iš šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios. Be to, šį mėnesį 
yra mirę dar šie philadelphie
čiai lietuviai: Petronėlė Tut- 
kienė, kareivis Steponas 
Ušinskas, Elzbieta Gaižaus- 
kienė, Joseph Kurkis O’Mal
ley, Mykolas Puskerevičius, 
Domicėlė Kuržinskienė.

Bendros žinios
Sekasi violenčelistui

Neseniai čia atvyko žymus 
muzikos artistas, p. Mykolas 
Saulius. Jis buvo labai pasi
žymėjęs savo muzika Lietu
voj, tremties metu Vokietijo
je ir dabar sėkmingai įeina į 
muzikos pasaulį Philadelphi- 
joje. Jis sūsipažino su muzi
kos mokyklos ilgamečiu ve
dėju p. Grigaičiu. Jau pada
rė pirmus pasirodymus muzi
kos srityje ir jam labai gra
žiai pavyko parodyti savo mu 
zikds sugebėjimą. Visi muzi
kantai atkreipė rimtą dėmesį

Pagerbė kolegijos prezidentą
Kovo 27 d. šių metų Wa

shingtone Ispanijos ambasa
da pagerbė Loyola kolegijos, 
Baltimore, Md., prezidentą ir 
buvusį vyr. katalikų laikraš
čio “America” redaktorių 
kun. Francis X. Talbot, S. J. 
ir įteikė aukščiausią Ispani
jos Tautinį Izabelės Katali
kų Ordeną. Jo pagerbimo iš
kilmėse laikraščio “Ameri
ca” ir World Affairs” redak
torius Dr. J. F. Thorning kal
bėdamas pabrėžė, kad sekan
čiame Jung. Tautų susirinki
me ir kitos Amerikos respu
blikos pareikalaus atšaukti 
1946 metų pravestą reikalavi
mą ir pritarimą ištraukimui 
diplomatinių misijų iš Mad
rido ir nutraukimui ryšių su 
Ispanija, ir kad būtų pakeis
ta viešoji pasaulyje galvose
na apie Ispaniją, ir kad di
džiuma balsų būtų pripažin
ta 28 mil. Ispanijos gyven
tojų teisingas su jais apsiėji
mas ir grąžintos Ispanijai ki
tų tautų tarpe lygios teisės.

Taikai pavojus
Iš Dr. Thorning kalbos ir 

pareiškimų yra visiems labai 
aišku, kad nuo 1946 iki 1949 
metų didžiausias pasaulinei 
taikai pavojus ėjo ir eina ne
iš Madrido, bet iš Maskvos' no^™s Zina'7607 5th Ave-Ke’ 
pusės. Ne Ispanija, bet Mas-| masilionis Povias, 936 w. 34th 
kva įkalino Joną Masaryką ir ,st-» Chicago.
Edvardą Benešą. Ne Ispani- ’o^^cMcago.’ 5310 N- L°Ck’ 
jos vyriausybė, bet Stalinas I OERTEL, Jan, Ludwika, Jan, Jo- 
išniekino ir ąpiplėšė Vengri- zePh- 73 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
ją, Čekoslovakiją, Bulgariją,) JALTAROKAS, Jonas, Stasė, joa- 
Rumuniją, Albaniją, Lietu-1 
vą, Latviją, Estiją, Austriją, 
Lenkiją, Rytinę Vokietiją, 
Prūsiją, Tolimuosius Rytus ir 
kitas valstybes ir dar vis 
naujų aukų siekia. Ne Ispani
jos, bet Maskvos pilnai gink
luota kariuomenė švaistosi 
prie Norvegijos, Suomijos, 
Švedijos ir Danijos rubežių, 
laukdama progos ir įsakymo 
iš Maskvos jas pulti. Paga
liau, juk ir tas oro keliu ap
rūpinimas Berlyno gyvento
jų maistu ir kitomis gyveni
mo reikmenimis, kas pareika
lauja net ir gyvybės aukų iš 
mūsų lakūnų ir karių pusės, 
yra ne dėl biauraus ir netei
singo Ispanijos užsispyrimo 
ir jos veiklos, bet dėl Rusijos 
komunistų diktatūrinės val
džios uždėtos ant Berlyno 
blokados, kurio paėmimui 
Maskva labai mažai kuom 
prisidėjo, nes jo užėmimą at
liko Amerikos, Prancūzijos ir 
Anglijos karo jėgos.

| MILDAŽIS Jonas, 5310 N. Lock- 
, wood Ave., Chicago.

ma “Kultūrinė konferencija” 
Waldorf Astoria viešbutyje 
New Yorke buvo padaryta 
Maskvos įsakymu, ir jos vy
riausias tikslas buvo apjuo
dinti gerą ir gražų Amerikos 
vardą ir dar daugiau čia pa
skleisti Maskvinės propagan
dos. Garbė šios šalies vyriau
sybei, kad laiku tą pastebėjo 
ir išvijo tuos Maskvos “kul
tūrininkus” atgal į Maskvą 
savo kultūrą platinti.

* Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas j
Laisniuotas 2

LIETUVIS GRABOKIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga

Didele, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne '' ’' 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės diena ir naktį'

Remia išdavikus
Laisvojo pasaulio ir laisvų 

tautų sveiko proto žmonės 
pilnai žino ir supranta, kas 
yra tie tarptautiniai išdavi
kai ir niekšai, kurių yra 
kiekvienoje tautoje, kurie 
knisasi po savo valstybės pa
matais, veikia prieš savo šalį 
ir kraštą jo nenaudai, orga
nizuoja visokias gražiais var
dais priešvalstybinės veiklos 
organizacijas, veikia ir. šnipi
nėja vien tik dėl Maskvos, 
kuri neseniai sutvėrė Komin- 
formą, kad trukdyti Europos 
atsistatymą, ir liepė savo at
stovams pavartoti visur “ve
to” Jungtinių Tautų susirin
kimuose,'kad neleidus joms 
įvykdyti tų visų gražių savo 
užsimojimų ir sumanymų dėl 
viso pasaulio žmonijos gero
vės.

Pagaliau, mes amerikiečiai 
žinome ir suprantame visus 
tuos Maskvos žygius ir jos 
klastas, taip gudriai supai
niotas, kad įvykusi pabaigo
je kovo šių metų taip vadina-

Kodėl tyli
Daugel kartų mes pastebė

jome Amerikos spaudoje tuos 
visus neteisingus užpuolimus 
ant Ispanijos ir kitų kraštų 
ir jų apšmeižimus ir net Jun. 
Tautų susirinkimuose iške
liamus prieš jas neteisingus 
apkaltinimus, kurie pradžią 
pirmiausia gauna Maskvoje, 
o paskui jos agentų skleidžia
mi po visą pasaulį ir įvairiais 
būdais platinami.

Taip pat mums yra labai 
šlykštu ir biauru klausytis 
taip vadinamo “lenkų delega
to,” kuris tikrumoje yra tik 
Maskvos tarnas, pasislėpęs 
po Lenkijos vardu, daromų 
tų visų neteisingų ir biaurių 
kriminalinių primetimų ir 
kaltinimų Ispanijai, kuri nė
ra jų padariusi, kai tuo tar
pu visas pasaulis žino, kaip 
Maskva plėšia, naikina ir ko- 
munistina arba sovietina Vi
durinę ir Rytinę Europą ir 
žudo užimtų kraštų gyvento
jus. Kas gi suėmė ir nekaltai 
įkalino ir kankina Vengrijos 
Kardinolą Juozą Mindszenty 
ir suruošė jam taip vadinamą 
kengūrišką teismą, ir pamy
nę po kojų teisybę ir visų už
grobtų kraštų gyventojų tei
ses, jų laisves, įkalino ne tik 
katalikų, bet net ir kitų ti
kybų dvasiškius? Kas suėmė 
ir išžudė Lietuvos katalikus 
ir kunigus? Prieš tai tas len
kų delegatas arba Maskvos 
tarnas tyli ir nieko nesako, ir 
neiškelia to viso aikštėn J. 
Taut, susirinkimuose.

tas. 107-58 115th St., Richmond Hill, 
N. Y.

PENKIUNAS, Juozas, Ona, Birutė,
Vytautas, Nijolė. 1413 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

POTNIUNAS Henrikas, 107 Shore
view Rd., Manhasset, L. I.

PRANCKUNAS, Kazys, Ksavera,
Anelė, Birutė. 2740 W. 73rd St., Chi
cago 29, Ill.

PRANCKEVIČIUS Augustinas, 
Prospect, Conn.

RALYS Kazys, 92 Union St., Ams
terdam, N. Y.

RAZIUNAS, Bronius, Emilija, Bro
nius, Emilija. Amsterdam, N. Y.

RAZIUNEVIČIUS Jonas, 2180 Olive
St., Detroit, Mich.

MAŽUTIS, Antanas, Ona, Aloyzas. Į pini būvį lietuvių tarne. 
3310 W. 23rd St., Los Angeles, Calif. I 4 e

RUMŠĄ Adomas, 938 W. 31st PI.,1 
Chicago, Ill.

4. Priimti nariais kolegijos 
studentus, kurie baigę nors 

(du metus, arba jau baigusius 
’mokslą, ir studentus, kurie 
lanko amatų mokyklas, kurių 
kursas lygus su kolegijų kur
su. Narys turi būti lietuvių 
kilmės ir gero elgesio.

5. Klubas yra ne partinis 
ir nesektiškas.

Iš pradžių labai lėtai augo 
organizacija. Bet kaip suži
nojo apie mūsų pramogas ir 
programas, tai vis kasmetai 
p< desėtką naujų prisirašė, 
pradžioje susirinkimai buvo 
narių namuose, bet augant 
klubui, nusamdytas kamba
rys Woodrow Wilson Foun
dation namuose, 45 E. 65th 
St., New Yorke, ir mitingai 
laikomi antrą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, išskiriant 
liepos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesius. Mėnesiniai susirin
kimai vyksta taip:

Pirma, svarstomi klubo 
reikalai parlamentariniu bū
du.

Antra, jeigu yra pakvies
tas svečias — jisai savo kal
ba ar demonstracija persta
ta savo temą. Svečias beveik 
visada būna lietuvis, arba ar
timas lietuviams. Jeigu sve-

Susirinkimai baigiasi šei
mininkių paruošta kava ir 
užkandžiais. Tai proga vi
siems susipažinti, pasikalbė
ti ir, bendrai, turėt “good 
time.”

Per 1948-9 metus buvo 
šios paskaitos: 1) Lietuvių 
kalba, jos pradžia ir išsivys
tymas — skaitė Dr. Alfred 
Senn — University of Penn. 
2) Lietuviškų vardų kilmė ir 
pavardynas — skaitė prof. 
Antanas Salys — University 
of Penn. 3) DP reikalais kal
bėjo Monsgr. Jonas Balko
nas. 4) Kalėdinės mados Lie
tuvoje — Panelė Mary Kizis. 
5) Lietuviškos filmos — bro
liai Beleckai. 6) Ponia Roy 
Shaw — kalbėjo apie rankų 
skulptūrą.

Klubas kas metai rengia 
balių ir ekskursijas. Visų pra 
mogų pelnai naudojami šal
poms ar mokslui. Prieš kurį 
laiką buvo duota proga na
riams mokytis lietuvių kal
bos ir istorijos Columbia 
Universitete. Vienas iš narių 
buvo profesorium, tai Dr. J. 
Raymond.

Karo metu daug narių — 
vyrų išėjo kovot, o merginos 
tęsė jų darbą klube. Kai su
grįžo vyrai, buvo perstatyta 
padėtis lietuvių DP. Tuoj bu
vo sudarytas projektas jiems 
pagelbėti. Kiekvienas narys 
apsiėmė vienai lietuviškai 
šeimai siųsti pakietą maisto 
ar drabužių. Klubas šelpia 
vieną mokyklą, kurioj yra 
našlaičių nuo 6 iki 16 metų. 
Per tris metus kas mėnuo 
jiems siunčiama pakietas 
maisto, pieno, kavos, mėsos, 
taukų. Per BALFą klubas 
pristatė dėl mokyklų Vokie
tijoje apie 500 knygų.

Dabar svarstoma lietuvių 
tremtinių partraukimo prob
lema.

PEČKYS, Vladas, Faustina, Irena, 
1 Laimutė, Algirdas, Genovaitė. 

Van Ness Terrace, Union, N. J.
PSYBILSKIS, Jonas, Uršulė. 6905 

Superior Ave., Cleveland, Ohio.
PULKAUNIKAS, Bronius, Ona, Lai

mutė, Danguolė. 684 E. 6th St., So. 
1 Boston, Mass.

RAČIŪNAS, Pranas, Stefanija, Ro-' 
mualdas, Danutė. Belle Rose, La. 

RADŽIUKYNAS, Pranas, Marija, 
Marija. 187 S. Leonard St., Water
bury, Conn.

RADZVINAS, Bronius, Apolionija, 
Vytautas. 503 Euclid Ave., Brooklyn. 

RAKUNAS, Kazys, Bronė, Ramutis. 
1620 Spencer St., Baltimore, Md. 

RAUDYS, Adomas, Eugenija, Eu
genija, Rimantas. 311 W. 16th St., 
Linden,’ N. J. 

RUDENAS, Vilius, Petrė. Gleason, 
Wis.

ŠILERIS, Fridrichas, Elzbieta, Al
fredas. 180 Winter St., Brockton, Mass 

SIMONAITIS, Matas, Irena, Laimu
tė, Romualdas, Regina, Alfonsas. 
Nashville, Tenn.

SIMONELIS, Jurgis, Antanina, Liu
das. 87-27 78th St., Woodhaven, N. Y. 

SKERŠYS, Juozas, Irena. 1001 W. 
Franklin St., Richmond, Pa.

SKEMUNDRIS Jonas, 7715 Bra
sher St., Pittsburgh, Pa.

SKLADAITIS, Emilija, Elena. 171 
iGeddes Terrace, u.........j, >

SNARSKIS, Bronius, Regina, Vai-!.. , . ... _ - ,.... j liekant muitines formalumus
STADALNiNKAS, Vytautas, Leoka- ir vykstant į geležinkelio sto- 

di',o^AI^^G7T^ILe st., Stamford, ct. įįg buvome Jūsų rūpestingai 
sutikti, priimti ir aprūpinti 
visu tuo, kas yra reikalinga 
tolimesnei kelionei, ir paly
dėti iki traukinio vagonų. Vi
sur jutau vertingą Jūsų pa
slaugumą ir teikiamą pagel- 
bą.

Džiaugiuos, jog lietuviai ir 
katalikai turime tokias ver
tingas .organizacijas ir ti
kiuosi, jog mano likimas leis 
man kuo nors prisidėti atei
tyje ir iš manosios pusės Jū
sų organizacijoms ir jūsų 
kilniems darbams paremti.

Jums visuomet dėkingas,
Jonas Sakevičius,
buv. Aidų Redaktorius 

tremtyje.

1699 V. Vitkus

Laiškas BALFui
Šių metų kovo 29 d. atvy

kau iš Vokietijos į USA pas 
savo sponsorius, p. J. ir N. 
Kanapkus, Waterbury, Ct., 
tuo būdu baigdamas savo 
tremtinio gyvenimo dienas 
Vokietijoje.

Šia proga noriu pareikšti 
Jūsų ir NCWC organizaci
joms bei jų bendradarbiams 
nuoširdžią padėką už visus 
Jūsų rūpesnius bei triūsą, 
kuriuos patyriau, gaunant 
dokumentus, juos tvarkant ir 
tarpininkaujant tiek čia USA, 
tiek Europoje.

Turiu konstatuoti, jog Jū
sų veikla ir triūsas labai pa
dėjo man įvažiuoti į USA. 
Ypač esu patenkintas kelio
nės pabaiga — New Yorko

Waterbury, Conn. uoste, kur lipant iš laivo, at- 
•onius, Regina, Vai- ,. , . ,,r _ - ,

381 Windsor Ave., Wilson, Conn.
MACKEVIČIUS, Stasys, Bronė, Mil

da, Birutė. Priory, Portsmouth, N. H. 
MASIULIS, Jadvyga, Adelė. 1136 

Avė. D, Rochester, N. Y.
MATULEVIČIUS, Vincas, Juozefa, 

Vytautas, Gedeminas. 1093 E. 71st St., 
Cleveland, Ohio.

MEIZRIMIENE Ona, 2302 S. Lea
vitt St., Chicago.

MIKNEVICIUS, Julė, Algimantas,
Vytautas, Nijola 24 Fillmore Street, 
Newark 5, N. J.

MISIŪNAS Jonas, 111 Watkin St., 
No. Scranton, Pa.

NARBUTAS, Antanas, Ona, Augins.
3225 S. 54th Avė., Cicero 50, III.

NELSAS, Adolfas, Marija. 674 49th 
St., Brooklyn 20, N. Y.

NORKŪNAS, Stasys, Malvina, Ri- 
mutis, Elena. 156 Howard St., Lowell, 
Mass.

OERTEL, Jan, Ludwika, Jan, Jo- 
zef, Marin. 73 Ridgewood Ave., Brook
lyn, N. Y.

PACEVIČIUS Ipolitas, 8061 Grig
dale St., Detroit 12, Mich.

PAKALNIŠKIS Mečislovas, 424
Trumbull St., Elizabeth, N. J.

PALILIUNAS Zigmas, 6720 S. Camp 
bell Ave., Chicago.

PAUKŠTELIS, Jonas, Aldona, Aldo- Brooklyn, 
na, Algirdas, Vytautas, Birutė. 37 
Park Ave., Yonkers, N. Y. ,

PETKEVIČIŪTE Uršulė, Mt. Pro-1 
vidence, Pa.

PETRAUSKAS, Antanas, Adelė, Ju- MILASS, Benediktas, Marija, Ma- 
lija, Viktoras. 248 Pine St., Elizabeth, rija, Stasys, Mykolas, Kazys, Janis, 

PETRULIS Jonas, New Rockford, Birutė, Jadvyga, Teresė, Jozef. Rt. 2, 
N. Dakota, (Salisbury, North Carolina.

STANKOVIČIUS Justinas, Greene, 
Maine.

STUKAS Antanas, Baraga, Mich.
ŠPKELIS, Donatas, Stefanija, Dan

guolė. Brooklyn, N. Y.
ŠUKAUSKAS, Antanas, Bronė, Zig

mantas, Rimgaudas, Marija. 708 Penn
sylvania Ave., Elizabeth, N. J.

ŠVENTICKAS Edmundas. 19124 
Riopella Ave., Detroit.

TAMULIONIS Pranas, Lynn and 
Betts Sts., Cincinnati, Ohio.

VAIDELYS Jonas, 176 High Street, 
New Britain, Conn.

j VALACAUSKAS Izidorius, 25 Eeast 
Chestnut St., Brockton, Mass.

VANAGAS Liudas, Marquette, Mich.
VITKAUSKAS, Vytautas, Anelė, 

Vytautas. 210 Oak Park Ave., Cle
veland, Ohio.

VIZBARAS Jonas, 135 Michaels Av., 
Brooklyn, N. Y.

ZARAMKUS Emilija, 71116 Lindell 
Ave., St. Louis, Mo.

ŽILINSKAS, Kazys, Marija, Irena. 
1853 Colonade Rd., Cleveland, Ohio.

ZUJUS, Motiejus, Teofilė, Laimutė, 
Raimondas. 351 Elm St., Kearny, N.J.

ŽUKAS Stefanija, 194 Humbold St.,

ŽUKAS Zosč, 12 E. Mt. Vernon PI., 
Baltimore, Md.

ŽLIOBA Vladas, 133 17th St., Brook 
lyn, N. Y.

IEŠKO KAMBARIŲ
Keturių asmenų šeimai ieško

mas butas iš 2 - 3 kambarių su 
virtuve. Pranešti:

Povilas Butkys
896 Belmont Ave.,

Brooklyn 8, N. Y.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
nėra, tai tas laikas yra 
do j amas Lietuvos istori- 
Iš anksto vienas iš narių 
paskyrimą paruošti pa

tą.
įsirinkimai baigiasi šei- 
inkių paruošta kava ir 
indžiais. Tai proga vi- 
is susipažinti, pasikalbė- 
r, bendrai,

Fanwood, N. J.

turėt “good

metus buvo
1) Lietuvių

;r 1948-9 
paskaitos: 

a, jos pradžia ir išsivys- 
is — skaitė Dr. Alfred 
i — University of Penn, 
ietuviškų vardų kilmė ir 
rdynas — skaitė prof, 
mas Salys — University 
snn. 3) DP reikalais kal- 

Monsgr. Jonas Balkū- 
4) Kalėdinės mados Lie- 
je — Panelė Mary Kizis. 
ietuviškos filmos — bro- 
Beleckai. 6) Ponia Roy 
z — kalbėjo apie rankų 
)tūrą.
ubas kas metai rengia 
ir ekskursijas. Visų pra 

į pelnai naudojami šal- 
i ar mokslui. Prieš kurį 

buvo duota proga na- 
s mokytis lietuvių kal- 
ir istorijos Columbia 
srsitete. Vienas iš narių 
profesorium, tai Dr. J. 

lond.
ro metu daug narių — 
išėjo kovot, o merginos 
jų darbą klube. Kai su
vyra!, buvo perstatyta 
is lietuvių DP. Tuoj bu- 
darytas projektas jiems 
bėti. Kiekvienas narys 
nė vienai lietuviškai 
i siųsti pakietą maisto 
rabužių. Klubas šelpia 

mokyklą, kurioj yra 
čių nuo 6 iki 16 metų, 
ris metus kas mėnuo 

siunčiama pakietas 
3, pieno, kavos, mėsos, 
. Per BALFą klubas 
tė dėl mokyklų Vokie- 
apie 500 knygų.
>ar svarstoma lietuvių 
nių partraukimo prob-

Pavyzdinga šeima
Tenka pasidžiaugti, kad 

daugiau atsiranda taurių ir jaut
rios širdies mūsų tautiečių, jau 
iš anksčiau gyvenančių Ameri
koje, kurie sunkų tremtinio gy
venimą netik atjaučia, bet ir 
gelbsti. Štai viena iš tokių šei
mų yra Antano ir Onos Staknių 
šeima. Jie patys prieš aštuonis 
metus antru syk į SUA atvykę 
iš pavergtos Lietuvos, taigi irgi 
tremtiniai. Bet dėka darbštumo 
ir gražaus sugyvenimo, savo 
gausią šeimą iš 13-kos vaikų, ne
tik gražiai išauklėjo, kaip pavyz
dingus žmones,' bet ir išmokino. 
Taip pat ir antram pasauliniam 
kare, net šeši vaikai iš šeimos 
yra dalyvavę USA armijoj.

Pirmą kartą A. Staknys į 
USA atvyko 1904 m. Bet būda
mas gilus patriotas ir norėda
mas savo vaikus išauklėti ir iš-

vis

New Jersey, New Yorko ir Broo
klyno lietuvių parapijų Sodalie- 
tės ruošia dideles iškilmes. Su
važiavimo dalyvės 2 vai. po pie
tų dalyvaus visuotiname susirin
kime ir apie 5 vai. — eisenoje, 
po kurios seks palaiminimas Šv. 
Sakramentu. Iškilmės baigsis 
vaišėmis.

—Jaunųjų sodaliečių priėmi
mas įvyko bal. 24 d., o vyres
niųjų narių priėmimas įvyks ge
gužės 1 d. po 8 vai. mišių.

—Mūsų parapijos Lietuvos 
Vyčių 67 kp. nutarė pereitame 
savo susirinkime ruošti pikniką 
parapijos darželyje liepos 17 d.

Klemas

detroitiečiai laukia dar naujų, 
dar iš niekur nepatirtų faktų at
pasakojimų bei veiklos gairių 
nusakymo. Kartu norime pama
tyti ir tą tsmenį, kuris Nepri
klausomoje Lietuvoje pravedė 
žemės reformos įstatymą.

Vakaras
DLOC plakatai jau senokai 

stipriai platinami prie bažnyčių 
ir visuose lietuviškųjų organiza
cijų susirinkimuose ir pobūviuo
se. Iš tų plakatų sužinome, kad 
gegužės 1 d. buv. Lietuvių Sve
tainėje, 5 vai. popiet, įvyks iš
kilmingas prakalbų vakaras su 
meno dalimi. Kalbės prel. M. 
Krupavičius. Plakatuose telpa 
didelis M. Krupavičiaus atvaiz
das su jam būdinga poza kalbos 
metu. Meno programai pasibai
gus bus šokiai.

V. Vitkus

liškas BALFui
metų kovo 29 d. atvy- 
Vokietijos į USA pas 

iponsorius, p. J. ir N. 
kus, Waterbury, Ct., 
ūdų baigdamas savo 
lio gyvenimo dienas 
i jo j e.
proga noriu pareikšti 
r NCWC organizaci
nei jų bendradarbiams 
Ižią padėką už visus 
'ūpesnius bei triūsą, 
3 patyriau, gaunant 
mtus, juos tvarkant ir 
ūkaujant tiek čia USA, 
įropoję.
i konstatuoti, jog Jū- 
la ir triūsas labai pa- 
an įvažiuoti į USA. 
su patenkintas kelio- 
jaiga — New Yorko 
:ur lipant iš laivo, at- 
muitinės formalumus 
;ant į geležinkelio što
rme Jūsų rūpestingai 
priimti ir aprūpinti 

3, kas yra reikalinga 
įei kelionei, ir paly- 
traukinio vagonų. Vi
tu vertingą Jūsų pa
tą ir teikiamą pagel-

giuos, jog lietuviai ir 
i turime tokias ver- 
organizacijas ir ti- 
og mano likimas leis 
> nors prisidėti atei- 
3 manosios pusės Jū- 
mizacijoms ir jūsų 
darbams paremti.

insuomet dėkingas, 
nas Sakevičius, 
v. Aidų Redaktorius 

tremtyje.

fO KAMBARIŲ
asmenų šeimai ieško- 

; iš 2 - 3 kambarių su 
panešti:
’ovilas Butkys
Belmont Ave.,

Brooklyn 8, N. Y.

Elizabeth, IN. J
Vasario minėjimas mūsų ko

lonijoje šiais metais buvo nepa
prastai įspūdingas. Savo turinin
ga kalba papuošė prel. kun. M. 
Krupavičius ir netikėtai atvykęs 
garbingas svečias Vacį. Sidzi-, . ... . j . . garoingas svečias vact. oiazi-mokshnti lietuviškoje dvasioje, , , 6dnQO „ _ . T . . . kauskas — abu neseniai atvykę1922 m. grįžta i Lietuvą ir ten , *. j , . x- , -x x riš Europos. Tiesa, kalbų buvogyvai dalyvauja šio krašto at- K , VT .. . . / 7xx .j - • • i daug, bet jos įdomios ir tunnin-statyme, kaip visuomenininkas ’ . , • •ir gOS‘ TjUP Pat ^IbOJO, kaip V1SUO-ir pramonininkas.

Bet ateina anie nelaimingieji, 
Lietuvai vergiją ir kančią ne
santieji 1940 metai — rusiški 
komunistai pavergia Lietuvą. 
Padoriam ' žmogui gyvenimas 
tampa nepakeliamas. Gelbstisi, 
kaip kas gali. Ir štai Staknių 
šeimai, pradžioje 1941 m., pasi
seka pasiekti USA Bet dėka sa
vo darbštumo, metai po metų, 
Staknių šeima vėl prasigyveno. 
Ir šiandien, netik sava šeima 
gražiai aprūpinta ar mokslus ei
nanti, bet gausiai pagelbos ran
ką Stakniai ištiesia ir neviltyje 
esantiems tremtiniams. Trys šei
mos, viso 15 asmenų, šių gera
darių dėka, netik buvo aprūpin
tos reikalingom garantijom, bet 
jau yra atvykusios į USA ir ap
gyvendintos jo nuosavame na
me. Ir dar dviem šeimom esan
čiom Vokietijoje, yra išduotos 
buto ir darbo garantijos.

Nežiūrint savo senyvo am
žiaus, 66 metų, p. A. Staknys 
yra pilnas jaunatviškos energi
jos ir optimizmo, ir atvykusioms1 
emigrantams savo energija duo
da drąsos ir vilčių dėl savo bū
simo gyvenimo.

Šie metai Staknių šeimoje yra 
- ypatingi, nes 16 balandžio, tai 

yra per Velykas, buvo švenčia
mas jų 42 metų vestuvių jubi
liejus. Jei tokių kilnių tautiečių 
rasis Amerikos lietuvių tarpe ir 
daugiau, tai likusieji Europoje 
tremtiniai gali drąsiau žiūrėti į 
savo rytojų.

Programą dainomis paįvairi
no vietos jaunuoliai, komp. J. 
Žilevičiui vadovaujant: K. Miški- 
niūtė ir Baranauskas. Buvo su
vaidinta J. Steponaičio “Slaptas 
Ginklas,” vaidino jaunuolių bū
relis susispietęs į “Lithuanian 
Theatre Guild,” kurim vadovau
ja J. Liutvinas. Jaunutė Daratė- 
lė Žemeikiūtė stebino visus savo 
fenomenaline atmintimi, laisvai 
deklamuodama patriotines eiles.

Klausytojų buvo pilna salė su 
kaupu, kurių tarpe ir visi, su ma
ža išimtimi, naujakuriai, apsigy
venę mūsų kolonijoje. Viso iš 
mūsų kolonijos proga šio minė
jimo Lietuvių Tarybai į Chica- 
gą pasiųsta $800.

Stambesnes sumas aukavo šie 
asmenys: po $100: kleb. kun. J. 
Simonaitis, Igno Budreckio šei
ma, Liet Vyčių 52 kp. ir Lietu
vai Gelbėti Komitetas. Po 50 dol. 
aukavo: kun. Dr. J. Starkus, 
kun. A. Kasparas. Po 10 dol. 
R. Džiovelis, J. Liubinskas, 
vardis.

met karštai, kun. Dr. Jonas Star 
kus ir NCWC pareigūnas Kazys 
Baltramaitis. Vakarui vadovavo 
Ignas Budreckis. Susirinkimą 
atidarė ir uždarė vietinio Lietu
vai Gelbėti Komiteto pirmin. R. 
Džiovelis.

ALT aukų rinkimo vajus
Detroitu! pasiūlytoji ALT kvo

ta jau daugiau kaip 35% yra iš
pildyta .tačiau DLOC stengiasi, 
kad toji kvota būtų išpildyta 
100%. Tam reikalui, vajų suin
tensyvinti, paskutiniame visuo
tiname DLOC susirinkime buvo 
išrinkti rinkėjai, kurie įsipareigo
jo lankyti namus ir rinkti aukų. 
Atsiminkime, kad kitos, tautos 
savo gyvybiniams reikalams su
renka stambias sumas, būdamos 
už mus mažiau skaitlingos. Pa
lenktyniaukime su tomis tauto
mis savo susipratimu. Palenkty
niaukime ir su kitų miestų lie
tuviais, kurie irgi dažnai pralen
kia mus savo aukomis.

Be-

Omaha, Nebr. BLOG korespondentas

Bayonne, N. J.
Be kitų remonto darbų, atlik

tų mūsų bažnyčioje, Velykoms 
buvo užbaigtas vargonų taisy
mo darbas. Jie buvo ne tik nuo
dugniai išvalyti, bet taip pat bu
vo padėti varpų garsams gauti 
nauji įtaisymai (chimes).

—Velykų šventes pas mus 
praleido žinomas misijonierius 
pasijonistas Tėvas Gabriells,C.P.

—Gegužės 1 d., sekmadienį,

Neatidėliokime tremtinių kvietimo

Pagaliau laimėjo
Mūsų jaunuoliai vėl laimėjo 

basketball žaidimą. Jie nugalė
jo ne tik pietinėje miesto daly
je visų parapijų komandas, bet 
ir visoje Omahoje. čekai labai 
nenorėjo pasiduoti, kurių čia yra 
net trys parapijos, bet pagaliau 
ir tie turėjo nusilenkti prieš mū
siškius. Gavo labai didelę ir gra
žią trofeją, kurią klebonas lai
kys savo namuose. '

Aplankė ir mus
Balandžio 10 d. vysk. V. Briz- 

gys aplankė mūsų koloniją. Va
kare pasakė įspūdingą prakalbą 
aipe Lietuvos ir Bažnyčios rei
kalus. Mokyklos vaikai paįvairi
no programą keliais šokiais. Prie 
tos progos Vyskupas nusifoto
grafavo su tik atvažiavusiais 
tremtiniais, kurių turime jau ne
toli 30. Gi mūsų vyrai vėl su
metė $54.96, kurie buvo pasiųs
ti BALFui, kad padėjus kitiems 
tremtiniams.

Tremtiniai
Tremtiniai, kurie pas mus pri

buvo, daro didelį įspūdį į vieti
nius lietuvius bei kitataučius. Jie 
stengiasi dirbti, kad nebūtų naš
ta kitiems, net giminėms. Vaka
rais jie lanko mokyklą, mokosi 
anglų kalbos, kad būtų sekmin- 
gesni prie darbo ir gautų pilie
tybės popierius. Sekmadieniais 
pribūna į mūsų bažnyčią net ir 
tie, kurie toliau apsigyveno. Die
ve, duok daugiau mums gerų 
tremtinių.

Mirė pionierius
Vincas Uždavinys mirė. Jis čia 

ilgai gyveno. Turėjo valgomų 
daiktų krautuvę. Buvo geras ka
talikas ir didelis mūsų parapijos 
rėmėjas. Taip pat mirė Aleksan
dras Biekša ir buvo su Bažny
čios apeigomis * palaidotas. '

Vietinis

Detroit, Mich
Atmintina diena

Gegužės Pirmoji šiais metais 
ryški ir įsidėmėtina Detroito lie
tuvių kolonijai. Tą dieną Lie
tuvių salėje* pasigirs Lietuvos 
himno garsai ir įvyks didelė lie
tuviškojo patriotizmo šventė. Tą 
dieną skiriama Detroite lietuvių 
visuomenei susipažinti su Vyriau 
šio jo Lietuvai Išlaisvinti Komi
teto pirmininku prel. M. Krupa
vičium. Atvykusieji į USA VLIK 
atstovai buvo priimti Valstybės 
Departamente kaipo to Departa
mento svečiai.

Todėl aišku, kad iš VLIKo pir
mininko prel. M. Krupavičiaus
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Chicago, Ill
“Piloto Duktė” vaidinimas

Prieš Velykų šventes, lanky
damasi Chicagoj, našlaičių rei
kalais, turėjau malonią progą 
aplankyti Sv. Kazimiero Akade
miją ir'susipažinti su jos vedėja 
Motina Josefa. Tuo metu Aka
demijos studentės statė 5 veiks
mų dramatinį spektaklį — “Pi
loto Duktė.” Motinos Josefos 
kvietimu, turėjau didelį malonu
mą matyti jį įspūdingą, puikiai 
suvaidintą veikalą^ šį pastatymą 
drąsiai galima palyginti prie ka
talikų profesionalės grupės 
“Blackfriairs” vaidinimų teat
ruose New Yorke. Scenerijos, 
kostiumų skoningumas, ir atski
rų Akademijos mergaičių dra
matinis atlikimas savo rolių ža
vėjo ne tik akį, bet ir klausą. 
Didžiulis Akademijos mokinių 
orkestras ir mergaičię choras 
pridavė veikalui atitinkamus 
muzikalinius rėmus. Šokėjų gru
pė estetiškai atliko pritaikintus 
prie veikalo stilingus šokius.

Reikia pasVeikinti seseles, ku
rių rūpestingumu buvo suvaidin
tas toks meniškas veikalas. Di
delė garbė priklauso Motinai Jo- 
sefai už jos energingą, progresy
vinį šios Akademijos vedimą.,

Salomėja Čerienė.

INFORMACIJA TREMTI
NIŲ reikalu

New Yorko uoste laivus 
patinka lietuviai kunigai: 
Juozas Aleksiūnas ir Juozas. 
Cekavičiuff. Jiedu padeda 
tremtiniams atlikti formalu
mus. Be to, Brooklyno vysku
pijos tremtinių raštinėje du 
kartu savaitėje — antradie
niais ir penktadieniais dežu- 
ruoja lietuvis kunigas nuo 1 
ligi 5 vai. pa pietų. Jie lietu
vius interesantus informuoja 
tremtinių reikalais. Kas nori 
tremtinių reikalais gauti in
formacijas arba garantijų 
blankus užpildyti, gali kreip
tis tomis dienomis ir valan
domis į Diocesan Resettle
ment Committee, 191 Jora
lemon St., Brooklyn 2, N. Y. 
Galima kreiptis ir laišku lie
tuvių kalba.

John Simen, 100 5tb Avenue, 
New York, siuvyklos bendra
darbiams už auką Velykų šven
čių proga, nuoširdžiai ačiū.

Monika Stasiukynienė

A'-- “wj

Ligi šipl, tremtinius mes 
kvietėme, užpildant jiems bu
to ir darbo garantijų formas. 
Tremtinių kelionę per jūras 
apmoka IRO. Nuo uosto ligi 
gyvenamos vietos apmoka 
tie, kurie kviečia. Tokių ga
rantijų tat BALFas jau su
rinkęs virš 4,000. šios garan
tijos neapima nei pusės lie
tuvių norinčių ir galinčių 
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Daug lietuvių 
tremtyje prašo iš Amerikoje 
esančių giminių siųsti jiems 
buto ir darbo garantijas. Bet 
ne visi paklauso. Kodėl? Vi
si duoda vieną atsakymą:— 
kad ir gaučiau darbą, bet ne
turiu buto. Ypatingai sunku 
gauti butas su šeimomis.

Tie, kurie- kviečia, noriai 
sutinka apmokėti traukinių 
kelionę ligi vietos. Daugelis 
pasiryžę susispausti namuo
se, kol ras patogesnį butą. 
Darbai kiek sustojo, bet dar 
krizės nėra. Ir visai lėtai šiuo 
metu naujos garantijos eina. 
Gali visai nutrūkti. Dar 10,- 
000 lietuvių galėtų atvažiuo
ti, bet kas juos kvies? Juk ir 
naujas DP įstatymas prama
to, jei ne buto ir darbo užtik
rinimą, tai užtikrinimą, kad 
tremtinys nebus vyriausybei 
našta, reiškia tą patį, tik ki
tais žodžiais atsakomybė... 
kviečiančiam.

NCWC War Relief prane
ša, kad visos garantijos, ku
rios yra jau padarytos, joms 
duota eiga ligi liepos mėne
sio. Naujai paruoštos garan
tijos greitai gaus eigą in per 
DP komisiją bus praleistos.

Šiuo metu NCWC turi virš 
19,000 butų ir darbo vietų ne- 
pramatytiems asmenims, 
jų yra ūkiuose, įvairiose val
stybėse. šias vietas ir siūlo 
lietuviams.

Kaip jas gauti? ūkininkai 
duodami darbo ir buto pa
siūlymus atsisako apmokėti 
kelionės nuo uosto išlaidas. 
O NCWC neturi tiek pinigų, 
kad visą kelionę galėtų pa
dengti. Tad pirmenybė nau
dotis šiomis vietomis bus 
duodama tiems, kurie sutiks 
apmokėti keliones traukiniu.

Kat. Federacijos Imigraci
jos, komisija susidomėjo šiuo 
pasiūlymu. Federacijai rūpi 
apgyvendinti lietuvius tarp 
New Yorko ir Chicagos. Ka
dangi yra daug vietų šieme 
tarpe, tai pataria ir mūsų vi
suomenei pasiskubinti ir pa
siųsti savo giminių antrašus 
su pažadėjimu už traukinį 
apmokėti.

Kaip tai padaryti? Pataria
me rašyti tiesiog į NCWC 
War Relief Service, 149 Ma
dison Ave., New York, p.J. 
Laučkai, arba per savo vieti
nį lietuvį kleboną, arba per 
bet kurį kleboną užklausti 
vyskupijos direktorių. Laiš
kuose paduokite giminių ad
resą ir pageidavimą, kokį to
lį galite apmokėti. Be ūkių 
yra ir kitokių darbų. Vysku
pijų direktoriai gali infor
muoti; koki darbai yra pasiū
lyti ir kiek kelionė kainuotų. 
Šias informacijas gali gauti 
ir mūsų BALFas.

Federacijos Imigr.
Komisija

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS <
J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.
578 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.

’ Telefonas: Stone 3783

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina “SPORT,” “DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavu ir‘medžiagų užsakymams.
Greitu laiku pradčs veikti prie LITBALT COMPANY Lietuvišku 

Tautiniu marginių rankų audykla.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJUNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Lietuva už intelektualinę laisvę
New York (LAIC). — Ry

šy su bolševikiniu “taikos 
kongresu” ir Amerikos inte
lektualų ruošiama konferen. 
cija Freedom House patalpo
se kovo 26 d. VLIKo pirmin. 
prel. M. Krupavičius ir Vykd. 
Tarybos pirmin. V. Sidzikaus 
kas pristatė raštą “Ameri-. 
can for Intellectual Freedom” 
konferencijai, šio rašto verti
mas dedamas ištisai.

Kankinė Lietuva užgiria 
jūsų konferencijos tikslus ir 
kreipia jūsų dėmesį į baisų
jį sovietinio okupacinio reži
mo, primesto ir palaikomo ru
sų durtuvais vykdomą perse
kiojimą ir viso intelektuali
nio ir dvasinio gyvenimo nu
stelbimą.

Rusiškas okupacinis reži
mas nuo pat pradžios paša
lino tikėjimą iš mokyklų ir 
uždarė katalikų ir protestan
tų teologijos fakultetus uni
versitete. Ligoninėse, kalėji
muose ir ginkluotose tarny
bose neleidžiama tiekti pas
kutinius religinius sakramen
tus. Dvasinės seminarijos bu
vo suvaržytos ir ilgainiui 
1948 m. gale uždarytos. Tik 
vienas iš prieškarinių 14 ka
talikų vyskupų buvo gyvas 
praeitų metų rudenį. Apie 
75% kunigų išžudyta, ištrem
ta arba kalinama. Visos kul
tūrinės ir mokslinės įstaigos 
ir leidiniai uždaryti. Vilniaus 
ir Kauno universitetai ir ki
tos universitetinio lygio aka
demijos yra pavestos slapto
sios policijos kontrolei— Vi- 
cerektoriai yra MVD atsto
vai, kurie veda privalomąjį 
“politinį auklėjimą.” Į uni
versitetus nepriimami asme
nys, kurių tėvai bet kada tu
rėjo daugiau kaip 15 ha. že
mės ir reikalaujama ištiki
mybės liudijimo iš komunis
tų partijos greta kvotimų iš 
rusų kalbos ir taip vadinamo 
“Marksistinio - Leninistinio 
mokslo.”

Žymiausieji Lietuvos pro
fesoriai arba kalinami arba 
ištremti. Daugiau kaip 50% 
Lietuvos profesorių ir studen 
tijos yra savanoriškoje trem
tyje ir papildomi 20% yra Si
biro mirties stovyklose.

Taip vadinamos Lietuvos 
SSR mokslo akademijos lei
diniai ribojasi Stalino ir Mo-

lotovo prakalbų vertimais, 
bolševikines istorija ir pik
tais puolimais prieš buržua
ziniai - nacionalistines teori
jas biologijoje, istorijoje, 
grafikos mene, medicinoje, 
chemijoje, architektūroje, 
žemdirbystėje, ir t.t. Visi mo
kyklų vadovėliai pakeisti ver
timais iš rusų kalbos ir kty- 
džiai išvalyti iš “Vakarų bur
žuazinės įtakos.”

Žymūs mokslininkai verčia
mi pasirašyti viešas išpažin
tis, kurios spausdinamos val
diškoje spaudoje, vienintelė
je krašto spaudoje, kame jų 
buvusios “paklaidos” yra 
smerkiamos citatomis iš Sta
lino kalbų.

Rusų slegiamoje Lietuvoje 
visiškai nėra jokios intelek
tualinės laisvės — apart Lie
tuvos Demokratinio Pasiprie
šinimo Sąjūdžio ir jos Lietu
vos Laisvės Kovotojų gink
luotų pajėgų skleidžiamos li
teratūros ir spaudos.

Toks pat teroro režimas 
viešpatauja mūsų seserinėse 
respublikose — Latvijoje ir 
Estijoje, ir, nebent jei paša
linė jėga to neprileis, toksai 
režimas ilgainiui užguls ant 
Lenkijos ir kitų rusų domi
nuojamų kraštų. Lietuvos Re
zistencija yra vienas elemen- 
tas, kurie atidėlioja privers-! 
tiną ubaginimą ir kraštutinę 
intelektualinę degradaciją ki
tuose Vidureuropos kraštuo
se. '

Pasaulis negali pasilikti 
pusiau * laisvas ir pusiau - 
vergijoje.

Reikale kreipkitės pas biž- 
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

» □
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

i>. 7 ."1,

□ 43

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9220
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 

šventadieniais susitarus

Dr» A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniu uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

eL EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

tephen Aromiskis1
• (Armakauskas) i

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
. Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

iTel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
' Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -
1 KOPLYČIA SUTEIKIAM
( NEMOKAMAI

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

rel..NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME toc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS >

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

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega*
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LIETUVI, NAIKINK----------- :--------

RAUDONIJI SLIBINĮ
KURIS SMAUGIA TAVO TĖVYNĘ!

Tavo brolis partizanas su ginklu rankoje narsiai kovoja prieš bol
ševikus okupantus. Padėk jam. Išnaudok kiekvieną progą pasakyti 

•pasauliui teisybę apie žudomą Lietuvą
Tam puikią progą turi dalyvaudamas Amerikos

LOJALUMO PARADE
Šestad., balandžio 30, 1949

Lietuviai tą dieną renkasi 2:15 popiet
- 92nd St (maždaug apie Lexington Ave.)

I,,,„ TDTCDAT 1717'4

Šv. Jurgio Parapija

DRAUGIJA

Tarybai

Mūsų Apylinkėje
• Inž. P. Barzilauskas tar

nybos reikalais išvyko į San 
Diego, kur išbus savaitę lai
ko. Gegužės pradžioje p. in
žinierius vyksta vėl į Wash
ington, D. C.

• K. Budrys, iš Maspetho, 
aplankė mūsų redakciją.

• Kun. K. Tumasonis Ve
lykų šventes praleido pas mo
tiną Brooklyne.

• J. B. Laučka lankėsi Wa
shingtone, kur dalyvavo N. 
C. W. C. konferencijoje.

• P. Atliekas su žmona ir 
dukrele, tik atvykę iš trem
ties, lankėsi mūsų redakcijo
je. Ponia Arlickienė yra pus
seserė prel. J. Balkūno, kurs 
šią šeimą ir partraukė iš 
tremties.

• Tremtinių draugijos su
sirinkimas pereitą sekmadie
nį Brooklyne buvo labai gau
sus ir jaukus,. Kalbėjo Dr. 
kun. J.-Končius, Dr. J. Pa
jaujis, kun.. J. čekavičius.

• Katalikų Federacijos 
New Yorko apskr. susirinki- 
ms įvyks balandžio 29 d., 
7 :30 vai. vakare, Apreiškimo 
parapijos salėje.

• Dr. kun. J. Končius, gy
dytojų įsakytas, išvyko 2 
mėn. atostogų sveikatai pa
taisyti. Sunegalavo širdis.

• Vincė Jonuškaitės kon
certas įvyks gegužės 13 d.,

'Town Hall, New Yorke. Bilie
tų galima gauti ir “Ameri
kos” redakcijoje.

• Dr. Br. Radzivanas lan
kėsi mūsų redakcijoje, susi
pažino su spaustuve ir laik
raščio padėtimi.

• Dail. T. Petraitis, nese
niai atvykęs iš tremties, ap
sistojęs Elizabethe, N. J., ap
lankė mūsų redakciją ir pa
žadėjo bendradarbiauti.

&

B

PASIRUOŠIMAS 
LIETUVIŲ DIENAI

Didžiojo New Yorko kata
likiškų draugijų atstovai ir 
visuomenės veikėjai “Ameri
kos” naudai kasmet ruošia 
didžiulį išvažiavimą tyrame 
ore, Lietuvių Dieną vadina
mą.

Šiemet Lietuvių Diena bus 
sekmadienį, liepos 3 d. Dex
ter Parke, Woodhaven, N. Y.

Kaip matome, iki’parengi
mo nedaug likd laiko, todėl 
suskato prie darbo. Daromi 
įvairiausi pasiruošimai, kad 
šių metų Lietuvių Diena daug 
kuo skirtųsi nuo kitų metų 
parengimų.

Komiteto posėdyje, įvyku
siame balandžio 10 d., nutar
ta šių metų parengimą dary
ti lenktyniavimo principu. 
Knygelių ir įžangos bilietų 
platinimas bus skirstomas pa 
rapijomis. Parapiją, kuri su
rinks daugiausia taškų už iš
platinimą bilietų ir knygelių, 
bus paskelbta rungtynių lai
mėtoja ir laimėtoja dovanų 
gaus piknike tam tyčia pa
puoštą garbės stalą.

Prie progos reikia pažymė
ti, jog ir dovanos, skiriamos 
laimėjimui, šiemet yra daug 
didesnės, negu kitais metais. 
Pirmoji dovana bus PUIKUS 
MODERNIŠKAS TELEVIZI
JOS APARATAS.

Sekantis rengimo komiteto 
susirinkimas įvyks šį penkta
dienį, balandžio 29 d., 8 vai. 
vakare, Apreiškimo prapijos 
salėje, prieš Federcijos susi
rinkimą.

Kviečiami atsilankyti netik 
visi seni darbuotojai, bet ir 
nauji veikėjai, norį prisidėti 
prie šio milžiniško parengi
mo.

—Mūsų bažnyčios Globėjo 
Šv. Jurgio atlaidai praėjo 
gražioje nuotaikoje. Mišpa
rus laikė gerb. pralotas J. 
Balkūnas. Pamokslą apie Šv. 
Jurgį pasakė kun. J. Čekavi- 
čius. Iškilmingus mišparus 
gražiai giedojo choras.

—Margučių balius praėjo 
su dideliu pasisekimu, žmo
nių atsilankė pilna svetainė. 
Kas metą vis gražesnių mar
gučių meniškai išmargintų 
atsiranda.

—Keletą dienų pasirgęs 
kun. V. Masiulis jau susvei- 
ko ir per Atvelykį pasakė pa
mokslą.

—Į chorą laukiama naujų 
narių. Chore yra jau keletas 
narių neseniai atvykusių iš 
tremties. Visi yra muzikalūs. 
Laukiama daugiau. Choro 
praktikos esti penktadieniais, 
8 vai. vakare ir sekmadie
niais po sumos.

—Bronė Brundzienė orga
nizuoja šiam šeštadieniui Lo
jalumo Paradui 2 grupes: 
jaunamečių ir paaugusių. 
Kurie-rios norėtų prisidėti 
prie šios grupės, dėl infor
macijų kreipkitės telefonu: 
DA 6-0459.

Maspetho Žinios
—Gegužės pamaldos lietu

vių bažnyčioj bus tik sekma
dieniais 4 vai. popiet, trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. vakare.

—Altoriaus draugijos susi
rinkimas įvyks gegužės 4 d.„ 
8 vai. vakare.

—Confraternity Dance bus 
parapijos salėje gegužės 7 d.

—Šv. Vardo pasilinksmini
mo vakaras įvyks balandžio 
30 dieną.

•—Kat. Veteranų posto mė
nesinis susirinkimas šaukia- 
mas gegužės 3 d. 8:30 vaL 

“ vakare, parapijos salėje.
—Per visą gegužės mėnesį 

vyks Katalikų Labdarybės 
vajus. J. E. Vysk. Molloy pra
šo lietuvių gausiai aukoti.

—Margučių balius, įvykęs 
balandžio 24 d., puikiai 
ėjo.

Apreiškimo 
Parapija

Sekretorius

Kauno Operos Artistės

v. JONUŠKAITĖS KONCERTAS
Garsiausios lietuviškam pasauly žvaigždės, Kauno 
operos solistės Vincės Jonuškaitės koncertas įvyks

Penktadienį, Gegužes 13 d., 1949

113-123 W. 43rd Street New YOrke
(Tarpe Broadway ir 6th Avė.)

Prasidės 8:30 vai. vakare. TIKĖTAI nuo $1.20 iki $3.00
Tikėtų galima gauti “Amerikoje” ir salės Ticket Office

lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro- bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 11.

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

Tel. EVergreen 4-7142 .. ; ,
AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS

Muziko* Dlr. PraneHmq Dir.
J. P. GINKUS 

Direktoriui

pra-

sek-

□

■EJ

—Gegužės mėn. 1 d., 
madienį, 11 vai. pradedami 
40 valandų atlaidai. Pamoks
lai bus sakomi per visas tris 
dienas po mišparų ir po 9 v. 
mišių. Mišparai— 7:30 vai. 
vakare.

Bus giedama J. Singerber- 
ger mišparai, Magnimicat — 
W. Mozart, Panis Angelicus 
— C. Frank, Regina Coeli — 
Resewig, O sacrum concivi- 
um — R. Remondi.

—Gegužinės pamaldos ir 
palaiminimas su švč. Sakra
mentu kasdien 7:30 vai. vak.

ATSIMAINYMO BAŽNY
ČIOS 75 M. SUKAKTIS

OPERETES CHORO METINIS

Motinoms Pagerbti KONCERTAS
MOTINŲ DIENOJE

Sekmadienį, Gegužes 8 d., 1949 m.
LABOR LYCEUM SALĖJE

949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.
PROGRAMOJE:

MILDA RIMINIS, akrobatė
ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, tenoras
K. B. KRIAUČIŪNAS
BIRUTE AŠEkBERGIENĖ
VYTAUTAS JURGELA, magikas 
“PASLAPTINGOJI TAMARA,” vaidinimas 
OPERETES CHORAS ir grupės

KONCERTO PRADŽIA 4:30 VAL. PO PIETŲ 
Bilietai $1.20 ir $1.50, Rezervuotos Vietos

Vien šokiams 75c. — 8 vai. vak.
— VISOMS MOTINOMS GĖLES DOVANŲ — 

ŠOKIAMS GROS ADOMO JEZAVITO ORKESTRAI
DOVANOMS: Radijo, foto aparatas, 2 buteliai degtinės

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

Florist :—
BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral. Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774
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Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel, HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

DIDELIS—LINKSMAS—ĮVAIRUS

KONCERTAS—BALIUS
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

180 New York Ave. Newark, N. J.
------Rengia-------

Šv. Jurgio Draugija ir Angelų Karalienės Parapijos Choras

Sekmadienį, Gegužes-May 1 dieną, 1949
Gražią dainų ir sceniškų šokių programą išpildys An

gelų Karalienės parapijos choras, vadovaujant varg. P. Dul
kei; Dainuos < solistės, duetai, kvartetai ir bus suvaidinta 
scenos veikalėliai. Po koncerto bus ŠOKIAI, tad visi galės 
smagiai pašokti lietuviškų ir amerikoniškų šokių prie gero 
orkestro, ■>
Chorui akompanuos Jonas Skarulis, pasižymėjęs pianistas.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI

LOJALUMO PARADAS
Balandžio 25 d. buvo susirinkę Brooklyno, Maspetho ir 

New Jersey lietuvių organizacijų atstovai pasitarimui or
ganizuojant lietuvių eiseną lojalumo parade, kuris įvyks 
balandžio 30 d.

Susirinkusieji išrinko eisenos vadovus, kurie tvarkys 
lietuvių eiseną. Vadovais išrinkti: D. Averka, J. Bernatavi
čius, J. Kivita, K. Lakačauskas, V. Liobis, P. Narvydas, V. 
Vijeikis, J. Žerolis.

Aptarta eisenos tvarka ir grupavimas. Galutinus nu
rodymus eisenos vadovai duos vietoje. Lietuviai renkasi 2 
vai. 15 min, 92 gatvėje (maždaug apie Lexington Ave.), 
New Yorke.

Gegužės 1 d. sukanka 75 
metai nuo įsisteigimo šios 
parapijos. Tą dieną 11 vai. 
iškilmingas mišias laikys J. 
E. Brooklyn© Vyskupas Mol
loy. Jam asistuos buvę para
pijiečiai, dabar kunigai-vie-' 
muoliai. Iškilmėms pritaiky
tą pamokslą sakys prel. J. 
Connell, Katalikų Universite
to profesorius. '

Pirmadienį 9 vai. bus lai
komos mišios už parapijie
čius ir geradarius. Antradie
nį, gegužės 3 d. bus laikomos 
mišios už mirusius kunigus, 
seseris-vienuoles, parapijie
čius ir geradarius. Iškilmės 
bus baigtos gegužės 4 d. va
kare bankietu St. George Ho
tel.

GARAŽAS

Pasirenduoja garažas už $10 
mėnesiui. Michael Stakonas,
212 Elderts La., Woodhaven.

PardavimaiNEW YORKO LIETUVIŲ
TARYBOS SUSIRINKIMAS NAMŲ MASPETHE

■ 1. Tuščias flooras dviem šeimom su
11 kambarių, šilima, įvažiavimas.

Pirmadienį, gegužės 2 d., Kaina $10,500.
Apreiškimo parapijos salėje, Dviem šeimom su 10 kambarių, 

r ~, mūrinis, su garažais, naujausios ma-
No. 5th ir Havemeyer Sts., dos }taisymai. Kaina $11,950.
Brooklyne, įvyks N. Y. Lie- 3. Trim šeimom, mūrinis, atskirai 
tuvių Tarybos atstovų SUSi-^8* s“ 16 kambarių, aliejum ap-

• . 7 .. . ... , šildoma, 5 automobiliams garažas,
rinkimas. Draugijų (pnklau- 5oxl5o. Kaina $15,950.
sančių N. Y. Liet. Tarybai) 
išrinkti atstovai, prašomi da
lyvauti susirinkime, • kuris 
prasidės 7:30 vai. vakare 
punktualiai.

N. Y. L. T. Sekret.

n>

4. Su Storu, Grand Ave., su 12 kam
bariu, mūrinis.

B. ZINIS 
Lalsnluotas Real Estate ir Insurance 
499 Grand Street, 381 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506

VLIKO atstovu 
maršrutas

Prel. M. Krupavičius
Bal. 29 — Minersville, Pa. 
Gegužės 1 —Detroit, Mich. 
Gegužės 4-15 — Chicago.

ir Apylinkėse.
Min. V. Sidzikauskas
Bal. 30 — Akron, Ohio 
Gegužės 1 — Cleveland, Ohio. 
Gegužės 5 — New Yorke 
Gegužės 7 — Lawrence 
Gegužės 8—Cambridge, Mass
2 vai. popiet.
Gegužės 8 — Boston, 7 vai.
Gegužės 10 —- Lowell, Mass.
Gegužės 13 — Chicago 
Gegužės 14 — Rockford, Ill. 
Gegužės 15 r- Chicago.

Namai—Apdrauda
J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & TH3URAHCE 

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

Tel. VI 7-1896

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu; Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas 
1M8 Gate* Are. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-90701

A. ir E. POVILANSKŲ
. Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9737

Visi Kviečiami į Kirpyklą

489 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkas

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Clement A. Voket
(VOKETATTIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259 

RALPH K R U C II

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Stephen Bredesjr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

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

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

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w.
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak.

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. g
Direkt. JOKŪBAS J. STUK AS

429 Walnut St., Newark 5, N. J. f 
Tel. MArket 2-5360 

__________ ______ ____■
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