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Tremtiniai Prašo Pagalbos
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Prancūzu Zonoj

Draudžia Slysti

AUSTRIJOJE DEMONSTRACIJOS

MIRĖ ARKIVYSKUPAS CURLEYLAKŪNŲ NELAIME
Daugiau Gimimij

TRUMPOS ŽINIOS
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BANKŲ INDELIAI 
PERNAI MAŽESNI

— Burlingtone, Iowa, į mo
kyklos kiemą nukrito kariš
kas lėktuvas, užmušdamas 2 
vaiku. Lakūnas irgi žuvo.

DOMININKONŲ VALSTY
BE PRIIMA SERBUS

KINIJOJE NAMINIS KA
RAS NESILIAUJA

2,000 DARBININKŲ 
ALASKON

— Graikų kariuomenės da
linys LarissakamVounia kal
nuose sumušė komunistus, 
kurių nuostoliai siekia 250 
vyrų.

Didžiausia
partija susirinko400,000

Ita-

DAUGIAU BEDARBIŲ
Apskaičiuojama, kad šiuo 

metu New Yorko valstijoje 
gali būti apie 500,000 bedar
bių.

Lenkijoj Didele 
KainŲ Krize 

■' ——■—

Varšuva.—šiuo metu Len-
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Gegužės 27 d. sukaks ly
giai 35 metai, kai įšventintas 
kun. Norbertas Pakalnis.

žinome, kad kun. Pakalnis 
nenori viešo šios sukakties 
minėjimo, bet mes negalime 
visiškai tylomis praleisti ją. 
Iš visos širdies sveikiname 
kun. N. Pakalnį, linkėdami 
jam gausių Dievo malonių 
visuose darbuose.

Kun. N. Pakalnio darbai 
yra gerai žinomi mūsų orga
nizuotoje visuomenėje. Šalia 
sėkmingai atliekamų kunigo 
ir parapijos klebono pareigų, 
kun. N. Pakalnis visada buvo 
pasinėręs ir lietuviškame 
darbe. Visur ir visada jis 
naudingų darbų rėmimo ir 
vykdymo pirmose eilėse.

“Amerikai” ypač džiugu 
sveikinti kun. Pakalnį, vie
ną artimiausių savo prietelių 
ir rėmėjų. Ilgiausių metų!

Gegužės 21 d. suėjo 20 me
tų, kai Charles A. Lindbergh 
vienas lėktuvu nusileido Pa
ryžiuje, pirmutinis perskri
dęs Atlantą. Visame pasau
lyje skambėjo pasigėrėjimo 
ir nusistebėjimo atgarsiai.

Lindbergh New Yorke ta
da susilaukė didžiausio pri
ėmimo, kokio Amerikoje dar 
nebuvo buvę. Jauno lakūno 
drąsa ir šaunus užsimojimas 
susilaukė visuotinos pagar
bos ir susižavėjimo.

Minint šią sukaktį, negali
ma pamiršti dviejų narsių 
lietuvių, Dariaus ir Girėno, 
šešeriais metais vėliau juo
du irgi nugalėjo Atlanto van
denyną, prisidėdami prie tų 
žmonių, kurie savo drąsa, su
manumais ir naujų kelių ieš- V •» V
mesnį rytojų.

Skaitydamas Lietuvos pa
vergėjų laikraščius, nedaug 
ką gali juose rasti, kaip tik 
nuolatinius raginimus dau
giau dirbti, dalyvauti “socia
listinėse darbo lenktynėse,” 
uoliau pristatinėti pavergė
jams uždėtas ūkiams rekvi
zicijas. Na, ir vis raginama 
nepasiduoti “buožių” kursty
mams.

Tie nuolatiniai rašymai 
apie “buožių” pavojų visiš
kai nesiderina su dažnais 
Maskvos praųešimais, kad 
pravestuose “rinkimuose” 
Lietuvoje už bolševikiškus 
kandidatus balsavo beveik 
100 nuošimčių. Iš tų prane
šimų turėtų atrodyti, kad 
Lietuvoje neliko nė vieno 
“buožės.”

Šiemet pavasaris, bent 
New Yorke, labai, labai ne
drąsus. Oro spėjikai prana
šauja labai karštą ir tvankią 
vasarą.

Nežiūrint būsimų vasaros 
nepatogumų, kai kurios or
ganizacijos jau dabar ruošia
si savo metiniams suvažiavi
mams. Savo seimus jau yra 
paskelbę Kunigų Vienybė, 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
ga ir Lietuvos Vyčiai.

Katalikų Federacija ir Su
sivienijimas šiemet savo są
skrydžių neturės. Jų vadovy
bės, aišku, visu nuoširdumu 
įsijungs į talką toms organi
zacijoms, kurios šiemet tu
rės savo suvažiavimus.

Iš anksto linkime darbš
čiosioms ir gyvoms organiza
cijoms tvirčiausio pasiseki
mo suvažiavimų pasiruošimo 
darbuose.

Aplinkybėms susidėjus, 
netrukus “Amerika” turės iš
sikelti į naujas patalpas. Kas 
gyvena didesniame mieste, 
gerai žino, ką reiškia šian
die susirasti gyvenamą butą 
arba tinkamas įstaigai patal
pas.

TRUMAN PRITARIA ĮSTATYMUI 
ĮSILEISTI DAUGIAU TREMTINIŲ

Washington. — Viešai pa
skelbta, kad prezidentas Tru
man, Valstybės Departamen
tas ir Teisingumo Departa
mentas pilnai pritaria Kon
grese esančiam pasiūlymui į- 
sileisti Amerikon
tremtinių iš Vokietijos, 
lijos ir Austrijos.

Tokį siūlymą biliaus 
moję Atstovų Rūmuose 
iškėlęs kongresmanas Strat
ton, respublikonas iš Illinois 
valst. Pagal šį bilių, Ameri
ka per 4 metus įsileistų po 
100,000 tremtinių kasmet be 
kvotos. Pirmoje eilėje būtų į- 
sileidžiami amerikiečių gimi
nės — našlės, tėvai, vaikai ir 
kiti giminės iki ketvirto 
laipsnio.

Bilius tremtiniu laiko as
menį, gyvenantį dabar Vo
kietijoje, Italijoje ar Austri
joje, kurs yra už savo kraš
to ribų, kaip buvusio karo 
auka ir negali sugrįžti savo 
tėvynėn dėl pavojaus būti

persekiojamam dėl jo tikybi
nių, tautinių ar politinių pa
žiūrų.

Pirmieji vieši Kongreso 
imigracijos komisijos posė
džiai bus pradėti birželio 4 
d. Kongreso nariai gauna 
daug telegramų ir laiškų, 
prašančių paremti šio įstaty
mo siūlymą.

Berlynas. — Prancūzų val
domoje Vokietijos zonoje į- 
vyko rinkimai į trijų valstijų 
seimelius. Daugiausia balsų 
paduota už krikščionis demo
kratus; po to sekė socialistai 
liberalai ir komunistai.

Krikščionys demokratai 
gavo 976,190 balsų; socialis
tai — 556,322; liberalai — 
194,308 ir komunistai—150,- 
819. •

RIBOJA ŠALPOS FONDUS UŽSIENIUI
_________ - O---------:-------------------------------------------------------

Washington. — Valstybės 
sekretorius Marshall pareiš
kė, kad jis nenumato dau
giau naujų piniginių pasky
rimų užsienio pašalpoms.

Šis jo pareiškimas netaiko
mas Karo Departamento pla
nams, kiek jie liečia užimtų 
kraštų valdymą, pavyzdžiui, 
Korėjos administravimui rei
kės 78 mil. dol.

sekan
■ X

ausiniais

Iš Nankino pranešama, 
kad 60,000 komunistų armi
ja puolė Mengyin miestą. Po 
12 valandų mūšio komunistų 
jėgos buvo nugalėtos. Apie 
trečdalis jų buvo išmušta iš 
rikiuotės. ». ..

Kitas smarkus mūšis eina

1. Jis nesutinka su gan
dais, kad Anglija tikisi Ame
riką perimsiant Viduržemių 
karinę globą;

2. Jis pritaria skubiai duo
ti Italijai paramos iš paskir
to Europai 350 milijonų dole
rių fondo;

3. Vyriausybė labai stro
piai seka Kinijos įvykius, 
ypač sunkėjančią krašto eko
nominę padėtį.

Paryžius.—Ką tik paskelb
tos žinios rodo, kad 1946 me
tais Prancūzijoje gimimų bu
vo 835,000, o mirimų 542,000. 
Per metus Prancūzijos gy
ventojų prieauglis buvo 293,- 
000. Tai yra didžiausias gi
mimų ir gyventojų prieaug- 
liaus skaičius prancūzų isto
rijoje.

Pirmą kartą per 11 
Prancūzijoje gimimų 
daugiau nei mirimų.

Prancūzijoje rūpinamasi 
padalinti gyventojų skaičių, 
todėl šeimoms žadami įvai
rūs priedai nuo kiekvieno kū
dikio.

“Amerikos” vadovybė ir 
jos bičiuliai jau seniai ieško 
patalpų, bet jos vis dar ne
surastos. šis ieškojimo dar
bas baisiai sunkina įstaigos 
darbą, išsemia kūrybines pa
stangas, kurios galėtų ir tu
rėtų būti sunaudotos laikraš
čiui tobulinti, stiprinti.

Šias pastabas pasakome, 
kad “Amerikos” skaitytojai 
žinotų tuos didelius sunku
mus, kuriuosna “Amerikos” 
vadovybė šiuo metu yra atsi
dūrusi. Bet tikimasi, kad 
kliūtys hus nugalėtos ir kad 
“Amerikos” bičiuliai bus pa
siruošę atitinkamai pagelbė
ti, jei bus pakviesti paramos 
talkon.

V

Kun. Norbertas Pakalnis, 
Brooklyn© Apreiškimo parapi
jos klebonas, gegužės 27 d. su
lauksiąs 35 metų kunigystėje 

sukakties.

Prezidentas Lanko 
Sergančią Motiną
Gegužės 18 d. prezidento 

motinos sveikatai silpnėjant, 
prezidentas nuvyko jos pri
žiūrėti.

Mrs. Martha Truman yra 
94 metų amžiaus. Jos sveika
tos padėtis gan sunki. Geg. 
20 ji buvo pagerėjus ir valgė 
pietus. Dr. W. H. Graham sa
ko, kad jos širdis yra pavar
gus.

Prezidentas savo pareigas 
atlieka tik keletą pėdų nuo 
motinos lovos.

NaciŲ Dokumentai 
Bus Paskelbti

Gegužės 16 d. Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo Valdyba gavo grau
džiai pagalbos šaukiantį laiš
ką, atėjusį iš Vokietijos. Jį 
parašė lietuvių tremtinių ko
misija, atliekanti BALF pa
šalpos gėrybių skirstymą. Ji 
aliarmuojančiai nusiskun
džia kasdien sunkėjančia 
būkle. Ji prašo padidinti ir 
paskubinti paramą.

Štai tame pagalbos prašy
me yra ir taip pasakyta:

“Lietuvių Vokietijoje mai
tinimas paskutiniu laiku vi
siškai pablogėjo.

“Nepaprastai trūksta rie
balų ir mėsos. Su gaunamu 
maistu žmogus mažai tegau
na vitaminų.

“Maži vaikai ir senesnio 
amžiaus žmonės lageriuose, 
dėl patalpų stokos, dėl blogo 
jose oro, dėl saulės stokos, 
maitinimo nepakankamumo 
gauna rachitą ir įvairias 
odos išbėrimus.

“Pas paaugusius vaikus ir!
vidutinio amžiaus žmones dėl 105 Grand St.,B’klyn ll.N.Y.

tų pačių priežasčių žymiai 
pablogėjo plaučių būklė ir dėl 
to pastaruoju laiku padaugė
jo džiovos susirgimų.

“Labai daug ligonių guli 
UNRRA arba vokiečių sana
torijose, kur ir priežiūra ir 
maitinimas yra silpni.

“Visur trūksta tinkamų 
vaistų, kurie galėtų pataisyti 
sveikatą, išgelbėti gyvybes.

“Raskit būdą pagelbėti 
mums visais būdais.’’

Tai šauksmas, kuris turi 
būti išgirstas. BALF yra 
siuntęs didelį kiekį vaistų, 
bet tos siuntos jau suvarto
tos. Eikime kenčiantiems pa
galbon, skirdami savo dos
nias aukas, kad būtų iš ko 
nusiųsti vaistų, maisto ir ki
tų reikmenų.

Aukokite BALF per savo 
skyrius, draugijas, parapi
jas, laikraščius, radijo pro
gramas arba siųskite tiesiog 
BALF centran:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

Burma Ruošias 
Respublikai

Rangunas.
Burmos 
svarstyti būsimos Burmos 
valstybės konstitucijos.

Rašomos konstitucijos pa
grindiniai dėsniai yra tokie:

Burma bus respublika, ku
rion įeis ir autonominiai vie
netai. šalies atstovybė bus iš 
dvejų rūmų — tautos atsto
vų ir tautybių atstovų. Prezi
dentas renkamas ketveriems 
metams.

Viena. — Gegužės 12 d. į- 
vyko didžiulės Vienos gyven
tojų demonstracija prieš so
vietų karo vadovybę.

Sovietų kariai išmetė iš 
namų šimtus austrų ir juos 
patys užėmė. Sovietų valdžia 
aiškina, kad namai, iš kurių 
jie išmetė austrus^jpriklausė

Washington. — Kariuome
nės vadovybė uždraudė siųs
ti cigaretes ir tabaką Vokie
tijon. Nuo gegužės 26 d. Vo
kietijon nebus galima siųsti 
cigarečių nei per kariuome
nės paštą, nei per tarptauti
nį paštą, nei prekybiniais ke
liais.

Vokietijoje už amerikoniš
kas cigaretes juodoje preky
vietėje buvo mokamos labai 
aukštos kainos doleriais ir 
daiktais. Norima sustabdyti 
šią prekybą.

abiejų pusių kovose dalyvau
ja apie 100 tūkstančių karių.

Trečias valdžios kariuo
menės dalinių susikirtimas 
su komunistais įvyko Kiang- 
su provincijoje, kuomet ko
munistai pasikėsino pagrobti 
to krašto derlių.

Italija Prašosi Į 
Jungt. Tautas

Italijos ambasadorius 
Amerokije, Alberto Tarchia- 
ni, lankėsi Jungtinių Tautų 
centre ir įteikė Italijos vy
riausybės prašymą.

Italijos vyriausybė prašo 
Jungtines Tautas priimti ją 
pilnateisiu nariu.

’ancūzijosp
tarė išleisti nacių slaptus do
kumentus, kurie parodo vo
kiečių užsienio politikos 
kryptį ir veidą. Tarp paskelb
simų dokumentų yra ir bu
vusio užsienio reikalų minis- 
terio Ribbentropo privatūs 
užrašai.

Šiuo metu parinkti istori
kai tvarko tūkstančius lapų 
dokumentų.

Windsor, Ontario. — Ge
gužės 19 d. naktį čia nukri
to Amerikos karinis lėktu
vas. Žuvo trys karininkai ir 
du kariai.

Nelaimės metu buvo didelė 
audra.

TRUMAN UŽ SVEIKATOS APDRAUDĘ
_______ ♦------------------------------------------------------

Washington. — Preziden
tas Truman gegužės 19 d. 
kreipėsi į Kongresą, prašy
damas skubaus dėmesio pa
siūlymui priimti įstatymą, 
kuris užtikrintų sveikatos ir 
ligos apdraudos programą.

Truman nurodė, kad šaly
je veikia nedarbo, seno am
žiaus ir mirties apdraudos 
nuostatai, tačiau prieš ligos 
negeroves nėra apdraudos, 
kuri užtikrintų susirgusiems 
ir jų šeimoms saugumą.

Pagal Trumano siūlymą, 
visoje šalyje veiktų ligos ap- 
drauda, kuri apsaugotų su
sirgusio ir jo šeimos svar
biuosius reikalus.

Alaskoje "bus statomi dide- 
aerodromai karo aviacijos 

reikalams. Tiems darbams 
ten yra reikalinga 2,000 pri
tyrusių darbininkų.

Šio mėnesio pabaigoje tie 
darbininkai bus surinkti 
Seattle, Wash., o iš ten lėk
tuvais bus gabenami Alas- 
kon.

klauso rušaifts. Aust sako,' 
kad namai yra jų, o rusai tik 
savivaliauja.

Austrai rusų buvimą lygi- < 
na su vokiečiais, kurie karo 
pradžioje irgi metė juos iš 
namų. i

Kita austrų demonstracija 
pareikalavo paleisti belais- : 
vius, kurių tūkstančiai laiko- : 
mi Sovietų Rusijoje. 1

Pernai Amerikos prekybos 
ir taupymo bankuose visų in
dėlių (depozitų) suma siekė 
156 bil. 801 mil. dolerių, ši 
suma yra pusketvirto bilijo
no dolerių mažiau, nei 1945

Prekybinių ir pramones 
(gaminimui) paskolų pernai 
buvo duota 14 bil. 237 mil. 
dol.; vartotojų paskolų—4 
bil. 109 mil. dol.; nuosavy
bėms paskolų duota už 11 bil. 
675 mil. dol.

Visi bankai perviršio, pel
no ir atsarginio kapitalo 1946 
metų gale turėjo 8 bil. 138 
mil. dolerių.

ko lenkiško zloto nukritimo. 
Socialistų ir komunistų spau
doje pasikeičiama aštriais 
žodžiais dėl skirtingų pažiū
rų į krašto gelbėjimą.

Gamybos ir prekybos mi- 
nisteris Mine nori panaudoti 
komunistines priemones, bet 
socialistai mėgina tiek prie
šintis.

Graikai Sušaudė 
Du Generolus

Ciudad Trujillo. — Domi
ninkonų respublikos vyriau
sybė sutiko įsileisti iš Itali
jos apie 10,000 Jugoslavijos 
pabėgėlių—serbų, kroatų ir 
slovėnų. Visi šie pabėgėliai 
bus įkurdinti Haiti respubli
kos pasienyje.

Jugoslavijos pabėgėlių Ita
lijoje perkėlimu į Domininko
nų respubliką rūpinasi spe-. 
cialus komitetas, kuriam va
dovauja Fotitch, buvęs Jugo
slavijos ambasadorius Wa
shingtone.

KUNIGŲ VIENYBES RYTŲ 
PROVINCIJOS POSĖDIS
Gegužės 27 d., 4 vai. popiet 

pas kun. kleb. Igną Kelmelį 
Newarke įvyks Kunigų Vie
nybės Rytų Provincijos posė
dis.

Gegužės 16 d. mirė arki
vyskupas Michael J. Curley, 
Baltimorės ir Washingtono 
arkivyskupas, 67 metų am
žiaus. Jis buvo iš eilės devin
tas Baltimorės ir pirmas Wa
shingtono arkivyskupas.

Vyskupu jis buvo paskir
tas 1914 m. būdamas 34 me
tų. Pirmoji jo vyskupija — 
St. Augustine, Floridoje. Bal- 
timorėn jis paskirtas 1921 m.

Floridoje velionis pasižy
mėjo kaip uolus naujų para
pijų įsteigėjas. Vėliau jis bu
vo žinomas kaip didelis švie
tėjas, pastatydinęs daug mo
kyklų, labai uoliai rėmęs mi
sijų darbą.

Atlantic City. — CIO pirm. 
Murray pranešė, kad geležies 
rudo kasyklų darbininkams 
Minnesota valstijoje laimėta 
didesnės algos. 11,000 darbi
ninkų gaus po 15 centų va
landai daugiau, negu iki šiol.

Šis susitarimas palies ir 
28,600 darbininkų Michigan 
ir Minnesota valstijose.

Murray išrinktas plieno 
darbininkų unijos pirminin
ku jau vienuoliktą kartą.

Atėnai. — Graikų teismo 
sprendimu du vokiečių gene
rolai, Breuer ir Muelller, su
šaudyti.

Abu vokiečiai buvo pripa- 
žinit kaltais masiniame civi
lių gyventojų žudyme ir pri
valomam vergų darbui Vo
kietijon graikų gabenime.

Plienines Liemenes 
Policininkams

Paskutiniu laku Amerikos 
banditai pasidarė labai aki
plėšiški. Net dienos metu jie 
daro užpuldinėjimus ir įky
riai grumiasi su policija. 
Tuose susidūrimuose daug 
policininkų žūva.

Philadelphijoje, kur ypač 
daug policininkų banditai nu
žudė, miesto valdyba pirks iš 
kariuomenės atsargų 600 
plieninių liemenių, nepralei
džiančių kulkų, ir jomis ap
rengs policininkus.

Londonas. — Vicekaralius 
Mountbatten gegužės 19 d. 
atvyko pasitarti su vyriausy
bės pareigūnais dėl Indijos.

Yra žinių, kad Mountbat- 
ten siūlys britų valdžiai pa
dalyti Indiją į musulmonų ir 
indusų valdomas sritis, duo
dant kiekvienai atskirą par
lamentą.

Manoma, kad tuo būdu bus 
išvengta kraujo aukų.

— Kardinolas Pia y Deniel, 
Toledos arkivyskupas, Ispa
nijos primatas, suorganizavo 
Madride Europos pabėgė
liams kolegiją. Į šią kolegiją 
bus priimami ir Baltijos val
stybių pabėgėliai.

— Iš Pietų Afrikos (buvu
sios Vokietijos kolonijos) 
bus deportuoti 197 vokiečiai, 
priklausę nacių partijai.

— Del politinių nuomonių 
skirtumo tarp budistų ir ma
hometonų New Delhi mieste, 
Indijoje, dažnai įvyksta kru
vinų susirėmimų, šį kartą tie 
susirėmimai tęsiasi virš sa
vaitė laiko.

— 3,000 Amerikos firmų, 
kurios žiemai konservuoja 
daržoves ir vaisius, šios va
saros sezonui, reikalingos 
300,000 darbininkų. Tokį dar
bininkų skaičių tos įmonės 
turėjusios ir pereitą vasarą.

— New Yorko miesto tary
ba patvirtino sekančių metų 
biudžetą vieno bilijono do
lerių sumai. Automobiliai 
bus apdėti $5 mokesčiu, o 
sunkvežimiai $10 metams.

— Japonijos sostinė, To
kio, pasiekė 5 milijonų gy
ventojų skaičių.



LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ...........  3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. L75 
Advertising rates on application.

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina: 

Jungt Valst. metams.............3.00
Jungt Valst pusmečiui .......  1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

AMERIKA Gegužės-May 23, 1947

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

A. A. PREL. J. MACIEJAUSKAS

Gegužės mėn. 14 d., 2 vai. kritusį iš lovos ir paraližuo- 
popiet apleido šį pasaulį 
brangus mums žmogus Pre
latas Julius Maciejauskas, 
buvęs Švėkšnos dekanas, su
laukęs beveik pilnus 79 me
tus, kunigu įšventintas prieš 
56 metus (1891), pastatęs di
džiulę Švėkšnos bažnyčią 
(1906 m.), gimnaziją ir prie
glaudą vargšams.

Prieš antrą pasaulinį karą 
a.a. kun. Prelatas atvyko 
Amerikon. 1940 m. jis jau 
pradėjo organizuoti mažutę 
Los Angeles lietuvių katali
kų parapiją, 1941 m. nupirko 
namus, kuriuose ir dabar te
bėra šv. Kazimiero koplyčia, 
1946 m. vasarą jis pasikvietė 
talkon kun. J. Kučinską iš 
Vokietijos ir kun. J. Tamulį 
iš Australijos. Tuojau suska
to rinkti fondą naujai bažny
čiai, nes daugiau žmonių at
vyksta iš tolimų lietuviškų 
kolonijų ir nuolat didina nau
ją šv. Kazimiero parapiją, 
dabar jau pasiekusią per 200 
suaugusių narių.

Bent tris kartus kiti kuni
gai bandė Los Angeles suor
ganizuoti lietuvišką parapi
ją, bet dėl mažo katalikų 
skaičiaus jiems tai nepavy
ko. Los Angeles miestas su 
artimais priemiesčiais užima 
plotą lygų kuriai didesnei 

^^ietuvos apskričiai, turi il- 
^^imp.ir platumo*apie 4d - 50 

mylių. Tad pabandyk tokia
me plote surankioti kelis tu
zinus išbarstytų lietuvių ka
talikų. Bet Prelatas Macie
jauskas nepratęs pasiduoti: 
jis imasi šito sunkaus ir ne
dėkingo darbo su tikra apaš
tališka kantrybe. Jis nugali 
daugybę visokių kliūčių. Jis 
pats dirba paprasčiausius fi
zinius darbus, važinėja ir 
renka piknikams reikalingus 
daiktus, dažnai ruošia para
pijos pietus ir sueigas.

Gal dar tvirčiau prisimin
sime kun. Prelato ne tik uo
liausią maldingumą, bet ly
giai didelį- patriotingumą. 
Nebuvo čia ligonio, kurio jis 
neaplankė. Jis nuolat tais ar 
kitais parapijos ir Lietuvos 
reikalais kur nors važinėjo ir 
vargo. Nebuvo pamokslo, ku
riame jis būt neprisiminęs 
Lietuvos nelaimių ir tremti
nių skurdo. Prieš jo koplyčią 
nuolat kabo stambus garsini
mas aukoti lietuviams trem
tiniams rūbus. Prie kiekvie
nos progos jis graudingai ra
gino šelpti nuskriaustą lietu
vių tautą. Tik jo pastango
mis mažutė Los Angeles pa
rapija pralenkė visokiomis 
aukomis daugumą didelių lie
tuvių parapijų Rytuose. Vien 
tremtiniams kunigams jis 
parūpino per 4,000 dol. Rū
bus jis pats rinkdavo pas sa
vus ir svetimtaučius, vis vež
damas į parapijos sandėliu
ką, pats juos pakuodamas.

Jo galinga sveikata jam 
dar gerai tarnavo iki 77 me
tų, o per paskutinius jo di
džios kelionės metus jis jau 
būdavo dažnai išsekęs, pa
vargęs. Turėjo pora širdies 
priepuolių. Bet jis vis nema
žino savo nuostabaus uolumo 
ir darbštumo. Parapi jonai 
kalbėdavosi, kad mūs klebo
nas mirs kur nors kelionėje 
arba bedirbdamas; žolę dar
žely kirpdamas, ar automobi
lį plaudamas, arba nugrius 
prie altoriaus laike pamaldų.

Kovo 2 d., rytą rado jį iš-

tą. Daugiau jis nebepakilo.
Vasario 16 d. jis ypatingai 

smarkiai kalbėjo per iškil
mių pietus, ragindamas gau
siai aukoti Lietuvos laisvės 
reikalams. Per tuos pietus 
juk surinkta $662 iš 200 žmo
nių. • Prieš pietus mūsų Pre
latas Los Angeles katedroje 
giedojo už Lietuvą paskuti
nes iškilmingas mišias, daly
vaujant arkivyskupui Cant
well, skambant Pulkim Ant 
Kelių ir Lietuva Tėvynė Mū
sų, gerai pripildytoje didžiu
lėj Bažnyčioj. Prelatas jaus
davosi laimingas, kuomet jis 
melsdavosi Gerajam Dievui 
ir dirbdavo nuskriaustai Lie
tuvai. Ir Vasario 16 d. jis 
pergyveno paskutines valan
das savo kilniųjų pastangų.

Prel. Maciejauskas buvo 
baigęs žemaičių Dvasinę Se
minariją. Jis iš gyvenimo 
buvo daug išmokęs, o ir var
tytų knygų nepamiršęs. Jis 
gerai kalbėjo lotyniškai, len
kiškai, vokiškai ir rusiškai, 
po mažiau vartojo dar kele
tą kitų kalbų. Klaipėdos pro
testantai buvo jį praminę 
“viešpačiu”; gal dėl jo kilnių 
gyvenimo manierų. Jis buvo 
džentelmenas, niekur nieko 
šiurkščiu žodžiu neįžeisdavo. 
Labai jį gerbdavo žydai ir 
protestantai, žydai dažnai Jį 
sūšelpdaVo. IF jis Siekam ne
atsisakydavo pagelbėti bėdo
je. Jis buvo 19-to amžiaus, t. 
y. švelnesnės gadynės žmo
gus; tikras, senovinis krikš
čioniškas humanistas, kokių 
mes vis labiau pasiilgsime 
žiaurioje technikos gadynėje, 
kada žmogus ir mažos tautos 
naikinamos karingojo mate
rializmo vardu. Jis gynė silp
nojo teises Dievo vardu.

Apie jo gyvenimą galvoda
mas, prisimindamas tuzinus 
jo kelionių keturiuose konti
nentuose, kelionių su kilniais 
religiniais ar patriotiniais 
tikslais, norėčiau jį vadinti 
Lietuvos pilgrimu su dide
liais statybiniais palinki
mais: statyti bažnyčias, mo
kyklas, prieglaudas, t. y. pa
stovias tikybos ir kultūros 
institucijas. Tebūnie lengva 
jam Kalifornijos saulėtoji 
žemė. \

A.A. kun. Prelato kūnas 
buvo pašarvotas lietuvių 
parapijos bažnyčioje. .Iškil
mingos gedulingos pamaldos 
įvyko gegužės 17 d. Šv. Vi- 
bianos Katedroje. Palaido
tas Los Angeles miesto Kal
varijos kapinėse.

Dr. K. Pakštas.

LIETUVA PAX ROMANA 
KONGRESE

Roma. — Pirmas pokarinis 
katalikiškos universitetinės 
jaunuomenės kongresas, Pax 
Romana vardu, posėdžiavo 
Romoje balandžio 9-15 d.d. 
Dalyvavo ir Lietuvos jaunuo
menės atstovai.

Naujos vadovybės prieša
ky atsistojo: pirm.—prancū
zas Roger Millot; vicepirm.— 
italas Vittorino Veronese ir 
amerikietis kun. Edward V. 
Stanford; valdybos nariais— 
šveicaras Dr. Aeply Hubert, 
belgas, Mile del Rue Rosa, is
panas prof. Victor Garcia, 
lenkas Andrzej Ruskowski, 
anglas Dr. Francis X. Ayl
ward ir vienas peruvietis.

SUNKU BE JŪSŲ
Sunku be jūsų, gimtosios sodybos, 
Kaip aukso žiedo juodoje nakty, 
Kur mėlynas alyvų krūmas žydi 
Ir krinta vyšnių žiedlapiai balti.
Sunku be jūsų, juodos eglių girios,
Kaip pasakos gerųjų milžinų,
Ten, kur naktim sidabro žvaigždės byra, 
Aš jų sapnuos laimingas rinkt einu.
Sunku be jūsų, senos amžių pilys — 
Tenai dar žydi praeitis gyva, 
Tenai dar skamba kanklės nenutilę, 
Tenai po kryžkelių palinks rami galva.
Sunku be jūsų, tėviškės arimai, 
Pilni žiemkenčių po pusnim rugių, 
O pakely Rūpintojėlis rymo 
Ir saugo jus, ir saugo jus — regiu.

Bernardas Brazdžionis.

Pabėgėliu Globa ŠVARKE SKYLE, NĖRA MARŠKINIŲ r

LIET. MOTERŲ TREMTYJE PADĖKA 
AMERIKOS LIETUVĖMS MOTERIMS
Lietuvės tremtinės mote

rys jautriausiai pergyvena 
savo skurdą ir vargą. Jos ir 
jautriausiai supranta ir įver
tina teikiamą joms paramą. 
Jos parašo daug laiškų BA- 
LF vadovybei ir visiems, ku
rie duoda bet kokią paramą 
jų vaikams ir kūdikiams, 
joms ir jų vyrams, jų bro
liams ir seserims.

Lietuvės tremtinės per sa
vo įgaliotinę šiomis dienomis 
savo padėką Amerikos mote
rims išreiškė ypatingu būdu.

Gegužės 19 d. New Yorker 
viešbutyje, New Yorke įvyko 
BALF Valdybos ir Lietuvių 
Našlaičių Komisijos narių 
posėdis, kurio proga neseniai 
Amerikon atvykusi Aleksan
dra Košubienė įteikė lietu
vių tremtinių moterų padė
kos raštą ir skulptoriaus Vy
tauto Košubos pagamintą 
kūrinį, vaizduojantį dėkingą 
lietuvę.

Aleks. Košubienė jautriai 
perskaitė moterų padėkos žo
dį ir įteikė dovaną, kurią BA
LF ir Amerikos lietuvių mo
terų vardu priėmė Nora Gu- 
gienė, BALF sekretorė. P. 
Gugienė savo žodyje pabrėžė 
Amerikos lietuvių moterų 
pasiryžimą, darbą ir pasiau
kojimą lietuvių tremtinių ge
rovei.

Be jų, kalbėjo Lietuvos 
Generalinis Konsulas, pulk. 
Jonas Budrys ir BALF pirm, 
kun. Dr. J. B. Končius. Dova
nos įteikimo apeigose dalyva
vo ir skulptorius Vytautas 
Košuba.

Posėdyje dalyvavo, be pa
minėtų asmenų, BALF vice
pirmininkai kun. N. Pakal
nis, adv. N. Rastenis ir V. J. 
Količienė, ižd. Patricia Bev
erage, fin. sekr. A. Žilinskas 
ir L. Našlaičių Komisijos na
riai: kun. J. Balkūnas, Dr. 
Aid. šliūpaitė, E. Trečiokie-

nė, V. Žilevičienė, St. Suba- 
tienė, Pr. Lapienė, O. Valai
tienė ir Sal. čerienė.

Tremtinių moterų padėkos 
pareiškimas, įrašytas specia
liame popieriuje, yra sekan
tis:

“Amerikos lietuvei
“Neapsakoma tremtinės 

tėviškės namų židinio, karo 
moters dalia. Atplėšta nuo 
audrų atblokšta į nesvetingą 
kraštą, kiekvieną dieną, kai 
vargo paženklinti rūpesčiai 
perveria jos širdį — ji gal 
nustotų tikėjusi gera žmonių 
valia, tiesos buvimu ir gied
resne ateitim.

“Tačiau lietuvė tremtinė 
turi tave, mylimoji Amerikos 
lietuve! Kai tu savo jautria 
širdim įsijungi į didžiąją mū
sų tautos nelaimę, kai tu pri
simeni mane, tvankiam sto
vyklos kambarėlyje varg
stančią Nemuno kalnų ir klo
nių dukrą—

Tu padedi mano mažiem 
ir alkaniem vaikam,

Tu atn^d jaukumo ir ši- 
limos^mano šeimą,

Tu sustiprini mano tikė
jimą ir viltį,

Tu parodai gerąją žmo
gaus valią,

Tu man tari: tiesa, ku
rios pažemintieji ir 
nuskriaustieji laukia 
—ateis:

Tiesa—gyva kaip saulė!
“Tuo pačiu tu įsilieji į žūt

būtinę kovą už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą, už gim
tųjų namų sugriauto židinio 
atkūrimą. Ir aš tada ne tik 
visa širdim tau dėkoju, bet 
per vandenyno platybę nuo
širdžiausiai noriu sušukti: 
Tu esi geriausioji mano se
suo!

Tarptautinė karo pabėgė
liams ir tremtiniams globoti 
organizacija — IRO, pagal 
jos statutą gali pradėti veik
ti tada, kai ją parems 15 
Jungtinių Tautų narių.

Gegužės 12 d. Islandija pri
sidėjo kaipo 15 narys ir tuo 
būdu IRO gali jau veikti ir 
nuo birželio 30 dienos perim
ti UNRRA darbą.

Prieš pradedant IRO dar
bą, tie penkiolika kraštų tu
ri pasirašyti čarterį, kuriuo 
apsideda mokesčiais. Iš rei
kalingos 151 mil. dolerių su
mos čarteris turi padengti 75 
procentus. Islandijos prisidė
jimas užpildo reikiamą skai
čių parašų, tačiau reikalingų 
pinigų kol kas susidaro tik 
73.76 procentai.

Kaip sunkiai tiesiama ran
ka nelaimės ištiktiesiems! 
Reikėjo mažos Islandijos pa
ramos, kad IRO iš negyvos 
raidės taptų gyvu kūnu.

Italijos Komunisty 
Reikalavimai

Italijos komunistų partija 
pareikalavo, kad ministerių 
kabinete jiems būtų užleistos 
kelios vietos.

Partijos vadas, Stalino 
auklėtinis Palmiro Togliatti, 
pareiškė, kad komunistai ne
pripažins jokios valdžios, ku
rioje nedalyvaus jų atstovai. 
Bet ką daryti tuo atveju, kai, 
įsileidus jų atstovus, negali
ma su jais susitarti, nes kitų 
nuomonės raudonieji nepri
pažįsta ir nori viską savaip 
tvarkyti? Togliatti to nepa
sakė.

RUSŲ MANEVRAI 
AUSTRIJOJE

Austrijoje, arti Vienos, 
vyksta rusų kariuomenės 
manevrai, kuriuose dalyvau
ja 30,000 karių su daugeliu 
tankų ir Sieliais šimtais sun
kių pabūklų.

Lietuvių tremtinių padėtis 
Vokietijoje visai sunki, bet 
ne lengva ji ir kitur, štai laiš
kas iš Prancūzijos, nuo vie
nos mokytojos, kuri dėkoja 
už gautą paramą per BALF 
ir prašo daugiau pagalbos. 
Jos laiškas pasako tai, ką iš
gyvena tūkstančiai tremti
nių. Paklausykime jos:

“Mieli Tautiečiai!
“Baisiai nemalonu elgetau

ti, bet gyvenimas dabar ne
klausia kas malonu, tik krau
na mums vargo naštą su kau
pu.

“Beveik prieš dvejis met- 
tus gavom BALF siųstus 
drabužius tremtiniams Pran
cūzijoje. Išsidalinom, prisi- 
taikėm — siuvom, karpėm, 
durstėm ir vartėm, į visas 
puses. Sunaudojom viską, iki 
paskutinės skiautelės, nes 
drabužių čia neįpirksi — 
tūkstančius kaštuoja!

“Džiaugiamės tada savo 
tautiečių nuoširdžia pagalba 
ir didžiavomės prieš sveti
muosius, tardami: štai, kur 
tikroji artimo meilė; štai, 
kaip gelbsti mus mūsų bro
liai iš už vandenyno! Aprė- 
dėt, išpūstėt mus, kad nors 
dvaran eik! . . .

“Bet pagaliau nebeliko nei 
kas lopyt, nei vartalioti. Nu- 
plyšom, nuskurom, kad net 
nepatogu. O žmonės čia taip 
kreipia dėmesį į išorę! Tur 
būt, jau keistokai atrodom, 
kad mokyklos vaikai dažnai 
seka visu būriu ir pravar- 
džioja. Kartais ir apstumdo, 
neva, netyčia . . . Negalit net 
įsivaizduoti, kaip man skau
du, nes pati buvau mokytoja, 
vaikų mylima, o dabar šitaip 
išjuokiama! Ką bedarysi, 
esam beteisiai ir įgrisom vi
siems iki gryno kaulo. Žinia, 
nuo kasdieninių mūsų aima
nų ir Jūs ten pervargę. Bet, 
negi gyvi į žemę lįsim? Nors 
toks gyvenimas ir mums pa
tiems neapsakomai apkarto.

“Dabar smagiai atšilo,

tenka žieminius padėti, o vy
ro kelnės sudilę, švarkas 
skylėtas ir marškinių vieni 
skutai. Vaikas iš visų dra
bužių išaugo, mat, per žiemą 
sirgo, nuolat peršalęs, dabar 
toks ilgas, liesas.

“Tik devynerių metų, bet. 
didelis, kaip kitas dvylikos. 
Visi esam stambūs, aukšti, 
kaip Lietuvos girių medžiai. 
Vyrui batų jokioj krautuvėj 
nepritaikinsi, dėvi 45 Nr. pa
gal mūsų išmieras! Nei vie
nas neturim vasarinių paltų 
lopams pridengti, ar nuo lie
taus apsisaugot. žodžiu, kiek
vienas metų laiko pasikeiti
mas, teikia mums naujų, sun
kių rūpesčių, kurių be Tams
tų talkos jokiu būdu neįveik
sim.

“Taigi, prašyčiau, brangūs 
mūsų Gelbėtojai, pasižvalgy
kit ten po savo sandėlius, gal 
dar atrasit mums kokio ap
dangalo!

“Būčiau labai dėkinga, jei 
susimylėtumėt ir pridėtumėt 
ką nors valgomo. Duonos da
vinį pas mus ir vėl sumažino, 
o juodoj rinkoj maistas kaš
tuoja penkeriopai. Net kalba
ma, kad miltų duonai tėra tik 
porai savaičių. Tada jau tik
ras badas!

“Laukdama skubios Tams
tų pagalbos, už kurią širdin
gai dėkoju.”

Šios mokytojos šeimai ir 
šimtams kitų paramos reika
lingų šeimų geriausiai pagel- 
bėsime, jei duosime savo au
ką BALF1. Visas dovanas, pi
nigais ir drabužiais 
me:

United Lithuanian 
Fund of .America,

105 Grand SL.B’klyn 11, N.Y.

Gegužės-:
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Lietuvė Tremtinė.
Vokietija, 1946 m.”

J. AISČIO “NEMUNO ILGESYS”
Šiomis dienomis iš spau

dos pasirodė J. Aisčio (Alek
sandravičiaus) naujas eilių 
rinkinys — “Nemuno Ilge
sys.”

Knygą išleido Lietuvos 
Pranciškonai, Greene, Me. Iš 
viso susidaro 78 puslapiai.

Šis veikalas paskirstytas į 
dvi dalis. Pirmoje sudėti pat
riotiniai eilėraščiai, sužadinti 
dabartinių Lietuvos-* sąlygų. 
Čia praskamba gili tėvynės 
meilė, atsiskleidžia šiandieni
nė jos tragedija ir iškyla pa
skatinimas tautiečiams ne
nuleisti rankų, ištverti kovo
je ligi laimėjimo.

Toki eilėraščiai rodo poeto 
jautrumą tėvynės nelaimių 
valandoje ir apibūdina jį 
kaip savo šalies laisvės ska
tintoją ir kovotoją.

Antroji knygos dalis — 
“Nuaidėjusios Dienos.” Čia 
sutraukta daugiausia asme
ninė lyrika, kurioje J. Aistis- 
Aleksandravičius jau eilė 
metų yra išgarsėjęs.

“Nuaidėjusiose Dienose” 
daug kur prasiveržia senasis 
autoriaus sielvartas, jo gilus 
susimąstymas ties savo pa-

ties, žmogaus apskritai ir vi
sos buities problemomis. Vie
tomis jisai sustoja ir ties 
gamtos paveikslais, kuriuose 
matyti daugiau poeto giedru
mo ... O šiaip bemaž per vi
sus jo eilėraščius nusidriekia 
liūdesio ir pesimizmo aidai, 
nors patriotinėse eilėse esa
ma apsčiai drąsos ir ryžtin
gumo.

Savo ankstesniais eilių 
rinkiniais J. Aistis atsistojo 
į lietuvių poezijos viršūnes, 
yra laimėjęs valstybinę lite
ratūros premiją ir ypač pasi
žymėjęs kaip gilaus jausmo, 
subtilios minties ir šaunios 
formos poetas.

Džiugu susilaukus jo naujo 
eilių - rinkinio, išleisto šioje 
šalyje, kur ir pats J. Aaistis 
gyvena nuo pernai metų, dės
tydamas mokykloje.

T. B.

— Į Haifos uostą britai at
gabeno buvusį Amerikos lai
vą Hatikvah, nelegaliai ve
žusį Palestinon 1,000 žydų 
emigrantų. Suimta 6 Ameri
kos piliečiai, tarnavę laivo į- 
guloje.

Visiems yra žinoma, kokia 
' sovietuose yra spaudos lais

vė. Nežiūrint į tai, komunis
tų partijos organas Pravda, 

. minėdamas savo neilgo am- 
žiaus 35 metų sukaktuves, 
skelbė, kad sovietuose yra 

i pilna spaudos laisvė, kokios 
negali duoti kapitalistiniai 
kraštai.

Prieš keletą savaičių Žene
voje (Šveicarijoje) susirinko 
tarptautinė konferencija 
svarstyti prekybos klausi
mus.

Ryšy su ta konferencija, 
balandžio 30 d. Maskviškė 
Pravda užpuolė laisvos pre
kybos principus. Laisvąją 
prekybą laikydama pavojin
ga Sovietų Sąjungai, Pravda 
paduoda turinį paskaitos, ku
rią neseniai laikė prof. E. Ko
rovinas, Socialių Mokslų aka
demijos ir komunistų parti
jos centro komiteto narys.

Savo paskaitoje prof. Ko
rovinas užpuola pasikėsini
mus ant valstybės suverenu
mo ir atmeta mintį, kad So
vietų Sąjunga galėtų atsiža
dėti bent mažiausios savo su
verenumo dalies Jungtinių 
Tautų naudai.

Jo manymu, laisvoji pre
kyba buvo pažangos dalyku 
tik kovojant su buržuazine 
feodaline santvarka, o dabar 
ji yra žalinga, nes stengiasi 
suteikti imperialistiniam ka
pitalui pozicijas karo nualin
tuose kraštuose.

Dėl to pagalbos teikimas 
Graikijai ir Turkijai Ameri
kai suteiks karinę, ekonomi
nę ir politinę kontrolę tuose 
kraštuose. Iš viso valstybės 
suverenumą vakariečiai jau 
seniai atakuoja. Tai rodo 
Dulles vakarų Europos Fede
racijos planas, Barucho ato- i 
minės energijos kontrolės 1 
planas, 1945 m. Bevino pa- ]

su 
ir

saulinės valstybės planas 
Jungtinėmis Tautomis 
tarptautiniu parlamentu.

Prof. Korovino supratimu, 
Sovietų suverenumas yra de
mokratijos kovos ginklas 
prieš reakcionierišką impe
rializmą, ginklas apsaugoti 
pažangiausiai socialinei ir 
valstybinei santvarkai. So
vietų suverenumas esąs pir
mas liaudies suverenumas 
žmonijos istorijoje.

Anglų - amerikiečių mėgi
nimai “parlamentarizuoti” 
tarptautines konferencijas 
ir Jungtines Tautas ir tarp
tautinius klausimus spręsti 
paprasta balsų dauguma, pa
sak prof. Korovino, galėjo 
būti vadinamas pažangiu 
prieš 50 ar 100 metų, bet ne 
dabar. Tokį balsavimą reikia 
laikyti pilnai reakcionierišku 
ir pasikėsinimu į Sovietų ir 
kitų pažangių kraštų suvere
numą.

Kaip matome, prof. Koro
vino išvadžiojimai apie lais
vę yra aiškūs: sprendimas 
paprasta balsų dauguma yra 
atžagareiviškas. Pažangoj i 
“demokratija” yra ten, kur 
virš 200 milijonai vergų savo 
“liaudies” suverenume valdo 
keli desėtkai bolševikų.

Nors ir sunki lietuvio 
tremtinio dalia, tačiau, jų iš
vargintose širdyse netrūksta 
ryžtingumo organizuotai 
dirbti ir dvasinio pakilimo 
tobulinti savo asmenybę. 
Kaip vieną iš tokių veiksmų, 
tenka suminėti Katalikiško 
Seminaro įsteigimą. Idėja ki
lo keleto jaunųjų katalikų 
tarpe ir buvo įvykdyta advo
kato Vilučio P., kuris vasa
rio 20 d. sušaukė pirmąjį se
minarą.

Katalikiškasis Seminaras 
užsibrėžė tikslu daryti pra
nešimus įvairiais aktualiais 
klausimais ir nagrinėti reli
ginius, tautinius, visuomeni
nius ir kultūrinius reikalus.

Buvę seminarai sukėlė di
delį susidomėjimą įvairių pa
žiūrų inteligentų tarpe, ku
rie gausiai dalyvauja ir gy
vai diskutuoja iškeltas min
tis. Ypač didelio dėkingumo 
susilaukė iš dalyvių pusės 
seminaras, kuriame
nagrinėjami Panelės Šven
čiausios apsireiškimai Liur- 
de ir antrasis, kuriame daly
vavo J. E. vysk. Brizgys, ku
ris padarė pranešimą apie 
lietuvių gyvenimą Vokietijoj.

Seminaro vadovas yra ad
vokatas P. Vilutis, dvasios 
vadas kun. Kubilius. Semina
ro vadovybė tikisi ^sėkmin
gai tęsti šį idealistinį lietu
vių susiartinimo ir kultūrini- 
mosi darbą.

Katalikiškasis Seminaras 
stokoja lietuviškos spaudos. 
Šiame reikale galėtų patalki
ninkauti broliai amerikiečiai, 
užsakydami seminarui spau
dą, išeinančią Amerikoje.

Seminaro adresas: 59 due 
de Grenelle, Paris VII, kun. 
Kubiliaus vardu.

Kazys Brazauskas.

buvo

■

!

Filipinai Rusų 
Neįsileidžia

Filipinų vyriausybė atme
ta rusų prašymus įvažiuoti į 
Filipinus, nes Sovietai iki šiol 
dar nėra pripažinę jų nepri
klausomybės.

O Sovietai jų nepripažįsta 
todėl, kad Filipinų vyriausy
bė kėsinosi uždaryti komu
nistams palankią Hukbala- 
kap organizaciją Luzono sa
loje.

— Kinijoje streikuoja 15,- 
000 studentų iš 13 universite
tų. Jie reikalauja valdžios 
pašalpų, pagerinto maisto’ir 
reformos mokslo programoj.

— American Broadcasting 
Co. padovanojo 300,000 dol. 
ligoninės pastatymui Gou- 
verneur, N. Y.

buvo gero! 
nome, kadi 
tų tarpe ii 
spaudiniai!

Ir staigi 
spartus ai] 
valdžios J 
kad Lietui 
lotynų rail 
nori, tegul 
raštus rusi

Po trurrl 
lietuviai pi 
rusiški! ral 
ras lietuvi! 
rusiškos d! 
vijos, galo! 
sinti visą t] 
raides vedi 
galvojimo i|

Tą rusui 
lietuviai d 
ligtol niekui 
jie s u or d 
spausdinim] 
tų leidinių j 
knygnešius!

Pradžią j 
pas Motiejų

Taip atsil 
gudri kova, 
dešimt meti 
daug triūd 
kentėjimų į 
buvo garbiu 
laikai: tada 
vojo dėl šv] 
ir davė tuo 
tus mūsų ž 
knygnešius, 
tur pasaulv 
iš anų gadyi 
vo tyliu da 
tikėjimu get 
savo pasišvt

Valančius

sukaltam stoi 
dos iki mūsų] 
štįkalnis nusil 
gražios nosies! 
niii nešiojimo]

Atviros ir J 
giliu žalsvu žJ 
daktaru kalba 
dij abejingunį 
puošni kaktai 
tvirtos povyza

— Spekuliaį 
toje kažin kd 
— žinot, man 
Taip sau. t re 
Kartais rodosi 
nematoma rail 
Daug visokių 
liaeijos. Ne iš 
darni laiko ki 
bandyti?

Dvi morgind 
ransui. Kitoje 
su kuprine. M 
sivartyti. .

■— Aš dabai] 
gai ir nenuvirs 
ginu ar mažiai

Daktaro kali 
valių akių, kiel

— Aš išgird 
Ditčpetris Mar
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KNYGNEŠIAI
Rašo Antanas Vaičiulaitis

Erelis knygnešys dar, rodos, vakar 
slinko

Bukštus pakrūmėmis; pečiai nuo 
knygų linko.

Faustas Kirša.

Lietuviškoji knyga jau bu
vo išgyvenusi tris šimtus 
septyniolika metų, kai ji bu
vo užginta. Visame krašte ji 
buvo uždrausta spausdinti, 
skaityti ir platinti.

Tai atsitiko anais laikais, 
kada kitose tautose plėtėsi 
laisvės idėjos, kada mokslai 
kasdien atskleidė naujas tie
sas apie pasaulį ir daiktus, 
kada toje pačioje Rusijoje 
Dastojevskis ir Tolstojus kū
rė savo didžiuosius veikalus.

Tada Lietuvoje buvo už
drausta knyga.

Nuo Martyno Mažvydo 
dienų lietuvių literatūra jau 
buvo gerokai paūgėjusi, ži
nome, kad tik 1854-1863 me
tų tarpe išėjo 267 lietuviški 
spaudiniai.

Ir staiga 1864 metais šis 
spartus augimas buvo rusų 
valdžios užkirstas—įsakant, 
kad Lietuvoje nebūtų knygų 
lotynų raidėmis. Jeigu kas 
nori, tegul sau spausdinasi 
raštus rusiškais ženklais.

Po trumpo apsigalvojimo 
lietuviai pamatė, kad už tų 
rusiškų raidžių slepiasi no
ras lietuvius pripratinti prie 
rusiškos dvasios ir pravosla- 
vijos, galop mėginimas suru
sinti visą tautą, per rusiškas 
raides vedant prie rusiško 
galvojimo ir tikėjimo.

Tą rusų politiką pamatę, 
lietuviai pasipriešino savu, 
ligtol niekur negirdėtu būdu: 
jie suorganizavo knygų 
spausdinimą svetur ir sudarė 
tų leidinių platinimo tinklą— 
knygnešius.

Pradžią jiems davė vysku
pas Motiejus Valančius.

Taip atsirado ilga, sunki ir 
gudri kova, trukusi keturias
dešimt metų. Ji pareikalavo 
daug triūso, aukų, vargų, 
kentėjimų ir mirčių. Bet tai 
buvo garbingi mūsų istorijos 
laikai: tada mūsų tauta ko
vojo dėl šviesos ir teisybės, 
ir davė tuos pilkus, papras
tus mūsų žemės didvyrius— 
knygnešius, kokių niekur ki
tur pasauly nerandame. Jie 
iš anų gadynių mums žiba sa
vo tyliu darbu, atkaklumu, 
tikėjimu geresne ateitimi ir 
savo pasišventimu.

Valančius buvo tvirta, ga

linga ir apsukri asmenybė, 
vyskupas, rašytojas, žmonių 
švietėjas, istorikas ir politi
kas.

Jo armija daugiausia buvo 
prastutėliai žmonės. Jų ran
kos buvo suskirdusios nuo 
juodo darbo. Jų sermėga bu
vo pilka, namie austa. Bet jų 
širdys buvo budrios ir jų 
akys šviesios kilnaus darbo 
užsidegimu.

Toje armijoje matome pie
menėlį, kuris per Šešupę gel
bėjo tėvui knygas pervilti. 
Ten randame ūgterėjusį vai
kiną, kuris eidavo dešimt ki
lometrų, kad gautų laikraštį 
pasiskaityti, o paskui ir pats 
keliaudavo į Prūsus—lietu
viškų knygų nešti. Ten būta 
susipratusių ūkininkų, siuvė
jų, mažažemių, bernų, škap
lierininkų, mokinių, moterų, 
o šalia jų ir dalis negausios 
anų laikų šviesuomenės—tai 
kunigas, daktaras ir pirklys. 
Net ir vienas kitas žydelis 
buvo prisidėjęs.

Jų darbas buvo sunkus ir 
pavojingas. Patogiausias lai
kas jiems buvo juoda naktis, 
lietūs, miglos, pusnys ir 
žvarbūs vėjai. Kaip koki pik
tadariai, jie turėjo dangsty
tis tamsa ir biauriu maru, 
kad žandaro akis nepamaty
tų jų naštos — lietuviškos 
knygos.

Taip jie gabeno savo žemei 
spausdintą žodį, šviesą ir 
džiaugsmą daugeliui širdžių. 
Benešant, kartais jų apavas 
nuplyšdavo. Tada, kaip pasa
koja vienas anų laikų liudi
ninkas, jeigu žemė pašalda
vo, “nešikams, gruodu beei
nant kojų padai pradildavo, 
susikruvindavo ir nuo šalčio 
kojos nuskauduliuodavo . . . 
gangrenai į kojas prisimetus 
reikėdavo jas nupiaūti arta 
ir pačiam pasimirti.”

Jie buvo nuolatiniuose pa
vojuose ir persekiojimuose. 
Vieni jų yra kritę prie sienos, 
sargybinio peršauti. Kiti, pa
gauti, buvo kankinami ir mu
šami. Vėl buvo tokių, kurie 
kentė kalėjimus, teismus, iš
trėmimus. 1889-1896 metų 
tarpe už lietuvišką knygą bu
vo teisiami 273 asmenys. Jų 
bausmės buvo visokios. Vie
niems pasisekė išsisukti, kil
tiems reikėjo atsisveikinti su 
savo namais, šalim ir lietu
viška knyga. Tokių likimą 
poetas Faustas Kirša taip 
nusako:

Per sniegą Sibire jo krikštatėvis 
brido

Už tai, kad knygnešio tėvynei kėlė 
skydą!

Mes šiandien su nusistebė
jimu galim klaustis: kas bu
vo toji jėga, kuri knygnešį 
vertė tamsioj nakty, žvar
biems vėjams pučiant, leistis 
į kelionę su knygų ryšuliu, 
statyti savo gyvybę į pavo
ju?

Buvo tai meilė savo žo
džiui, papročiams, žemei. Bu
vo tai tikėjimas, kad jie dir
ba teisybei, šviesai ir laimin
gesnei krašto ateičiai. Drau
ge tai buvo protestas prieš 
priespaudą, smurtą, perse
kiojimus, tironiją ir dvasinį 
tautos marinimą.

Maža težinome knygnešių, 
kurie iš savo darbo būtų susi
dėję turto, žinome daug to
kių, kurie žuvo, paliego, buvo 
kardais kapoti, sėdėjo kalė
jimuos, ilgėjos tėvynės ištrė
mime. Suvalkų krašto knyg
nešių tėvas kun. Martynas 
Sidaravičius daugel metų lie
tuviškus raštus po visą šalį 
vežiojo, net prie Aušros Var
tų juos platino, gi kai pase
no, užsukęs keleivis rado jį 
bulves beskutant virtuvėj. 
Po ilgo darbo lietuvių kultū
rai, žilo plauko sulaukęs, jis 
neteko klebono vietos,—ir 
toks tai buvo jam atpildas. . . 
Knygnešys Lietuvninkas ba
du mirė Vilniuje per aną ka
rą. Garsus knygnešys Ladu- 
kas savo dienas baigė prisi
glaudęs ūkininko jaujoj. “Ne
sistebėk, jei matai, kada ma
ne verkiantį,”—sakė jisai. 
“Praradau sveikatą, nusto
jau turtų, įvairūs gyvenimo 
nepatogumai sukuprino ma
ne, plaukai pražilo, bet širdis 
vis lieka ta pati.”

Jų darbo vaisiai buvo dide
li. Spaudos draudimo laiku 
pasirodė per 1850 lietuviškų 
leidinių,—beveik dusyk dau
giau negu per ištisus tris 
šimtus metų nuo pirmosios 
mūsų knygos (1547) ligi 
1864 mefų. Vien tik 1894- 
1903 metų tarpe išėjo 786 
spaudiniai. Rusai savomis 
raidėmis per tą visą ketu
riasdešimt metų lietuviams 
teišspausdino 41 leidinį. Už 
tai jie sunaikino tūkstančius 
tikrų lietuviškų knygų. Lie
tuvos raštas ir mintis anais 
laikais jau buvo persekioja
mi lygiai tokiu pat būdu, 
kaip vėliau naciai ir Goebbels 
persekiojo geriausius vokie
čių veikalus: knyga buvo me
tama į laužo liepsnas. 189- 
1902 metų ruože vien ant sie
nos rusai konfiskavo 173,259 
lietuviškas knygas ir visas 
jas sudegino. (Bus daugiau)

TREMTINIŲ STOVYKLOS VIRTUVE—Tai bendroji stovyklos 
virtuvė, kur pačių lietuvių tremtinių parinktieji virėjai-virėjos 
pagamina valgį stovyklos gyventojams. Maisto rūšis priklauso 
nuo to, ką jie gauna. Kada BALE nusiunčia geresnio maisto, 
tremtiniai geriau valgo, kada jo negauna, minta kuo gali. Ap
ginkime juos nuo bado, neleiskime jiems pusbadžiai gyventi.

LIETUVIAI ŠVEDIJOS GYVENIME, 
ŽENYBOS, RUSAI IR KITKAS

Visa istorija prasideda la
bai seniai. Kai “nenugalimo
ji” ir nuplyšusi ruskių armi
ja “išvadavo” Europą nuo vi
sokio gerbūvio ir pasigrobė 
antru kartu smurtu mažąsias 
Pabaltijo valstybes, pirmieji 
tą jų “geraširdiškumo”-aktą 
pasistengė pripažinti švedai, 
gal tikėdamiesi, kad daugiau 
iš jų žuvies nupirks ar gal 
didesnei sumai galės padary
ti rusams paskolą, kuria da
bar net ir labai stenėdami iš
pildyti negali.

Kita ranka, amerikiečių 
verčiami, jie tuo metu pri
glaudė net porą dešimtį tūks
tančių pabėgėlių, pabėgusių 
iš to žinomojo žemiškojo pra
garo, tik tam, kad juos pas 
save apgyvendinę padarytų 
ir vėl prieš jų pačių valią SS
SR piliečiais. To garsaus pri
pažinimo pasėkoje į tą pra
garą prieš vienerius metus 
buvo sugrąžinti pusantro 
šimto žmonių, tame skaičiu
je ir 9 lietuviai, kurie, patiki
momis žiniomis, namie iškil
mingai buvo pakarti. Iš jų 
gyvas liko tiktai vienas, tur 
būt, pas juos šnipinėti nu
ėjęs. Jau tuomet buvo viso
kių s’Myral-ių pareikšta, kad 
pabaltiečiai švedų įstaty
muose laikomi SSRS pilie
čiais.

Gyvenimas, žinia, eina to
liau. Jo niekas, joki įstaty
mai sulaikyti negali. Vienas 
estukas ar kokis kitas “ne
geistinas” elementas iš tos 
pačios kategorijos įsimylėjo 
į gana turtingą švedukę. Ir 
čia nieko nebūtų buvę, jei 

mergička į jį nebūtų žiūrė
jusi. Mergaitės širdis pasiro
dė ne iš švediškojo granito, 
ir suminkštėjo, kai vyrukas 
pasirodė ir žvalus ir pakan
kamai apsukrus ir gražus 
tiek, kad jos meilės tapo ver
tas.

Mergaitė turi ir tetą ir ma
mą. Mama, kaip ir visos ma
mos, meilei labiau jautri. O 
tėvas čia kaip ir visi tėvai 
pasirodė saugąs ir savo tau
tos tradicijas ir gerą šeimos 
vardą ir pagaliau savo iš se
no sukrautus pinigus. Parti
ja čia jam pasirodė visai ne 
tokia, kokios jis tikėjosi už 
savo pinigus. Kiekviename 
•mieste yra advokatų. Jų yra 
visokių. Vienas toks advoka
tas, gerai žinąs sovietinius į- 
oĮoįsjbS opejns ‘snuiAąBąs 
Stalino konstitucijoje para
grafą, pagal kurį sovietų pi
lietis, toksai nepaprastas su
tvėrimas, kad jam pagal kon
stituciją su kitokiu piliečiu 
ženytis nevalia. Išeitų, kad 
sovietų pilietis toksai virš
žmogis, visai iš Hitlerio jau 
seniai amerikiečių ir Britų 
rankomis sudegintų knygų.

Ot nuo čia ir vėl prasidėjo 
visokiais būdais linksniavi
mas pabaltiečių vardo ir jų 
padėties. Kas antrą dieną 
laikraščiai prisimena šitą 
reikalą ir visokius vedamuo
sius parašo. Veik visuose juo
se aiškiai pabrėžiama ta nuo
monė, kad pabaltiečiai tai ru
sų piliečiai, tik jiems su šve
dais ar švedėmis tuoktis leis
ti reikėtų, bet tuomet tokio 
“trefno tėvo” vaikai nebūtų

IŠ VISUR IR APIE VISKĄ
ATOMINIAI DEBESYS

Žinomas Amerikos aviato
rius tyrinėtojas Glen L. Mar
tin gegužės 17 d. padarė pir
mą viešą pranešimą apie ato
minius debesis — naują ato
minį ginklą, kuris iš lėktuvų 
gali būti numestas nesprog- 
stančiuose kiautuose.

Armijos ir laivyno bandy
mai parodė, kad radio-akty- 
viniai debesys iš vienos bom« 
bos išsiskleidžia vienos kvad
ratinės mylios plote ir ten 
pamažu naikina visą gyvybę. 
Naujos bombos nesprogsta ir 
neduoda jokio garso. Iš lėk
tuvų jos gali būti sėjamos iš
tisomis serijomis.

Darydamas šį pranešimą 
Senato Aviacijos pakomisi- 
jos nariams, saugumo sume
timais jis atsisakė duoti pla
tesnių paaiškinimų. Be to, jis 
pažymėjo, kad atominės bom
bos dabar yra daug galinges
nės, negu paskutinioji, nu
mesta ant Hirošimos Japoni
joje.

TURTINGAS BENAMIS

Brooklyno vienoje siauro
je gatvelėje rasta primuštas 
Giacomo Longo, 63 metų am
žiaus.

Nuvežus ligoninėn, apklau- 
sinėjant, pasirodė, jog jis 
buvo beturtis ir neturėjo kur 
gyventi. Jo skarmalai, treji

Švedijos piliečiai, ale bolše- 
vikai-ruskiai.

Veik niekas nerodo noro 
svarstyti klausimo iš esmės, 
būtent, kad negalima paga
liau žmonių sukleimuoti kaip 
gyvuliukų, ir jiems ant kai
lio, atseit, ant paso, užspaus
ti antspaudo “rysk medbor- 
gare.” O net ir tokis projek
tas šiomis dienomis čia buvo 
diskutuojamas. Negi garsie
ji visokių laisvių principai 
negali būti pritaikinti tiems 
žmonėms, kurie iš bolševikų 
teroro ir jo kalėjimų ištrūko, 
Nežinia, kur šiuo metu lindi 
pasislėpusios pasaulio teisin
gumo akys, kad šito niekšiš
kumo nemato.

Jau kuris laikas, kai aiš
ku, kad amerikiečiai nesižavi 
savo buvusio sąjungininko 
kruvina diktatūra, apie kurią 
taip daug gerų knygų pa
skelbta pačioje Amerikoje. 
Amerikos žygiai padėti grai
kams ir turkams tiktai svei
kintini, bet ir lietuviai reika
lingi pagalbos, nors jie nei 
Dardanelų, nei Paleponeso 
neturi. 

marškiniai ir trys poros kel
nių, kurias turėjo ant savęs 
užsidėjęs, buvo tokie palai
kai, kad reikėjo juos sude
ginti.

Prieš deginant tuos skar
malus, detektyvui užėjo min- 
tin juos patikrinti. Ir ką jis 
tenai rado? Nei mažiau, nei 
daugiau kaip 12 tūkstančių 
360 dolerių.

NUSKENDO ‘OKLAHOMA’

Japonai, puldami Pearl 
Harbor, Amerikos laivyno 
bazę, nuskandino didžiulį ka
ro laivą “Oklahoma.” Kadan
gi laivas buvo nuskendęs ne
gilioje vietoje, jį pavyko iš
kelti į viršų, bet nebuvo įma
noma, pataisyti. Teko jį par
duoti laužui.

Nors “Oklahoma” pastaty
mas kainavęs 75 milijonus 
dolerių, jį pirkusi firma su
mokėjo valdžiai tik 46 tūks
tančius dolerių ir gabeno į 
San Francisco uostą išardy
mui. Bet kelionėje užklupusi 
audra tą jūrų milžiną nusiun
tė į okeano dugną.

Laivas “Oklahoma” baig
tas statyti kovo 23, 1914 m. 
Jis buvo 583 pėdų ilgio, 107 
pėdų pločio ir turėjo 1300 vy
rų įgulą.

ANGLIAKASIŲ STREIKAI 
LENKIJOJE

Pasaulis neseniai patyrė į- 
domią naujieną, kad Lenkijo
je jau trečias mėnuo, kai 
streikuoja angliakasiai. 
Streikas vyksta Katovicų 
apylinkių kasyklose todėl, 
kad darbininkai iš gaunamo 
uždarbio negali išsimaitinti.

Žinias apie streikuojančius 
valdžia labai slepia, todėl nė
ra tikslių duomenų, kiek pla
čiai streikas paplitęs.

Taigi, jau streikuojama ir 
tose šalyse, kur streikai už
drausti įstatymais. Badau
jantieji nepaiso, kokia už tai 
jų laukia bausmė.

Valdžios atstovas gen. W. 
Grooz paskelbė, kad žinia 
apie streiką netikra ir kad 
darbas eina pagal numatytą 
planą.

MEKSIKA PIRKS 20,000 
MULŲ

Meksikoje daugelyje vietų 
jaučiai yra panaudojami kaip 
darbo jėga ir susisiekimo 
priemonė. Paskutiniu laiku 
dėl snukio ir nagų ligos epi
demijos daug jaučių reikėjo 
sunaikinti, jų vieton reikia 
mažiausiai 20,000 mulų, ku
riuos norima pirkti J.A.V.

Liudas Dovydėnas

BALIONAS
Sėdėjom už medinio, ilgo stalo, iš neobliuotų lentų 

sukaltam stoties laukiamajame. Su kaupu trys valan
dos iki mūsų traukinio. Bendrakeleivis daktaras Auk
štikalnis nusišluostė akinius ir ilgai dėliojo ant plonos 
gražios nosies, tarpuakyje paraudusios nuo sunkių aki
nių nešiojimo.

Atviros ir didelės akys, po riešuto spalvos antakiais 
giliu žalsvu žvilgsniu.visada matėsi per viršų galvos su 
daktaru kalbančio, ir tatai teikė visam jo veidui išdi
dų abejingumą. Ant viso veido dominuojanti aukšta 
puošni kakta tarsi pateisino truputį kitus niekinantį, 
tvirtos povyzos, šarmotai pražilusį vyrą.

— Spekuliantai, — parodė daktaras tris vyrus, ker
tėje kažin ką lagamine rūpestingai apžiūrinėjančius. 
— žinot, mane skatina savigarba pradėti spekuliuoti. 
Taip sau, tremtinio gyvenimui paįvairinti. Nuobodu. 
Kartais rodosi, kad mano smegenis gažin kokia pikta, 
nematoma ranka suvyniojo į vilnonį, purviną skudurą. 
Daug visokių vidutinio kalibro subjektų imasi speku
liacijos. Ne iš blogos valios ar noro pralobti, bet norė
dami laiko kirminui galvą sutrinti. Kodėl man nepa
bandyti?

Dvi merginos ir du vyrai išsibraižė popierių profe
ransui. Kitoje kertėje nuo siauro suolo nuvirto moteris 
su kuprine. Matyt, ji užmigusi sumanė kaip lovoje pa
sivartyti.

— Aš dabar gailiu miegoti ant geležinkelio bėgio išil
gai ir nenuvirsiu. Pripratimas. Juk jau šešti metai dau
giau ar mažiau valkataujame.

Daktaro kalbą pertraukė iš kertės pakilęs liesas, ap
valių akių, kiek per savo ilgumą sulinkęs, pusamžis vy
ras.

— Aš išgirdau jūsiškų kalbą, aš esu nuo Klaipėdos. 
Ditčpetris Martynas, — ištiesė daktarui ranką.

Jis atsisėdo šalimais, paklausęs daktarą ar galima 
esą pasikalbėti “saviškai”, atseit lietuviškai. Tuo pa
čiu metu pastatė savo portfelį greta daktaro portfelio, 
stovinčio ant žemės prie stalo kojos. Aš pastebėjau, kad 
abu portfeliai beveik panašūs, gelsvi, gerokai apdėvėti.

Daktaras maloniai atsakęs, kiek pasitraukė pasiūly
damas cigaretę, pagarbiai plonais pirštais Ditčpetrio 
paimtą.

Du kartu Martynas Ditčpetris žiūrėjo į laikrodį, kol 
persimetėm keliais sakiniais: iš kur, kaip, kada iš tė
vynės? Jisai tarnavęs artilerijoje, tris kartus sužeistas. 
Ak, netekęs gimtojo lizdo. Klaipėdos mieste turėjęs 
žaislų krautuvę, o už septynių kilometrų — ūkį su di
deliais raudonųjų agrastų krūmais. Dabar? . . . Dangus 
ir ateitis težino kada, ką rasiu.

Bet iš jo kalbos buvo numanu, kad lietuviškai išmo
kė ne motina ar vaikystės aplinka, bet suaugusio vo
kiškos kalbos pavyzdžiais rūpestingas iškalimas.

Po keliolikos minučių užstojo tyla, nes Ditčpetris, 
matyt, vengė painesnių sakinių.

— Už pusvalandžio mano traukinys bus, — dar kar
tą naujasis bendras pažvelgė į kišeninį laikrodį. Prie 
gretimo stalo sėdįs petingas vyras plačiai nusižiovavo, 
jo kaimynas siuvosi vasarinio palto praplėštą rankovę.

Daktaras Aukštikalnis ryžosi nutraukti tą tylą, kuri 
būna nejauki nemaloniuose vizituose, nebeturint ką 
kalbėti su viršininku ir stotyse traukinio laukiant.

— Pasipainiojo man nuotykis, — pasakojo Aukšti
kalnis, ne toks nuotykis, kaip savo rūšies kombinaci
ja. Bėda gimdo kombinacijas, o kombinacijos — bėdą. 
Sumaniau įsitaisyti radio. Gyvenu beveik kaime, mano 
bičiulis tai žino, — parodė akimis į mane, mesdamas 
žvilgsnį per mano viršugalvį. — Ateina toks jaunas 
bavaras, kaip ir visi, vėgėlės žvilgsnio ir spalvos trum
pomis šikšninėmis kelnėmis, kalnų batais ir plaukuoto
mis kojomis. Žinoma, tai buvęs hitlerjugendas ar esesi
ninkas. Kaip žinot, dabar jie visi nuduoda nesidomin
čius politika ir kiekvienam žingsnyje sako “Gruss 
Gott.” Girdi, kam jam radio, dargi keturių lempų, nes 

nei laiko nei noro neturįs pasaulio žinioms. Įkalbėjo. 
Be to, tai gan pigus pasirodė tas radio, keturių lempų. 
Aš jam daviau kilogramą tabako, jau panešiotas kel
nes, penkias dėžutes konservų, du litru šnapso ir 500 
markių. Iš pažiūros gan dailus, neperdidžiausias. žmo
na patarė pasitarti su draugais, radio specialistais, bet 
ar aš nepažįstu savo draugų. Jeigu bus koks chlamas, 
tai jie išgirs, jeigu bus tikrai vertas — išpeiks ligi mėš
lo, o vėliau pats nupirks. Aš, tiesa, apie radio ne ką 
išmanau, betgi keturių lempų.

— Ja, ja, pone, ne juokai — keturių lempų tai echt 
aparatas, — visiškai sutiko Ditčpetris.

— Vėliau jos man sušvito, sužinojau kas yra ketu
rios lempos. Nusinešiau ant stalo ir apžiūrėjau, ką gi — 
gudrumas greta gudrybės, bet — tyli. Pardavėjas sa
kė, kad tik viena lempa “kiek apgedusi,” tai aš tos lem
pos vieton įstačiau pasiskolinęs iš kaimyno. Kai įbru
kau sienos lizdan jungtuką, tiesa, blykstelėjo kaimyno 
lempa ir dvi gretimos, bet tai buvo pirmas ir paskuti
nis žybtelėjimas. Kai viską išbandęs nuvežiau į mieste
lį pas radio specialistą, — jis tik pamatęs ėmė kraty
tis nuo mano puikios radio dėžės. Ypač išpeikė specia
listas man patį odinį radio užvalkalą, kuris mane ir su
viliojo, nes sumečiau savo smegenyse, kad prastą apa
ratą į tokį puikų odinį užvalkalą nieks nekiš. Radio 
specialistas išpasakojo gana atsidėjęs, kad su šitokiais 
aparatais viskas baigta. Tai Amerikoje gaminami stan
dartinio tipo pigūs priimtuvai. Kai jie sugenda — sun
ku pataisyti. Amerikonas meta į šiukšlyną ir perka 
naują. Deja, Amerikos ir šiukšlynas kiek per toli. Bet 
to dar maža, pasirodė, visos keturios lempos “beveik 
netinkamos.” Kai aš paklausiau, kaip suprasti “beveik 
netinkamos,” radio specialistas nusileido ir pareiškė, 
kad jos visai netinkamos, nes . . sudegę. O tas odinis 
užvalkalas, vienintelis vertingas daiktas, persiūtas iš 
violenčėlės užvalkalo. Vadinasi, aš turėjau biznį su mu- * 
zikantu.

Martynas plačiai nusijuokė, bet pastebėjęs tolumon 

įsmeigtą daktaro žvilgsnį, greit susilaikė, tarsi bijoda
mas įžeisti pasakotoją.

— Vėlai vakare žmona suskaičiavo, kiek man kaš
tavo tas keturių lempų aparatas, šit josios suvedimai: 
kilogramas tabako — 300 markių, panešiotos kelnės — 
300 markučių, kaip žmona išsitarė, du litrai šnapso — 
500 markių, o penkios dėžutės konservų — užkanda — 
200 markių, taip pat penki šimtukai grynais, tai ir bus 
1800 markučių. O kaimyno lempos ir radio specialistui 
už diagnosą neapsimoka ir minėti. Bet palaukit, aš dar 
atsigriebiau, nes užvalkalą pardaviau už 250 markių. 
Tai mano pirmoji ekskursija į mano nežinomą spekulia
cijos šėmę. Bet aš prie to nenustojau. Aš bandysiu, aš 
turiu prasimušti, — nesupratau rimtai ar juokais kal
bėjo daktaras Aukštikalnis.

— Būtinai jūs toliau ir toliau! Repetuokit, tai jūs 
gausit progresą, būtinai — progresą, — stropiai pata
rė Martynas Ditčpetris.

— Neperseniai mane atlankė ponia. Brunetė, žemyn 
nuleistomis blakstienomis ir labai raudonai lakuotais 
pirštais. Ji gal 25 metų našlė, ne svetima kaip ir visos 
karo našlės. Liekna, sėdėdama laiko ant kelių ištiestas 
gražias rankas, kaip prieš pastorių po konfirmacijos 
šešiolikametė. Ji skundėsi plaučiais. Maloniausia liga 
daktarams pas dailias moteris. Aš, suprantama, rū
pestingai ir kiek per ilgai klausiausi, bet nieko nesura
dęs sveikoje kaip vyšnia našlėje, pajuokavau: “širdis, 
jūsų vargšė vieniša širdis” ... Ji atsakė žvilgsniu, 
žvilgsniu, vyro ir moters dvejete tesutinkamu. Ir ji 
man pasiūlė, žinot, ką ji man pasiūlė?

Daktaras intriguojančiai šypsojosi, kaip, visada, per 
viršugalvius tolyn mesdamas žvilgsnį. Martynas Ditč
petris slapčia pažvelgė į laikrodį ir dirbtinai atsidėjęs 
klausė:

— Įdomu, įdomuu-u? . . .
Ji man pasiūlė filmavimo aparatą.
Didelį, puikų. Bet ji prašė niekam nesakyti, nes tai 

josios vyro karo metu jai dovanota. Bet sunkūs lai
kai... Laikai, ko dabar žmogus neparduotų. Užklaus-
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KATALIKŲ VETERANŲ 
IŠKILMES

Šv. Kazimiero parapijos 
katalikų Karo Veteranų Pos
tas Nr. 652 gegužės 4 dieną 
surengė tikrai įspūdingas iš
kilmes.

Prieš sumą bažnyčion įžy
giavo keletą puošnių vetera
nų ir amerikoniškų vėliavų. 
Kelios dešimtys veteranų 
svečių ir vietinių užėmė baž
nyčioj garbingiausią vietą. 
Tuoj buvo palaimintos nau
jos šv. Kazimiero skyriaus— 
Post Nr. 652 gražios ir didin
gos vėliavos.

Veteranai ir jų svečiai be
veik pripildė bažnyčią, nors 
oras buvo labai nepalankus. 
Matėsi veteranų iš kaimyni
nių parapijų — Mt. Carmel, 
Šv. Andriejaus ir kitų.

Suma buvo laikoma vete-

tl1.. 4 Įį I ... 1

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
UIS Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemltka laidojimo Įstaiga. Dl- 
delA, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

W T E L
UBTUVIŲ RADIO PROGRAMA 

TFHtadlenl 7 M) pan. Aežt 8 SOO pan. 
Direktorius

ANTANAS DHKA8 
8919 East Thompson Street 

Philadelphia, P*. 
Telefonuokite: Regent 3937 

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESAUS GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

ranų intencija už žuvusius 
karius. O juk tik iš šv. Kazi
miero parapijos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu beveik 30 ka
rių. Tai labai didelis skaičius.

Draugai negalėjo pamiršti 
jų sielų. Todėl labai pagirti
nai padarė, pradėdami savo 
iškilmes maldomis už žuvu
sius draugus. Prie jų maldų 
prisijungė ir visi kiti, ypač 
artimieji tai atsiminė.

Po pamaldų įvyko trumpos 
iškilmės prie žuvusiems pa
minklo. čia sustojo visos vė
liavos, pagerbė mirusius, su
kalbėta maldelė. Tarpe nau
jai pašvęstų vėliavų ir visų 
kitų buvo nuimtas gražaus 
paminklo žuvusiems paveiks
las. Ar tik ne vienintelis toks 
paminklas karo aukoms.

Vakare įvyko viešos iškil
mės—vėliavų įteikimo cere
monijos. Į salę suėjo svečių ir 
nedidelis būrelis parapijie
čių. Po kamanda pradėtos iš
kilmės vėliavų gerbimu. Nau
jos ir blizgančios vėliavos bu
vo iškilmingai įteiktos posto 
komandieriui Jurgiui White. 
Vėliavas įtaisė ir jas įteikė 
Juozapas Kavaliauskas. Į- 
teikdamas vėliavas, palinkė

W ' s imi iiiiiiiii

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jereey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje pražau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

jo postui gyvuoti ir laikyti 
tas vėliavas garbingai.

Be kitų kalbėtojų ilgesnę 
ir svarbią kalbą pasakė vė
liavos fundatorius p. Juozas 
Kavaliauskas. Jis pareiškė, 
kad šv. Kazimiero postas tu
ri garbę vadintis šv. Kazi
miero, lietuvių šventojo, var
du, ir bus didingas, jei išlai
kys tą lietuviškumo požymį 
ir didžiuosis tuo. Jo linkėji
mai ir sveikinimai pasiliks 
veteranų širdyse ilgai.

Sveikintini veteranai už 
tokias gražias iškilmes. Tik 
gaila, kad tiek maža žmonių 
dalyvavo jose. O taip įspū
dingai ir gražiai jos praėjo. 
Kitą sykį į panašias iškilmes 
gal sueis daugiau, kai išgirs, 
kaip gražiai buvo.

DVI SLAUGES 
LIETUVAITES

Neseniai slaugių mokslu^ 
baigė dvi lietuvaitės, iš No. 
Philadelphijos. Visiems phi- 
ladelphijiečiams gerai pažįs
tama Ona Urbonaitė, 805 
Brandywine St. Tai gabi jau
nuolė, kuri baigusi pradinę 
mokyklą, tuoj įstojo į kata
likų Hallahan aukštesnę mo
kyklą, kurią sėkmingai baigė 
1943. Būdama aukštesnėj 
mokykloj ir prieš tai ji pasi
žymėjo dainos mene. Ji yra 
tiek pažengusi dainininkė, 
kad dainavo solo daugelį kar
tų įvairiuose parengimuose. 
Mokyklos baigimo pamaldo
se St. Mary’s ligoninėj, ji gie
dojo bažnyčioj, šv. Marijos 
ligoninės mokyklą baigė va
sario mėnesyje. Iškilmingas 
baigimas įvyko gegužės 20 
dieną. Iškilmingos pamaldos 
buvo Philadelphijos Arkivys
kupijos katedroj. Jos užbai
gimo mokslo proga sveikino 
ją visi pažįstami, linkėdami 
ir toliau mokytis. Naujoji 
slaugė giliai dėkinga visiems, 
kurie pagelbėjo jai išeiti 
mokslą. Ypač ji dėkinga savo 
broliams ir tetai p. V. Vyš
niauskienei. Linkėtina, kad 
ji ir toliau nepamirštų lietu
vių ir veiktų mūsų tarpe.

Antroji slaugė yra Stella 
Venskiūtė, 1113 Brandywine 
St. Ji drauge ėjo mokslus ir 
labai artimai draugavo su O. 
Urbonaite. Abi baigė katali
kišką aukštesnę mokyklą. 
Stella Venskiūtė mokėsi į 
slauges Philadelphijos Gen
eral Hospital. Mokyklą sėk-

Slaugės Ona Urbonaitė ir 
Stella Venskiūtė.

mingai baigė gegužės mėne
syje. Prieš tai ji dar lankė 2 
metu amatų mokyklą. Dabar 
ji jau dirba ligoninėj.

Abiejų lietuvaičių mokslo 
baigimo proga, lietuviai gali 
džiaugtis, kad daugiau pro
fesionalių iš mūsiškių stoja į 
gyvenimą. Ypatingai malo
nu, jei naujos profesionalės, 
gabios lietuvaitės dirbs su 
lietuviais, dėl lietuvių. Juk 
tiek mes daug darbo turime 
mūsų lietuviškai, katalikiš
kai veiklai, kiekvienas darbi
ninkas yra malonu sulaukti. 
Philadelphijos žinios sveiki
na naujas lietuvaites ir linki 
laimingai eiti lietuviškumo 
keliu.

MOKYKLOS VAKARAS

Gegužės 11 d., šv. Kazimie
ro parapijos mokykla suren
gė didelį vakarą. Programą 
išpildė beveik visi mokiniai, 
pradedant mažiukais iš vai
kų darželio ir baigiančiais 
mokyklą. Programa pradėta 
Amerikos himnu. Suvaidinta 
Juozukas ir Julytė. Vaidino 
sekantys: J. Kolojeski ir A. 
Bernatavičius, P. šilvinskas, 
C. šilvinskaitė, Loreta Kava
liauskaitė, J. Šeperauskas, I. 
Daunoraitė, R. Stein. Visi 
vaidintojai buvo labai gerai 
pasirengę. Labai laisvai ir 
vykusiai vaidino A. Bernato- 
vičius, L. Kavaliauskaitė ir 
J. Kalazeski. Jie parodė tik
rą artistišką supratimą. Vi
sas vaidinimas buvo supintas 
į vieną virtinę įvairių įvai
riausių dalykėlių, kuriuos at
liko visi mokyklos skyriai.

Programoje buvo labai 
daug judėjimo, veiksmų, pa
rinkti drabužiai, geras ap
švietimas. Toks programos 
atlikimas nebuvo nuobodus 
ir tiems, kurie nesuprato lie
tuvių kalbos. Toks parengi
mas tikrai užėmė daug laiko 

ir energijos vakaro rengė
joms, . Seserims Kazimierie- 
tėms. Jų darbas buvo įver
tintas, nes atsilankė labai 
daug žmonių. Tas parodo, 
kad mokyklos gerai paren
giama programa visuomet 
turi didžiausią žiūrovų būrį.

Pažymėtina ir tai, kad vai
dinimo žiūrėti atėjo ir svečių 
—trys Pennsylvanijos uni
versiteto profesoriai: Alfred 
Senn su žmona, A. Salys su 
žmona, ir ką tik atvykęs V. 
Krėvė-Mickevičius su žmona.

Svečiai buvo supažindinti 
su publika ir pasakė kelius 
žodžius pertraukos metu.

Vaidinimo buvo įdomu pa
sižiūrėti. Žiūrėdamas galėjai 
pasiklausyti lietuviškų dainų 
ir pasigrožėti kitomis meniš
komis grožybėmis. Vakaras 
baigtas geroj nuotaikoj su 
Lietuvos himnu. Garbė mo
kyklai ir vaidintojams už to
kią programą.

NAUJOS PARAPIJOS

Šiomis dienomis Philadel
phijos apylinkėj atidaroma 
kelios naujos katalikų para
pijos. Viena bus German
town, o kitos kitose miesto 
dalyse.

VISKAS NAUJA

Liberty Federal Savings 
and Loan Ass. lietuvių ban
kas, kuriam vadovauja p. C. 
Cheleden, gražiai atjautė lie
tuvių jaunimo Vyčių rengia
mą Seimą ir davė savo skel
bimą programos knygai, šis 
bankas gražiai auga į 5 mili
jonų dolerių įstaigą. Iš jo lie
tuviški reikalai dažnai gauna 
paramos.

Kaziemieras Bagočius ir 
Adelė Mažeikaitė, gegužės 18 
dieną, šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj, priėmė mote
rystės sakramentą. Vestuvė
se dalyvavo daug jų draugų, 
pažįstamų ir prietelių. Visi 
sveikino jaunąją porą. Tikrai 
reikia sveikinti naują lietu
višką šeimą. Abu jaunieji ki
lę iš lietuviškų šeimų, abu 
veiklūs parapijiečiai. Tiki
masi, kad nepamirš lietuviš
kos veiklos ir dalyvaus joje.

Jonas Valavičius, atsižy
mi pijano muzikos studijo
mis. Jis jau kelinti metai lan
ko Temple universitetą. Jis 
jau dalyvavo muzikos varžy
tinėse laimėti aukščiausią 
dovaną. Linkime jaunam mu
zikantui didžiausio pasiseki
mo. Jaunuolis yra karo vete
ranas ir priklauso vyčiams.

Frances Nash - Nasevičiū- 
tė, baigė muzikos mokyklą, 
bet dar vis gilina studijas 

dainavimo srityje ir kartu 
jau mokina kitus piano ir 
dainavimo. Ji yra atvykus iš 
New Yorko valstybės. Lau
kiama, kad ji pradės dau
giau bendradarbiauti su mū
sų jaunuoliais.

K. Vidikauskas, šiomis die
nomis, daug parašė apie Lie
tuvą ir lietuvių veikimą ang
liškoj, lenkiškoj ir ukrainiš- 
koj spaudoj. Jis tuo garsina 
lietuvių veikimą ir užtaria 
mūsų reikalus.

Tėvas jėzuitas J. Borevi- 
čius, šiomis dienomis, laimin
gai išgyveno sunkesnę opera
ciją. Jis gydėsi Temple Uni
versity ligoninėj. Pasveikęs 
mano toliau vesti misijas. 
Linkime greito pasveikimo.

Balsas Iš Ligoninės

Rašo Kun. St Raila
(Tęsinys)

Galingoji adata
Jau žinojau, kad neužilgo 

bus operacijos valanda. Ke
liolika minučių prieš ją, į 
kambarį atėjo slaugė. Ji pa
reikalavo mano rankos ir 
daug negaišdama, su giliai 
užjaučiančiu šypsniu, pasvei
kino su pirmąja adata, įleis
dama vaistų į ranką. Nebeat
menu kuomet buvau gavęs 
adatą, todėl pradžioje atrodė 
keista. Bet slaugė mokėjo sa
vo darbą. Ji įleido adatą taip 
švelniai ir rūpestingai, kad 
abejojau ar ištikrųjų gavau 
adatą ar ne. Dar kai kurį lai
ką mąsčiau—kas dabar bus, 
kokią revoliuciją tie vaistai 
kels mano organizme. Ilgai 
nereikėjo laukti. Vaistai da
rė savo. Kas minutė nyko 
mano jautrumas — matyti, 
gerus vaistus įleido. Jaučiau, 
kad jei dar tuoj neves opera
cijai tai kažin ar vėliau bega
lėsiu nueiti savo kojomis. 
Taip keistai jaučiausi kelio
lika minučių. Kūnas pasun
kėjo, mintys tingios, akys 
tamsios. Žvelgiu pro langą ir 
abejoju ar viskas aptemo, ar 
mano akys taip pablogėjo. 
Mėginu vaikščioti, nebepaei
nu tiesiai. Jaučiaus kaip gir
tas. Tikrinu kaip širdis pla
ka. Atrodo, kad ji tvarkin
gai dirba. Tur būt, toji adata 
ir buvo tam, kad širdis ge
riau veiktų. Atsiminiau, kaip 
prieš kiek metų, taip pat per 
operaciją, širdis sutingo, 
akyse žalia ir geltona rodėsi, 
perpus nualpau, nenorėjau, 
kad ir dabar tas pats įvyktų. 
Tryniau akis ir galvojau, kas 
čia dabar su manim darosi, 
kodėl tokių vaistų įleido.

Kai slaugė įleido adatą ir 
paklausė ar skaudėjo, tai at

sakiau, kad buvo saldu. Esu 
girdėjęs iš savo draugo, kad 
jam darosi baisu pamačius 
adatą, o čia man tik saldu
mas. Mąsčiau, kad taip leng
va tik pirmą kartą, o jei daž
niau tai ir man baisiau būtų. 
Bet nežiūrint, kaip neskau
du buvo gauti pirmą adatą, 
tačiau ilgai nelaukus pradėjo 
vaistai grumtis su mano 
krauju. Ir vaistai nugalėjo. 
Keistas pojūtis apėmė, vis
kas tamsėjo. Bijojau, kad ne
užmigčiau, nes norėjau iškęs
ti operaciją ir be migdymo. 
Viena aiškiai žinojau, kad 
kad jau adata nugalėjo, o da
bar jau laukia peilis.

(Bus daugiau)

TARNYBA IR GROŽIS

Anglijoje slaugėms (nur- 
sėms) uždrausta vartoti kos
metika. Tuo nepatenkintos, 
kai kurios Sunderlando kara
liškos ligoninės slaugės pa
reiškė, kad jos ieškos kito 
darbo, kur žmonės turi dau
giau supratimo apie modernų 
grožį. Vienas aukštas parei
gūnas paaiškino, kad jis su
pranta jų nepasitenkinimą, 
bet pridūrė, kad lipstickas 
netinka prie slaugių unifor
mos.

— Netinka!—sušuko slau
gė! — Mane nukrečia šiur
pas, kai aš pažiūriu j veidro
dį. Man tada atrodo, kad aš 
turiu pasikeisti vietomis su 
ligone . . .

Paryžiaus policininkai su 
pavydu žiūri į moteris, kuriii 
mados nuolatos keičiasi. Be- 
saugojant madų sostinės 
rimtį, jiems kilo mintis, ko
dėl gi jie negalėtų pakeisti 
jiems įgrisusią tamsiai mė
lyną uniformą. Viename su
sirinkime jie nutarė prašyti 
miesto tėvus dabartinę uni
formą pakeisti į šviesesnę tu
niką, sujuostą gražiu diržu, 
ir į pilkos perlų spalvos 
marškinius su dangaus mė
lynumo kaklaryšiu.

Miesto vyresnybė, nors ir 
mano, kad toki rūbai geriau 
tiktų operetės artistams, pri
tarė policininkų sumanymui, 
su sąlyga, jei jie tokią uni
formą įsitaisys už savo pini
gus ir jei nurodys miestą, 
kur tokių dalykų, šiandien 
gali gauti . . .
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ta kainos ji atsakė: “Man dar neteko pasaulyje dėl ko 
nors nesutarti.” Matote, sukalbama.

— Na jo, na jo, — skubinosi pritarti Martynas Ditč
petris.

— Sutartą vakarą ji vos įtempė į mano kabinetą, 
geležinį, stambų filmavimo aparatą. Ji atsiprašė kiek 
pavėlavusi, o aš apgailestavau, kaip ji atitempė tokią 
sunkenybę. “Našlės viską gali,” atsakė ir linksmai ir 
liūdnai. Ji, kiek pasvyravusi, paklausė ar nebūsią per 
daug 800 markių. Aš pasiūliau 1000. Mano ponai, aš 
nesu apgavikas ar plėšikas, juk tai filmavimo aparatas!

Staiga pašokęs Martynas Ditčpetris atsiprašė ir iš
skubėjo, nes jo traukinys tuoj ateisiąs. Palinkėję tau
tiečiui geros kloties, mudu vėl grįžom prie filmavimo 
aparato , bet daktaras trumpai ir kiek įtūžęs, pasuko 
pasakojimą:

— Velniai žino, dėl mūs tremtinių aš vis prisimenu 
vieną pasaką, apie svetimą žvirblį. Visi sutarė duoti po 
dvi plunksnas lizdam sukti, bet savą nieks nepešdami, 
taikėsi svetimą surasti. Tačiau nesirado žvirblio, kuris 
pirmais sutiktų leisti išpešti porą plunksnų, tai ir pradė
jo svečią. Svetys, būdamas vienas, nusilenkė daugu
mos valiai. Daugumos valia mažumai vistiek sunki, bet 
kas iš to, svetimą žvirblį visi pešė po dvi plunksnas, kol 
ligi paskutinės nupešė, žvirblis pastipo ir jo nieks nesi
gailėjo, tik visi nutarė, kad tai buvęs vargšas skurdei- 
va, nes taip mažai plunksnų teturėjęs. Tokiam viena 
garbė geroje bendrijoje mirti. O aš noriu pasakyti, 
kaip vokiečiai kaskart įžūliau, neklausdami ko mums 
trūksta, ar skauda, nori nupešti paskutinę plunksną. O 
kai mes stipsim badu ar šalčiu, jie nutars, kad teisybė 
pagaliau įsikunyja, šalindama mus, kaip gyvenimo įsi
brovėlius ir nenaudingus skurdžius.

— Nuo filmavimo aparato ligi vokiškos moralės — 
perdaug platu, — pastebėjau.

— Po kelių dienų mane atlankė draugas ir jis, kaip 
senas lakūnas, su užuojauta atidengė, kad tai prie lėk
tuvų ginklų pritaisomas aparatas. Jis net pajuokavo, 
kad prie šio aparato tetrūksta vieno mažmožio — lėk

tuvo. Vėliau sužinojau kur ir kaip gyvena brunetė naš
lė. Pasirodo, turi ji ir šaunų vyrą, bet tai buvęs aukštas 
pilietis, dabar netekęs pyrago ir valdžios. Jis greičiau
siai, vakare padėjo atitempti tą filmavimo griozdą. Pa
lauksiu geresnių laikų ir pirksiu lėktuvą.

Daktaras valandėlę žiūrėjo į du vyrus; vieno lūpa 
kadaise buvusi perplauta, kiek kreivai sugijusi, atrodė, 
kad tas plačiaveidis brunetas piktai šypsosi.

— Šis kreivalūpis kelis kartus pažiūrėjo į mano port
felį.

Ir mudu pažiūrėjom į daktaro portfelį . . . Kas tai? 
Ponas Ditčpetris ar tyčia ar ne paėmė daktaro port
felį, su buterbrodais, šešiais pakeliais cigarečių ir kilo
gramu kavos. O Ditčpetris portfelyje rankšluotis, dvi 
senos kojinės ir puskepalis senos duonos.

— Dar vienas balionas, — ar pykdamas, ar nusivy
lęs pasakė daktaras. — Ir tu nedrįsi sakyti, kad man 
nesiseka . ..

Laikas lėtai slinko. Pusėje keturių išvažiuojam, o da
bar lygiai pusė trijų nakties. Moteris įsirengė po suo
lu, matyti, jai nusibodo, rodos trečią kartą kristi nuo 
siauros suolo lentos.

— Turiu, gal būt, net tam tikrų gabumų visokioms 
kombinacijoms, jau pačioj jaunystėje šitai apsireiškė. 
Gražus vaikystės metas, šuniškų tremtinio dienų bala- 
donėse mielai grįžtų į taip neveiklią, pradedančio moks
leivio giedrą. Nors ir tada buvau savotiškas tremtinys, 
nes gyvenau Peterburge pas savo tėvus. Tėvas dirbo 
aptiekoje, motina giedojo chore. Bet tai ne prie temos, 
nes man mieli atsiminimai neša kaip srovė. Menu, tai
gi buvom trys seserys, du broliai, aš buvau priešpasku
tinis. Motinos dainas mes “turavodavom” arba atsa- 
kytinius posmus vieni užvesdavom, kiti atsakydavom. 
Nežinau koks poetas senatvėje skundėsi.

— “Ir nėr kam į dainą daina atsakyt” Iš gausios šei
mos likau šit vienas . . ; Po galais, nejaugi rėksi? Ge
riau vilku kaukti. — Daktaras valandėlę stačiai pažvel
gė į mano akis, tarsi klausdamas argi negerai ir tam, 
kuris liūdi?

— O buvo tai kartą žiemą, šaltoka, bet graži diena. 
Tramvajų tada dar nebuvo, tokių puikių, bet Peterbur
gas turėjo kažin ką panašaus į “konkę.” Arkliai tempė 
ir gana. Aš buvau gal'8 metų, parengiamosios klasės 
mokinys, o reikėjo važiuoti į gimnaziją beveik valandą. 
Taigi važinėjau ta konke, užmokėdamas 5 kapeikas ten 
ir 5 atgal, — viso 10 kapeikų. Ir šit tą saulėtą dieną iš
einu iš gimnazijos, aikštėje senis medine koja, o viršum 
jo galvos — balionai! žali, mėlyni, geltoni, raudoni. 
Pasiteirauju, — trys kapeikos. Kokį tik nori visi vie
nodi po tris kapeikas. Ir šit man dripteli nuostabi kom
binacija: juk aš galiu pėsčias parkeliauti, motinai dar 
parnešiu dvi kapeikas, o man — balionas. Puikus, ant 
ilgos virvutės žalias balionas! Mėgstu laukų spalvą — 
žalią. Nutarta — padaryta!

Ir aš einu. Ne, su manim skaisčioj pavakario padan
gėje keliauja balionas, žengiu dideliais žingsniais, visa 
gražu, miela, tikra, kaip tikras šis žaliasis balionas, 
kaip tikros dvi kapeikos, kurias tik peržengęs slenkstį 
atiduosiu motinai. Koks bus džiaugsmas mūsų vis šyp
sančiai, bet pinigų niekad per daug neturinčiai, moti
nai. Dvi kapeikos ir balionas! Aš kas antrą žingsnį pa
žvelgiu į balioną, bijau neužkliudyti medžius, stulpus, 
ir man vis rodosi, kad jis gali atitrūkti ir nulėkti prie 
tų debesų, kurių palšų it didelės bandos tolydžio gau
siau telkiasi saulėlydžio pusėje.

Keliauju, keliauju, balionas, rodos, nebe tokios gra
žios spalvos. Ima temti. Ir vėl mane atlanko puiki min
tis. šit stovi eilė vežikų. O kam tie vežikai? Vaikams 
ir žmonėms vežioti. Tai kodėl man nepaprašyti, ar ne
pavėžės. Parvešk mane namo, “Prašau,” atsako veži
kas ir paklausia kurioj gatvėj gyvenu. Pasakau. Ir su
švilpė ore juodo arklio uodega.

Važiuoju, saugau balioną, dairausi. Gražus, teisingas 
pasaulis. Šit, aš sutaupiau dvi kapeikas, turiu žalią ba
lioną ir važiuoju namo vežiku. Kojos ilsis, greit būsiu 
namuose, žinoma, namai greit priartėjo, aš skubu laip
tais su balionu vienoj rankoj ir dviem kapeikom — ki
toj. Iš lėto lipa ir vežikas, skvernus pasikėlęs, sunkių 

ilgų kailinių. Aš įteikiau mamai dvi kapeikas, rodau 
balioną ir giriuosi kaip gerai išėjo. Nebaigus man kal
bėti atidaro duris vežikas ir paprašo atlyginti už atve
žimą. Tik pusę rublio, tai yra penkiasdešimt kapeikų! 
Motina nustemba: kaip aš sumanęs važiuoti vežiku0 
Bet jau buvo atvažiuota, todėl mama atidavė vežikui 
50 kapeikų. Padėkojus vežikas iš lėto dėliojo laiptais 
didelius batus, o man širdyje aidėjo: penkios dešimt, 
penkios dešimt. Po kelių valandų, sesers suspaustas, 
sprogo ir žaliasis balionas. Ne balionas, o mano širdis. 
Ir apsiverkiau.

Patylėjęs daktaras linguodamas puošnia ir žilą gal
vą pasakė;

— Gera verkti vaiko ašaromis, bet gaila, kad suži
nai, kai jau nebegali ir verkti.

Perone nuskambėjo signalinis skambalas — trauki
nys ateina. Po traukinio langus matyti sodais apke- 
denti kalnai, bėganti javais ir margomis pirkiomis siū
buojančiomis tarpukalnėmis, žalsvos, pilkos, baltos sie
nos, gyvos spalvotais langų rėmais trobos traukėsi pro 
telefono stulpus ir skubiai bėgo užpakaliu traukinio, 
su žvilgančiomis ryto rasos sidabrinėmis gijomis, šir
dies plakimą primenąs traukinio dunksėjimas lydėjo 
daktaro žodžius, kuriuos jis po ilgos tylos, per skuban
čias kalnų viršūnes tolyn žvelgdamas, lyg nusiskųsda- 
mas, lyg migdančią pasaką iš lėto dėstė:

. . . “ Mes blaškomės po traukinį, kuris važiuoja ir 
važiuoja. Traukinys — mūsų senė — Europa . . . čia 
pergalingai grumiasi melas su tiesa, smurtas su teise, 
žmogus — gyvulys ėda žmogų. Visą žmogų, su dūšia, 
su kūnu. Mes, kaip nuo virvutės atitrūkęs balionas, 
blaškomės traukinio prišvinkusioje palubėje . . . Mes 
esam išvarginti netikrumo ir pykčio . . . pykčio politi
nio, tautinio, klasinio . . . Diena iš dienos mes artėjam 
į visiško smukimo žemę — abejingumo viskam žemę ... 
Tada mūsų balionas sprogs ... Balionai.. . balionai... 
visokių spalvų balionai, — iš lėto, lyg sau kalbėjo į 
traukinio stukčiojimus snūduriuodamas Aukštikalnis.
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j KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Į 

Newark, N. J.
Vyry Choro koncertas

Birželio 1 d. šv. Jurgio salėje, 
180 New York Avė., įvyksta di
džiulis New Yorko - New Jer
sey Vyčių apskrities choro kon
certas. Choras per keletą mėne- 
nesių ruošėsi, gabios muzikės 
Marijos Šlekaitės vadovybėje, 
šiam koncertui.

Koncerto programai paįvai
rinti pakviesti svečiai daininin
kai iš Brooklyno: Violeta Tam- 
kiūtė ir A. Vasiliauskas, kurie 
atliks solo lietuviams artimus 
muzikos kūrinėlius.

Šis Vyčių koncertas, tikimasi, 
kad bus vienas iš geriausių, nes 
kur darbas, ten pasisekimas, o 
choro nariai daug darbo ir šir
dies įdėjo. Kitiems palieka tik 
paremti šį Vyčių koncertą gau
siai dalyvaujant. Nei vienas ne
nusivils atsilankęs į šį koncer
tą, kuriame bus matoma ir jau
čiama lietuviškos dainos galybė.

Koncerto pradžia 7 vai. vaka
re, po koncerto šokiai, kuriems 
gros puikus orkestras.

Visi kviečiami, visi laukiami.
Koresp.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Gegužės 24 d. 90 kuopos Vy
čiai rengia “May Frolic” šokius 
Jackson svetainėje, 756 Harri
son Ave., Harrison, N. J. šo
kiams gros Greg Smith ir jo or
kestras. įžanga 85 centai.

Komitetas kviečia visus atsi
lankyti ir paremti pavasarinius 
šokius, kurie vyksta kasmet per 
30 metų.

Marijona ir Juozas Bubenai, iš 
Kearny, susilaukė sūnaus, kurį 
gegužės 1 dieną pakrikštjo Juo
zo vardu.

Gegužės 25 d. Pranciškietės 
Seselės ruošia gražų, įdomų ju- 
domųjų paveikslų rodymą “Shir
ley Temple.” Rodymas įvyks Šv. 
Vardo salėj, 6 Davis Ave., Kear
ny, 2 vai. po pietų ir 6 vai. va
kare. Įžanga 50 centų suaugu
siems ir 25 centai vaikams.

Lietuvių Moterų Service Aid 
iš Kearny gegužės 10 d. paau
kojo vėliavą mūsų parapijos ve
teranams. Jos užprašė amžinas 
mišias už sielas sekančių žuvu
sių karių: Vincento Mačiulskio, 
Stasio Kauklio, Juozo Nelson, 
Kazio Mitchell ir Petro Banski.

Šios moterys aplankė Lyons 
General Hospital, kuriai pado
vanojo knygų ir palinksmino 
apie 100 sergančių veteranų su 
valgiais ir programa.

Neužmiršo aukomis Cancer ir 
Infantile Paralysis fondų.

A. E. S.

Chicago, Ill.
BALF naudai vakaras

Darius - Girėnas Post 271, 
The American Legion, gegužės 
11 d. didelį darbą atliko lietu
viams tremtiniams sušelpti. Ko
misija, į kurią įėjo teisėjas John 
T. Zuris, buvęs komandierius J. 
Rachus, Posto Board of Direct
ors pirm. J. Kazanauskas,- da
bartinis Posto komandierius J. 
Judickas ir žemiau pasirašęs, 
suruošė tokį vakarą, kokių ne
daug būna Chicagos lietuvių tar
pe. Tuo vakaru buvo oficialiai 
pradėtas BALF vajus Illinois 
valstybėje.

Publikos buvo pilna didžioji 
Posto salė. Aukų sudėta pus
penkto tūkstančio dolerių. Dau
gelis asmenų aukojo po šimtinę.

Vakare publika pasikeitė. Se
nimas, kuris dalyvavo progra
moje, didžiumoje išsiskirstė, o 
jų vietas užėmė jaunimas, susi
rinkęs į šokius.

Programai vadovavo adv. A. 
Olis. Svarbias kalbas pasakė 
kun. Dr. J. Končius, kun. A. Sta- 
šys, Dr. K. Grinius ir kons. P. 
Daužvardis. Programą atidarė 
rengimo komisijos prm. J. Ra
chus, įžangos žodį tarė kom. J. 
Judickas, himnams vadovavo O. 
Biežienė ir S. Adomaitienė, in- 
vokaciją atliko kun. Ig. Albavi- 
čius. Muzikalinę programos dalį 
išpildė dain. S. Adomaitienė, L. 
Vyčių Choras, Steponavičienės 
trio; deklamavo V. Simaitytė ir
J. Juodėkaitė.

Vakaro pasisekimui daug 
darbavos ir visa eilė legionierių 
ir jų žmonų. Jie visą dieną dar
bavos bufete, virtuvėje ir prie 
kitų įvairių darbų. Visi jie nusi
pelnė didelės padėkos.

J f A. Mickeliūnas,
Publicity Chairman.

Lewistone, Maine
Gegužės 7 -11 d.d. šios apy

linkės lietuviai turėjo rekolek
cijas, kurias sėkmingai vedė 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. 
Jisai prieš pradėdamas jas, as
meniškai aplankė kiekvieną šei
mą, ragindamas visus pasinau
doti Dievo malonėmis. Ir reikia 
pasidžiaugti, kad žmonės reko
lekcijose dalyvavo labai skait
lingai, tuo parodydami, jog 
brangina dvasinius dalykus.

Gegužės 11 d., po rekolekcijų, 
Vyčių pastangomis, buvo pada
rytas susirinkimas motinoms 
pagerbti. Jį atidarė Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M., kviesda
mas sugiedoti Amerikos himną.

Susirinkimui vadovavo Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.F.M., 
kuris supažindino publiką su 
kalbėtoju prof. Dr. P. Padalskiu, 
atvykusiu čia iš New Yorko lai
kyti paskaitos, žinoma, visiems 
buvo įdomu išgirsti iš jo apie 
Lietuvos ir jos gyventojų kan
čias.

Prof. Dr. P. Padalskis buvo 
Lietuvoje pirmosios rusų ir vo
kiečių okupacijos metu. Tik an
trą kartą sugrįžus rusams, ji
sai gelbėdamas savo gyvybę, bu
vo priverstas pasitraukti iš jos. 
Šis žmogus savo akimis matė, 
kas tenai dėjosi, todėl jo ilga 
kalba buvo išklausyta su di
džiausiu dėmesiu.

Po paskaitos įvyko rinkliava 
Lietuvos našlaičiams tremtyje, 
kuri davė 65 dol. Pažymėtina, 
kad šios apylinkės lietuviai jau 
anksčiau gausiai aukavo Lietu
vos Tarybai ir BALF’ui.

Baigiant susirinkimą vienbal
siai buvo nutarta Lewistono dr- 
jų vardu pasiųsti telegramas 
Maine valstybės senatoriams ir 
Kongreso atstovams, prašant 
paremti Washingtone svarsto
mą įstatytmą, kad Amerika į- 
sileistų 400,000 tremtinių.

Motinoms pagerbti susirinki
mo meninę dalį išpildė p. S. Pau
lauskaitė, akompanuojant pianu 
p. Čiūžai, sudainuodama solo — 
Avė Marija ir keletą lietuviškų 
dainelių. Susirinkimas buvo už
darytas Lietuvos himnu.

Baigiant reikia linkėti, kad 
taip gražiai pasisekusios misijos 
ir pagyvėjęs tautinis veikimas 
atidarytų akis ir tiems Lewis
tono lietuviams, kurie, tapę ko
munistais, paniekino savo tėve
lių tikėjimą ir dabar žiauriai 
kankinamą tėvynę.

Maine valstybė išleido įstaty
mą, leidžiantį savo teritorijoje 
apsigyventi tremtiniams bal
tams. Jį pravedant daug pasi
darbavo čionai gyveną lietuviai 
pranciškonai kartu su Lewistono 
lietuviais. Dar reikia, kad šis į- 
statymas būtų priimtas centri
nės valdžios Washingtone.

M. K.

Rumford, Me.
Tikrai yra džiugu, kad ir šio 

tolimo kampelio lietuviai nepra
leidžia tinkamai nepaminėję nė 
vienos didesnės religinės bei tau
tinės šventės.

Ir šiemet Motinos Dienos pro
ga čia buvo suruoštos rekolek
cijos, kurias gražiai vedė Tėv. 
Modestas Stepaitis, O.F.M. Šio
mis Dievo malonių dienomis pa
sinaudojo daug lietuvių, prieida
mi išpažinties ir priimdami šv. 
Komuniją.

Užbaigus rekolekcijas, vakare 
buvo padarytas susirinkimas 
motinų garbei. Jį sušaukė Ka
talikių Moterų Draugija, o ati
darė p. Kaulavičius. Pirminin
kavo Tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M.

Po to prof. Dr. Padalskis, ku
ris rusų ir vokiečių okupacijos 
laiku buvo Lietuvoje ir savo aki
mis matė žiaurų okupantų elge
sį mūsų tėvynėje, laikė ilgą ir į- 
domią paskaitą apie Lietuvą ir 
jos tremtinius. Savo išsamioje 
kalboje jisai aiškiai nupasakojo 
Lietuvos kančias nuo 1940 metų 
iki šiol; jisai taip pat vaizdžiai 
nušvietė dabartinę, be galo sun
kią, lietuvių tremtinių padėtį.

Padarius rinkliavą, gauta 154 
dol., kurių 65 dol. paaukavo 
Katalikių Moterų Draugija. Tie 
pinigai per BALFą tuojau bus 
išdalyti lietuviams tremtiniams.

Be to, buvo pasiųstos telegra
mos Maine valstybės senato
riams ir Kongreso atstovams į 
Washingtoną mūsų tremtinių 
Amerikon įsileidimo reikalu.

Susirinkimą paįvairino daino
mis atvykę čia Lewistono Vyčiai 
ir muzikas p. Čiūžas, choro ve
dėjas. šventė buvo baigta Lietu
vos himnu.

Dieve, duok, kad matydami 
šios apylinkės susipratusius lie
tuvius gražiai dirbant Dievui ir 
tėvynei, pagaliau susiprastų ir 
komunistų suvedžioti lietuviai ir, 
pažinę savo klaidas, prisidėtų 
prie bendro darbo!

K. Z.

Omaha, Nebr.
Paskutiniu laiku mirtis pradė

jo labai maišytis mūsų tarpe. 
Balandžio mėnesyje pasimirė 
Antanas Bazar. Jis buvo bažny
čios įsteigėjas ir net savo vardu 
pavadino, būtent Šv. Antano 
vardu. Visą savo gyvenimą bu
vo nuoširdus parapijos rėmėjas 
ir prieš pat mirtį paaukojo du 
gražiu arnotu.

Neseniai mirė kitas nuoširdus 
parapijietis, Petras Rimkus. Il
gus laikus buvo parapijos komi
tete ir kolektorius. Nuliūdime 
paliko žmoną, sūnų, dukterį, du 
broliu ir kitus gimines.

Petras Waskel žuvo automo
bilio su traukiniu susidūrime. 
Petras Waskel buvo tik 29 metų, 
turėjo radio krautuvę ir rengėsi 
atidaryti kitą. Jo netikėta mirtis 
labai sukrėtė tėvelius, gimines ir 
kitus Omahos lietuvius.

Apdovanojo bažnyčią
Seselės iš Duchane College pa

darė labai gražių bažnytinių rū
bų, kuriuos padovanojo mūsų 
bažnyčiai. Dieve joms atlygink.

Misionierius iš toliau
šiais metais pas mus į 40 vai. 

atlaidus atsilankė kun. A. Bru
žas iš rytinių valstijų. Prieš 20 
metų, jis sakė pamokslą, kai 
mūsų kleb. kun. Juoząs Jusevi- 
čius laikė pirmas mišias. Jo at
laidų pravedimu visi buvo paten
kinti, nes kun. A. Bružas pasižy
mi puikia iškalba.

Suorganizuota baseball ko
manda, kuriai vadovauja Petras 
Vasgis. Pradžia padaryta gera. 
Gegužės 12 d. mūsiškiai supliekė 
čekų parapijos lošėjus.

Vietinis.

Montreal, Canada
Gegužės 1 d. Kanados Lietu

vių Tarybos dęlegacija suside
danti iš kun. J. Bobino, A. Na
vicko, Marijos Aukštaitės, Jono 
Leknicko, Alberto Norkeliūno ir 
torontiečio Įeit. Jokūbyno, lan
kėsi Ottowoje pas vyriausybę, ir 
įteikė memorandumą, dėl su
stabdymo rusų persekiojimų pa
bėgėlių ir Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo.

Pažymėtina, kad delegacija 
buvo palankiai priimta, išklau
syta, ir kaip Amerikos valdžia 
nepripažįsta Lietuvos užgrobi
mo, taip ir Kanados vyriausybė 
pasisakė nepripažįstanti tokio 
okupavimo.

Labai šviesių vilčių suteikė, 
dėl tremtinių įsileidimo į Kana
dą.

Paieškau savo brolio Sta
nislovo Adomavičiaus, gyve
nusio Waterbury, Conn. Jei 
kas žino apie jį ir jo gyvena
mą vietą, prašau pranešti 
šiuo adresu:

Katrina Statkevičienė, 
115 Commissioner St., West, 

Apartment 6, 
Montreal, Canada

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. | 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172 t

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Adamonis, Juozas, iš Užuguosčio, 
Trakų ap., gyv. New Yorke.

Adamus, Mrs. gyv., rodos, Los An
geles, Cal.

Adomaitienė - Kiškiunaitė, Marija, 
iš Šventežerio vai., Seinų ap.

Adomonis, Juozas, iš Panevėžio.
Aleknavičius, vedęs Magdę Zujutę, 

gyv. Kearny, N. J.
Aliuzevičius, Ona, iš Eržvilkio, Tau

ragės ap., gyv. New York ar Chicago.
Ambrasas, Adomas ir Stasys, iš 2ik- 

lių km., Pabaisko vai., Ukmergės ap., 
gyv. Bostone.

Andriušis, Antanas, iš šimokų km., 
Barzdų vai., šakių ap., jo žmona Ma
rija, vaikai Veronika, Antanina ir 
Edvardas, gyv. Chicagoje.

Andruškevičius, Pranas, ir sesuo 
Elena Katze, vaikai Juozo ir Agotos.

Atkočaitis, Pranas, iš Lybiškio km., 
Skaudvilės vai., Tauragės ap., gyv. 
Chicagoje.

August, W., gyv. 1918 Gerles St., 
Washington, D. C., šeima ir įpėdiniai 
prašomi atsiliepti.

Babonas, Viktoras, iš Seredžiaus v., 
Kauno ap., spėjamai gyv. New Yorke.

Bagavičius, Vladas, gyv. Plumville, 
Pa.

Balsaitės, dvi seserys, iš Alsėdžių, 
Telšių ap.

Baltutis, Ona, gyv. Bostone.
Bankauskas, Edvardas ir Juozas, iš 

pilėnų km., Krakių vai., Kėdainių ap., 
gyv. Philadelphijoje.

Bareika, Vincas ir duktė Liucija, iš 
Rokiškio ap., gyv. New Yorke, turėjo 
prekybą.

Barisas, Antanas, iš Pazukų km., 
Pušaloto vai., Panevėžio ap.

Barkauskas, Stefa, gyv. New Yorke.
Bartinikas, Motiejus, gim. Ameriko

je, išvyko iš Lietuvos 1940 m., gyv. 
New Jersey, miestas nežinomas, 2027 
Kay Avė.
Bartkevičius, Vincas, žmona Elena 
Vaitkevičiūtė ir sūnūs Juozas ir Vin
cas, gyv. Scranton, Pa.

Bartkus, Kazimieras, iš Klapatinės 
km., Veliuonos vai.

Bartkus, Antanas.
Bebrauskas, Pranas, iš Augustavo 

km., šakių ap., gyv. Chicagoje.
Beckeris, Juozapas, gyv. Philadel

phijoje.
Beinortus, Vincas, iš Raseinių, gyv. 

Chicagoje.
Bielskus, iš Panevėžio ar Kėdainių 

ap., gyv. Brooklyne ar Philadelphia.
Biliūnienė (Bellunas) - Jonikaitė, 

Julle, iš Telšių ap., gyv. Bostone.
Bindokas, Juozas, iš Juškakaimių 

km., šakių ap.
Blinstrubas.
Bodendorfaitė, Juzė, iš Karmelitų, 

Kaunas.
Bodendorfas, Jonas, sūnus Prano, iš 
Karmelitų—Kaune, gyv. Chicagoje.

Boris, Mr.
Brusevičius, Aleksandras, iš Telšių 

ap., gyv. Brooklyne. a

Budraitytės, trys seserys, iš Barsty
čiu, gyv. Detroit, Mich.

Budrienė - Paulauskaitė, Apolonija, 
iš Telšių ap., gyv. Brooklyne.

Budziias, Jonas, iš Butkelių km., 
Dusetų vai., Zarasų ap., tarnavęs Shell 
bendrovėje.

Bujokas, Klemensas.
Cesevičius, iš Šiaulių ap., gyv. Chi

cagoje.
Cimbalauskas, Jonas, gyv. Chicagoj, 

turi nuosavus namus.
Girtautas, Pranas, gyv. Chicagoje. 

. Girtautas, Zenonas, gyv. Chicagoj.
Caikūnienė (Stira) - Mockytė, Ona, 

iš Seredžiaus vai., Kauno aps., gyv. 
Brooklyne.

Celkienė - čebatarauskaitė, Zofija, 
iš Babtų, duktė Juozo.

Čeponis - Kudulis, K., gyv. Eliza
beth, N. J.

Cepukas, Balys, sūnus Juozo, gim. 
Clevelande.

Česnius, Jurgis ir Cesnienė - šešto- 
kaitė, Kastulė, iš Versnupių, Valkaviš- 
kio ap.

Ciužells, Steponas, gyv. Clevelande.
Damalakas, iš Panevėžio ar Kėdai

nių ap., gyv. Brooklyne ar Phila.
Danila, Antanas; sūn. Konstantino, 

gyv. Chicagoje," Lowe Ave.
Dargelis, Jurgis, iš šakių km., Tau

ragės ap.
Daukšys, Vincas, iš Dalginės km., 

Kalvarijos ap., gyv. Philadelphijoje.
Dimantienė - Pipirytė, Agota, gyv. 

Bostone ar Bayonne.
Drevinskienė, Julijona, iš Biržų.
Dryžos, Kazio, mirusio Phila., gimi

nės prašomi atsiliepti.

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

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

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina...................... $3.50
Ramybės šaltinis. Maldaknygė ...............................................$3.50
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina............ $2.00
Maldaknygė ir Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis ..................... $0.75
J. Aistis: Be Tėvynes Brangios. Eilės........................................ $ .50
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

A characterization ......................................$ .60
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation.................................$ .50
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi..... $1.00
Nekaltai Pradėtosios šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija

Iliustruota. Kaina................ ?.......................$ .75
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?................ $ .25
Maldos Apaštalavimas ...............................................................$ .50
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom........................ $ .50
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais...................... $1.25 ir $1.50
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui, 

forteplonui pritariant. Muzika J. P. žemaičio............ $0.50
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

"AMERIKA”
222 South 9th Street Brooklyn 11, N. Y,

VIETOS ŽINIOS
PAŽERECKŲ PADĖKA MIRĖ JUOZAS GRUNSKIS

Širdingai dėkojame vi
siems mus atjautusiems mū
sų mylimam vyrui ir tėveliui 
mirus.

Ypatingai dėkojame kun. 
J. Balkūnui už patarnavimą 
paskutinėje jo gyvenimo va
landoje. Kun. J. Aleksiūnui 
už taip gražią tvarką bažny
čioje ir už atlaikytas mišias. 
Visiems kunigams aplankiu
siems koplyčią, kurioje buvo 
pašarvotas Simono Pažerec- 
ko kūnas, už mišias, kurias 
jie atnašavo laidotuvių die
noje.

Dėkojame visiems, gimi
nėms, pažįstamiems, kurie 
prisiuntė mišių korteles už 
Simono sielą ir užjautė mus 
šioje nuliūdimo valandoje. 
Visiems prisiuntusiems gė
les, už lankymą koplyčioje, 
maldas ir palydėjimą į kapus 
karščiausia padėka.

Nuoširdžiai dėkojame var- 
goninkui Pr. Dulkei ir jo cho
rui už gražų giedojimą baž
nyčioje. Širdinga padėka J. 
Garšvai už gražų ir jautrų 
patarnavimą. Taip pat J. Gin- 
kui ir J. Stukui už praneši
mus per radiją.

Tegu Gerasis Dievas vi
siems atmoka savo malonė
mis, kurie prisidėjo vienu ar 
kitu būdu atsiminti mums 
brangų asmenį ar mus pa
guosti.

Antanina Pažereckienė, 
sūnūs kunigai Antanas ir

Vincentas ir Pažereckų 
šeima.

Dulskas (Šulskis), Jurgis, iš Girai- 
tėlių km., Lazdijų vai., Seinų ap.

Dunduras, Adomas, iš Reseknės, 
Latvijoje, gyv. Philadelphijoje.

Eišmuntas, Lionginas, iš Šėmų km., 
Žarėnų vai., Telšių ap. ir jo duktė 
Emilija.

Freimanas, Petras, sūn. Ermano, 
gyv. Cambridge, Mass.

Galinauskas, Kazimieras.
Gaška, Jonas, iš Pašvitinio km., 

Šiaulių ap., gyv. Baltimorėje.
Gelčius, Juozas, vedęs Damutę Zu- 

jūtę, gyv. Kearny, N. J. Tappan St. 
146 (?).

Gelžinaitė, Aulelija, iš Dvarviečių.
Gelžinienė - Brusevičiūtė, Ona, iš 

Telšių ap., gyv. Brooklyne.
Gendvilas, Antanas, Teodora ir 

Wanda, gyv. Montello, Mass.
Ginelevičius, Petras ir Povilas, bro

liai Veronikos Sipavičienės, iš Kėdai
nių ap., gyv. New Yorke kur turėjo 
kamščių (cork) dirbtuvę.

Goldupas, Antanas ir Juozas, iš Jo
mantų km., Švėkšnos vai., Tauragės 
ap.

Grochalskis, Antanas, Leonas ir 
Petras, iš Reistrų km., Laukuvos vai., 
Tauragės ap., gyv. Vandergrift, Pa.

Grukauskas, iš Pazukų km., Puša
loto vai., Panevėžio ap.

Grušnlus, Anupras, iš Balaveckų k., 
Švenčionių ap., gyv. Chicagoje.

Gudačiauskas, George, gyv. Crans
ton (?), ar gal Scranton, rodos Bea
con St.

Guntorius, Juozas ir Viktoras, iš 
Padvariukų km., Lankeliškių vai., Vil
kaviškio ap.

Gurevičius, Julijonas, gyv. Phila. •
Izakas, Antanas, iš Degėsių km., 

Kaimelių par., šakių ap., gyv. Phila.
Ieškomieji ar apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA 
41. W. 82nd St, New York 24, N. Y.

Gegužės 9 d. Manhattan 
Medical Institute, New Yor
ke, mirė Juozas Grunskis, 63 
metų amžiaus. Velionis buvo 
kilęs iš Linkuvos, Šiaulių ap- 
skr. Maspethe išgyveno veik 
36 metus.

Nuliūdime liko Lietuvoje 
našlė Ona, sūnus Jonas ir 2 
anūkai. Čia Amerikoje, liko 
sūnūs Alfonsas ir Antanas 
su žmona ir 2 anūkais.

Velionis buvo malonaus 
būdo žmogus ir susipratęs 
lietuvis, tad sugebėjo išauk
lėti ir gražią šeimą. Priklau
sė prie keletos organizacijų, 
Apreiškimo parapijos, skaitė 
laikraščius.

Palaidotas gegužės 12 d. 
Švč. Trejybės kapuose iš Ap
reiškimo bažnyčios. Velionis 
pagerbtas daugeliu gėlių vai
nikų, prisiųstų iš organizaci
jų, giminių ir kt. Į amžino po
ilsio vietą palydėjo daugelis 
žmonių. Laidojimo apeigo
mis ir visais reikalais rūpi
nosi grab. Petras Radzevi
čius.

PAMINĖJO MOTINOS * 
DIENĄ

Lietuvių Piliečių klubo mo
terų skyrius gegužės 11 d. 
surengė gražią puotą moti
noms pagerbti. Stalai buvo 
nusvirę nuo valgių ir gėrimų. 
Parengimo programai vado
vavo pirm. M. Tamošauskie
nė.

Buvo daug kalbų, kurių 
vieną pasakė neseniai iš Vo
kietijos atvykęs tremtinys 
Norvaila. Jo kalba žavėjo vi
sus susirinkisius. Neužmirš
ta ir našlaičių reikalai, visi 
pasižadėjo dalyvauti jų nau
dai rengiamoj vakarienėj bir-

Broliij Motuzy - Belecku Filmos
BOLŠEVIKŲ TERORO IR PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 

VAIZDAI

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

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

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

Gegužės 31 d.—šeštad., 7:30 v.v.,
Birželio 1 d.—sekmad., 2:00 vai. p.p., ir 6:00 vai. vak.
Birželio 2 d.—pirmad., 7:30 vai. vak (3 dienas) šv. Kazimiero par.

Salėje, 3426 Parthenais St., Montreal, Canada.

Brooklyno Lietuviai
'-------- :..... ...... - "=1

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

g. . ■ . • 

♦......................— - .................................. - "•» ■ ........—

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
f ■■■ ................. -................1 ■' .................... ■

želio 10 d., kuri įvyks Klas- 
čiaus salėje.

L.P.K. Moterų skyriui visi 
patarė kasmet paminėti Mo
tinos Dieną.

Vietinis.

PADEKA

Nuoširdžiai dėkojame duk
teriai Florence ir žentui An
tanui Ratkui už labai puikios 
siurprizo puotos surengimą, 
35 metų vedybinio gyvenimo 
atžymėjimui. Puota įvyko 
Ratkų namuose, Shelter Is
land. Didelis dėkui sūnui 
Jurgiui ir marčiai Elenai už 
gėles ir skanų tortą.

Dėkojam taip pat atsilan
kiusiems svečiams iš Brook
lyno: V. Brazaičiams, A. 
Plioraičiams, J. Shulinskams, 
panelei M. šulinskaitei, Mr. 
ir Mrs. H. Walukiewitz, A. 
Ratkams ir G. Almonai- 
čiams.

Visi jie mus apdovanojo 
gražiomis dovanomis, o jų 
linkėjimai ilgai pasiliks mū
sų atmintyje.

Ona ir Jurgis 
Almonaičiai.

PADĖKA

Sekmadienį, gegužės 18 d. 
mes apvaikščiojome 30 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Ta proga Angelų 
Karalienės bažnyčioje 11 vai. 
buvp atlaikytos pamaldos 
mūsų intencija.

Taigi šiomi norime padė
koti kleb. kun. J. Aleksiūnui 
ir kun. Masaičiui už iškilmin
gų pamaldų atlaikymą, vie
nuolėms už bažnyčios išpuo
šimą, o vargonininkui Pr. 
Dulkei už gražų giedojimą.

Taipgi dėkojame visiems 
mūsų giminėms ir bičiuliams 
už atsilankymą į tas pamal
das, o J. Ginkui už gražias 
dovanas.

Jonas ir Mikalina 
Miklasevičiai.

Graboriai

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

»= ■ ...................... '.ai
--------- .... , —,

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYgAS^^gKIAM

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. X.

4 . =
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Maspetho Žinios Mūsų Apylinkėje 18-toji 18-toji

NEW YORKO APYLINKES

Lietuvių Diena
Liepos-July 4,1947,
DEXTER PARKEBALF Piknikas

Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.), Woodhaven, N. Y

J.

IŠNUOMOJAMAS
FEDERACIJOS NARIAMS

KIRPYKLĄŲ

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ , Brooklyn, N. Yh 489 Grand Street

PAVASARIO ŠOKIAI I

JOSEPH ZEIDAT PARDUODAMI NAMAI

Pamokos

VAKARIENĘ
Šeštadienį, Birželio-June 7 d., 1947

Dekoruotojas

PRAŠO PARAŠYTI

Lietuvių Radijo Vakarinės

Programa* Dir.

KATALIKŲ DRAUGIJŲ 
VEIKĖJŲ DĖMESIUI

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

Vyt. Bindokas, Munchen 9, 
Bayern, Eschenbachstr. 10/5, 
b/Beimler, U. S. Zone—Ger
many.

MASINIS SUSIRINKIMAS 
IR PRAKALBOS

411 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

J. P. GINKUS 
485 Grand 8t 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

KANADOS

BLACK HORSE ALE

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

NEwtown 9 - 5972

Maspetho BALF Skyrius
RENGIA

^■iiiiiBuiiiBiiiiimuiniiiHffliiBiiiiiRiinHiiiiiRnuniiiiiBiiiiiK i

AUKA (Įžanga) —$3.00
Bilietai gaunami “Amerikoje”, BALF Centre, Maspetho 

klebonijoje ir pas draugijų narius.

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

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

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

KLASČIAUS SALEJE
MASPETH IR BETTS AVĖS., MASPETH, N. Y.

PRADŽIA 8:00 VAL. VAKARE

Po Vakarienei šokiai — Meades Orkestrą 
— Pelnas Lietuvos Našlaičių Naudai —

r. u . • ———- i-------- ---------- - . ...... , —---------------- ,-------

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

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

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

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

Basil Fedoryk :
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIŲ i
KRAUTUVE

102 GRAND STREET |
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829
■llllimillMMBIIIIlBmMIlllIMIIMlimMIIIMIIIIWllllIMIllli
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šį penktadienį, gegužės 23 
d., Apreiškimo par. salėje, į- 
vyks svarbus lietuvių katali
kų veikėjų pasitarimas, šis 
posėdis prasidės tuojau po 
Federacijos susirinkimo, ku
ris bus trumpas.

Visi veikėjai maloniai pra
šomi dalyvauti. Svarbiausias 
pranešimas bus apie naujas 
“Amerikos” patalpas.

Kviečia komisija: K. Kru- 
šinskas, J. Staškienė, Alt. 
Stankevičius ir J. B. Laučka.

Pirmas šiais metais pikni
kas įvyks gegužės mėnesio 30 
ir 31 dienomis, Klasčiaus par
ke, Maspethe, N. Y.

Piknikas yra rengiamas 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo. Visas pelnas skiria
mas tremtinių reikalams.

Visi prašomi kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, šiame pir
mame vasaros sezono pikni
ke.

Apreiškimo 
Parapija

Gegužės 18 d. įvykę Vyčių 
41 kuopos bendra komunija 
ir pusryčiai praėjo labai pa
keltoje nuotaikoje. Į pusry
čius atsilankęs dvasios vadas 
kleb. kun. N. Pakalnis palin
kėjo vyčiams augti, stiprėti 
dvasiškai ir nenuilstamai 
dirbti lietuvybės dirvoje.

Per mišias solo giedojo Ge
novaitė Vitaitytė, o pusryčių 
metu savo gražiu balsu visus 
žavėjo viešnia Liuda Galas- 
kaitė.

CYA Glee Club 
Koncertas

Apreiškimo par. CYA Glee 
Club koncertas įvyks šį sek
madienį, gegužės 25 d., para
pijos salėje, No. 5th ir Have- 
meyer Sts., Brooklyne. Pra
sidės punktualiai 7 vai. va
kare ir tęsis iki 9 vai. Per iš
tisas dvi valandas atsilankiu
sieji žavėsis gražiomis lietu
vių liaudies dainų melodijo
mis ir pusiau klasinės ameri
koniškos dainomis. Po kon
certo šokiai prie melodingo 
Juozo Tomo orkestro.

Glee Club susideda iš 50 
jaunų dainininkų ir daininin
kių; vadovauja Aldona Lu
cas Wytenus, pagarsėjusi 
jauna talentinga dainininkė. 
Chorui pianu akompanuos p- 
lė Eleanora Jecewigz.

Šio koncerto solistės bus 
Agnes Skarulis ir Rosalita 
Anterio, piano solo skambins 
Jonas Skarulis. Visi čia mi
nėti talentingi jaunuoliai jau 
yra lietuvių scenoje pasižy
mėję pasirinktoj muzikos sri
ty-

Yra užtikrinama, kad šis 
koncertas bus turiningas 
programa, nes taip įvyko ir 
paskutiniam parengime prieš 
2 metus. Kiekvienas atsilan
kęs bus tikrai patenkintas, 
praleis vakarą klausydamas 
melodingo lietuvių liaudies 
dainų programos ir ameriko
niškų pusiau klasinių dainų. 
Tad nepamirškite — pasima
tysime koncerte — gegužės 
25 d., 7 vai. vakare. A. M.

Angelą Karalienės 
Parapja

Šį sekmadienį, gegužės 25 
d., Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos narės eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu.

4 vai. bus procesija, o po 
to susirinkimas.

Per 4 vai. pamaldas bus į- 
domi procesija, kurioj mūsų 
narės drauge su sodalietė- 
mis, kurios tą dieną turės 
Švč. Panelės stovylos vaini
kavimo iškilmes.

Narės yra prašomos uoliai 
ir gausiai dalyvauti. Tai yra 
reta proga turėti tokias gra
žias apeigas.

Per vasarą nebus susirin
kimų, todėl šį sekmadienį na
rės kviečiamos būti ir pamal
dose ir susirinkime.

O. Sijevičienė, pirm.

Parapijos jaunuolių benas 
gražiai pasirodė Šv. Vardo 
draugijų parade gegužės 18 
d. Ebbets Field, čia didelė 
garbė priklauso kun. A. Ma- 
saičiui; jis nenuilstančiai dir
ba jaunuolių labui.

Parade mūsų parapija gra
žiai pasirodė. Didelė garbė 
tiems, kurie dalyvavo.

Mūsų parapijos salėje dar 
nebuvo rodomi Motuzų lietu
viški judomi paveikslai. Gir
dėjau, kad netrukus žada at
vykti į Brooklyną, tad bus 
proga mūsų parapijos Ben
dro Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo 75 skyriui veik
liau pasirodyti

Sveikiname
Gegužės 30 d. kun. Jonas 

Kartavičius minės kunigys
tės 15 metų sukaktį. Visos 
Maspetho draugijos sveikina 
jį ir linki geriausios sveika
tos ir ilgiausių metų mūsų 
parapijoje.

— Pirmoji Komunija Mas
pethe bus birželio 1 d., 9 vai. 
ryte. Apie 35 vaikučiai pri
ims komuniją pirmą kartą.

— Kiaušinienės balius į- 
vyksta šį sekmadienį, prasi
dės 5 vai. Petras Lisauskas 
parodys kintamuosius pa
veikslus. šokiai nuo 7 vai. Vi
si kviečiami.

— Lietuvos Vyčių vietinės 
kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 26 d. va
kare.

— Našlaičių vakarienės bi
lietai gražiai platinasi. Vaka
rienės komiteto susirinki
mas įvyks gegužės 28 d., 8 
vai. vakare. Bilietus galima 
gauti klebonijoje, pas komi
teto narius, “Amerikos” re
dakcijoje, BALF centro raš
tinėje, pas p. Ginkų ir Pilie
čių klube, Maspethe.

Gegužės 25 d. Rožančiaus 
draugija ruošia Sekminių ba
lių parapijos salėje. Pradžia 
5 vai. Rengimo komitetas 
maloniai prašo atsilankyti ir 
gražiai laiką praleisti. Bus 
gera muzika. Bus kiaušinie
nės visiems dykai.

Birželio 5 d. bus Altoriaus 
draugijos metinė šventė. 8 
vai. mišios, po jų pusryčiai 
parapijos salėje.

Susidaręs jaunuolių klubas 
pradėjo savo veiklą dalyvau
damas šv. Vardo draugijos 
parade, gegužės 18 d.

Klubo nariai suorganizavo 
“softball” komandą, kuri gan 
stipriai laikosi ir vis naujais 
nariais pildosi. Nors pirmus 
du žaidimus su vietiniais vy- 
čais pralaimėjo, bet per pa
skutinius du šeštadienius at
sigavo laimėdami abu žaidi
mu. Ypač žaidimuose pasižy
mėjo Ed. Kozalka.

Paskutiniu metu klubas 
dirba pasisekimui jų rengia
mo pikniko, kuris įvyks bir
želio 29, Klasčiaus parke. 
Šokiams gros J. Avižonio or
kestras. Koresp.

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

Valdyba.

Moterų Vienybės metiniai 
pavasario šokiai įvyks šį šeš
tadienį, gegužės 24 d., Knapp 
Mansion salėje, Brooklyne.

Rengėjos kviečia apylin
kės visuomenę atsilankyti.

• Kun. Dr. J. B. Končiaus 
pareiškimus apie tremtinių 
padėtį įsidėjo “New York 
Times”, Bostono “Pilot”, 
New Yorko “Catholic News” 
ir kiti laikraščiai.

• Dr. Prano Padalskio pa
sikalbėjimą apie tremtinius 
su spaudos atstovais Wash
ingtone paskelbė Washingto- 
no laikraščiai.

• Dr. Juozas Pajaujis šį 
sekmadienį, gegužės 25 d., 3 
vai. popiet, kalbės Woodha- 
vene, BALF parengime.

• Dr. Petras Kazlauskas, į- 
žymus akių gydytojas, gegu
žės 19 d. atvyko su šeima iš 
Švedijos. Laikinai apsigyve
na Connecticut valst.

• Inž. A. Sušys su žmona, 
žinoma pianiste, apsigyveno 
Brooklyne.

• Kazys Baltrušaitis pra
dėjo dirbti War Relief Ser
vices—N.C.W.C. įstaigoje.

• Grasilda Šliūpienė su sū
num Vytautu išvyko į Tabor 
Farm, Mich.

• Nora Gugienė, BALF 
sekretorė, organizacijos rei
kalais lankėsi New Yorke.

• Ver. J. Količienė, Liet. 
Našlaičių komisijos pirm, ir 
BALF vicepirm., buvo atvy
kusi iš Pittsburgho į posė
džius.

• Adv. Nadas Rastenis, 
BALF vicepirm., tikisi, kad 
BALF vajus Maryland valst. 
pasiseks daugiau kaip 100 
nuošimčių.

• Vytautas Bacevičius ge
gužės 24 d. nuo 5 vai. popiet 
skambins iš W.N.Y.C. radijo 
stoties.

• Elzbieta ir Justas Jankai 
gegužės 19 d. susilaukė pir
mo sūnaus. Jauni tėvai ir 
nauji “seneliai” — Ieva Jan- 
kienė ir Staniai — džaugiasi 
šeimos padidėjimu, o visi jų 
draugai siunčia geriausius 
linkėjimus.

• B. A. Žiniai gegužės 18 
d. minėjo savo šeimos tarpe 
savo 34 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį.

• Walter Sinus sūnus Emi- 
jos Sinušienės, šventė savo 
gimtadienį sykiu su mūsų 
prezidentu. Motina namie su
ruošė jam jaukią vakarienę.

• Suzana Griškaitė dideliu 
pasisekimu koncertavo Pitts- 
tone.

Woodhaven, Richmond 
Hill, Ozone Park, East New 
York ir Cypress Hills apylin
kėse gyvenančių lietuvių ma
sinis susirinkimas ir svarbios 
prakalbos įvyks sekmadienį, 
gegužės 25 d., 3:30 vai. po 
pietų, Woodhaven Democra
tic Club salėj, 87-13 87th St., 
arti Jamaica Avenue, Wood
haven, N. Y.

Kalbės vėliausiai iš Euro
pos atvykęs lietuviai ir vie
tos veikėjai. Tai bus nepa
prastai svarbus susirinki
mas, į kurį yra nuoširdžiai 
kviečiami visi apylinkių lie
tuviai gausiai atsilankyti. Į- 
žanga nemokama.

Vienu iš kalbėtojų bus Dr. 
Pajaujis.

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

Brooklyn, N. Y.

N

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

’ Šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

I
Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

D. Wliitecavage, Savininkas

Nedaug laiko liko, iki pra
sidės dviejų mėnesių lietuvių 
kalbos kursai. Juos ves Dr. 
Pranas Padalskis, kuris ma
loniai sutiko patarnauti jau
najai kartai be jokio atlygi
nimo.

Kursai prasidės birželio 5 
d., 8 vai. vakare Apreiškimo 
parapijos mokyklos patalpo
se. Mokestis—4 dol. už abu 
mėnesius — bus sunaudotas 
knygoms ir kitiems švietimo 
reikalams. Visi norį dalyvau
ti prašome kreiptis į “Ame
rikos” redakciją ar pas Ge
novaitę Vitaitytę, 226 North 
8th St., Brooklyn, N. Y.

Kursus ruošia Lietuvos 
Vyčių 41 kuopa.

s■
i 
i

Clement A. Voke t
(VOKETAITIS)

Advokatas

Katalikų Jaunimo Draugijos Dainos Grupės

Koncertas ir Šokiai
Sekmadienį-Sunday, Gegužės-May 25, 1947

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
North 5th ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.
Koncerte Dalyvaus—Dainos Grupė (50 balsų) vedama Aldonos 
Lucas Wytenus; Agnes Skarulis—solistė; Rosalita Anterio—so

listė; Jonas Skarulis—pianistas.
Šokiams Gros—Juozas Thomas ir Jo Orkestrą 

KONCERTAS PRASIDĖS LYGIAI 7:00 VAL. VAKARE 
Įžanga—Rezervuotos vietos—$1.50; nerezervuotoš vietos $1.00.

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

Platesnių Informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ
110-18 Jamaica Avenue, 

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

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

Dažytojas
IS ORO IR IS VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite: 

PRerident 2-4203

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu >ienu iš- 
lyginimą, plasteriavimų, šaligat
viu cementavima ir kt. darbus.

29S MAUJER 8T, 
BROOKLYN «, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel MArket 2-5360
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