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Prieš penkeris metus toli
mame Sibire kankinio mirti
mi mirė Aleksandras Stul
ginskis, buvęs Lietuvos pre
zidentas, vienas reikšmingų
jų Lietuvos valstybininkų ir 
kūrėjų. Jis mirė, bet jo as
menybės, jo darbų, jo idealų 
negali pamiršti jo artimi 
draugai, negali pamiršti vi
si, kuriems rūpi ir yra bran
gi lietuvių tauta.

“Amerikos” skiltyse ne
trukus pradėsime spausdinti 
kun. Mykolo Krupavičiaus 
atsiminimus apie velionį 
Stulginskį. Vargu kas geriau 
pažinojo A. Stulginskį, kaip 
Krupavičius. Vargu ar gali
ma surasti kitus du stam
baus masto valstybininkus, 
kurie taip skirtųsi savo tem
peramentais, kaip Stulgins
kis ir Krupavičius, o kurie 
tačiaus buvo artimiausi ben
dradarbiai didžiajame val
stybės kūrimo darbe.

“Amerikos” skaitytojus 
kviečiame ne tik patiems sek
ti M. Krupavičiaus atsimini
mus apie Stulginskį, bet ir 
savo pažįstamiems apie tai 
pranešti.
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Gegužės 28 d. Norwoode, 
Mass., staiga mirė šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas, 
kun. Steponas Kneižis. Velio
nis buvo sulaukęs tik 49 me
tų amžiaus ir prieš tris die
nas minėjo kunigystės 20 me
tų sukaktį.

Kun. St. Kneižis buvo ra
maus būdo, labai kukli ir 
darbšti asmenybė. Mėgo kny
gą ir plunksną. Yra parašęs 
vaidinimų ir socialiniais 
klausimais ilgesnių straips
nių. Artimai bendradarbiavo 
“DariM^Hui”.^ ...
mylimas ir gerbiamas savo 
parapijiečių.

Velionies broliui, “Darbi
ninko” redaktoriui ir L. K. 
Federacijos pirmininkui ir 
kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžiausios užuojautos.
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Rusijos komisarams Ven
grijoje padarius vyriausybės 
persvarą, Amerikos vyriau
sybė nepaliko kurti ir akla. 
Tuojau sulaikyta paskirtos 
Vengrijai finansinės para
mos dalis, kuri dar nebuvo 
išsiųsta Vengrijon.

Daugeliui patinka toks 
Washington© žygis. Bet ar 
jis turi didelės reikšmės? 
Dėl perversmo Vengrijoje 
negalima kaltinti Vengrijos 
žmonių, nes jų neatsiklausta, 
kas turi būti šalies valdžioje. 
Kas šiandie darosi Vengrijoj, 
Rumunijoj, Bulgarijoj, Jugo
slavijoj, Albanijoj, visa pa
reina nuo Rusijos.

Norėdama sutramdyti Ru
sijos nesiskaitymą su jokiais 
pažadais, Amerika turėtų 
priešinimosi komunizmui 
veiklą nukreipti Rusijos ad
resu. Reikia sustabdyti para
mą ne Vengrijai, bet Rusijai.

Brooklyne L. Vyčių kuopa 
pasiryžo vasaros metu su
ruošti lietuvių kalbos kursus. 
Jaunimui talkon atėjo visos 
pajėgos. Kuopos Dvasios Va
das davė patalpas, o vienas į- 
žymus mokslininkas mielai 
sutiko būti mokytoju.

Brooklyn© Vyčių pavyz
džiu tuojau pasekė New Jer
sey vyčiai, kur net kelios 
kuopos pareiškė noro ruošti 
lietuvių kalbos kursus. Tiki
masi gražaus pasisekimo.

Jaunimas rodo, kad domė
jimasis lietuviškumu nenyk
sta. Tai liudija ir jo ruošia
mos pramogos, kurių progra
mose lietuviškos dainos už
ima stambią vietą.

Pagarba lietuviškam jau
nimui!

* Italijoje krikščionių demo
kratų vadas Alcide de Gas-

NORI KARINĖS PRIEVOLES ĮVEDIMO
 ♦------------------- ;------------------------------------

Washington. — Prez. Tru
man buvo paskyręs devynių 
asmenų komisiją, kuriai pa
vedė ištirti visuotinės kari
nės prievolės įvedimo klausi
mą.

Komisija po kelių mėnesių 
darbo pristatė prezidentui 
savo tyrinėjimų davinius. Ji 
pasisakė už įvedimą Ameri
koje privalomos karinės tar
nybos. Ji pataria imti ka
riuomenėn nuo 18 iki 20 me
tų sveikus jaunuolius ir išlai
kyti juos kariuomenėje vie- 
neris metus.

Tokio siūlymo įgyvendini
mas Amerikai per metus kaš
tuotų daugiau vieno bilijono 
dolerių. Manoma, kad šį klau
simą Kongresas atidės ilges
niam laikui. Komisijai vado
vavo Dr. Kari T. Compton, 
kurs ragina, kad Amerika 
nedelstų įsivesti karinę prie
volę.

Komisijos nuomone, dau
guma Amerikos gyventojų 
pritaria karinei prievolei, ku
rios įvedimas būtų tvirtas 
užtikrinimas išlaikyti pasau
lyje taiką.

ATMETĖ PROTESTĄ
Washington. — Kovo mė

nesio gale Amerikos vyriau
sybė buvo pareiškusi protes
tą Jugoslavijos vyriausybei 
prieš sauvališką išgabenimą 
svarbios ir vertingos italų 
nuosavybės iš Trieste uosto.

Šiomis dienomis Jugoslavi
jos vyriausybė pranešė ne
priimanti protesto.

^vyriausybę be 
komunistų* Ir socialist t}.'Jiš 
pasikvietė visą eilę neparti
nių žmonių, stiprių asmeny
bių. Toks žygis baisiai nepa
tiko komunistams.

De Gasperi dar nesuskubo 
nė naujos vyriausybės pro
gramos paskelbti, o komunis
tai su savo bendrakeleiviais 
pakėlė didžiausį triukšmą. 
Jie ruošia miestuose protes
to susirinkimus, plūsta nau
jos vyriausybės adresu, švai
stydamiesi įvairiausiais kal
tinimais. Bet de Gasperi drą
siai žiūri į ateitį.

Italijoje de Gasperi yra 
nuosaikumo ir didžiausio ryž
tingumo atstovas. Jis buvo 
pogrindžio judėjimo prieš 
fašistus vadas. Jis daug nu
kentėjo fašistinio režimo me
tu. Tai išbandytas ir užgrū
dintas kovotojas.

Italijoje šiuo metu yra le
mianti vidaus kova. Ar pa
vyks jos vadams laimėti ma
sių pritarimą ir atstumti ko
munizmo verguvės pavojų, 
parodys gal netolima ateitis.

Mūsų įstaigoje lankėsi du 
jauni lietuviai tremtiniai, ką 
tik atvykę iš Paryžiaus. Jie 
sakėsi labai norėję pamaty
ti vietą, iš kur išeina “Ame
rika”, kuri tremtyje jiems 
buvusi vienu artimiausių 
draugų. Jie sveikino “Ame
rikos” visus darbininkus ir 
linkėjo laikraščiui gražiau
sios sėkmės.

Savo pasikalbėjime abu 
svečiai nepaprastu malonu
mu minėjo BALF vardą.

— BALF yrą vienas bran
giausių žodžių tremtyje. BA
LF yra tūkstančių lietuvių 
paguoda ir išsigelbėjimas. 
Mums BALF per dvejus me
tus sudarė sąlygas ir moks
lus baigti ir pragyventi — 
kalbėjo juodu.

Visi BALF rėmėjai tikrai 
gali jaustis kilnų darbą atlie
ką. Tiesa, gal ne visi tremti
niai gautąją paramą atsime
na ar įvertina, bet juk arti
mo meilė neskaitoma “atsi
dėkojimu.”

ARKANSAS AUDRA 
SU NUOSTOLIAIS

Birželio 1 d. Arkansas val
stijoje, 25 mylių plote, labai 
tirštoje ūkininkų dalyje, siau
tė didelė audra, žuvo apie 40 
asmens, kurių tarpe daugiau
sia vaikų.

Gegužės 31 d. panaši aud
ra siautė Oklahomos Leedey 
miestely, ten užmušti šeši as
mens.

VENGRIJOJ RUSIJOS PERVERSMAS
Budapeštas. — Vengrijos 

valdžios priešakyje iki šios 
savaitės pradžios buvo ma
žųjų savininkų partijos va
das Ferenc Nagy, ši partija 
laisvuose Vengrijos rinki
muose į tautos atstovybę lai
mėjo aiškią daugumą, bet vy- 
riausybėn buvo įsileisti ir ko
munistai. Rusijos okupacinei 
kariuomenei reikalaujant, 
svarbi vidaus reikalų minis
terio vieta buvo atiduota ko
munistui.

Įsileisti valdžion komunis
tai, rusų durtuvų remiami, 
pasikniso po šalies pamatais 
ir privertė ministerį pirmi
ninką Nagy pasitraukti po 
to, kai jis buvo išvykęs Švei
carijon pailsėti. Vengrijoje 
daugybė įtakingų žmonių, 
kurie nori gerų santykių su 
Amerika ir Anglija, yra su
imti. Nauju ministeriu pir
mininku paskirtas Rusijos 
pataikūnas Lajos Dinneys, 
kurio pareikalavo Rusijos 
generolas Skiridovįii-**—^

Iš Vengrijos pasišalino Be
la Varga, Vengrijos tautos 
atstovybės pirmininkas. Jam 
pavyko laimingai pasiekti 
Amerikos zoną Austrijoje.

RODO SOVIETŲ VERGŲ STOVYKLAS 
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“Plain Talk” žurnalo re
dakcija paruošė Sovietų ver
gų stovyklų žemėlapį ir išsta
tė jį New Yorke, tuščioje 
krautuvėje, 5 East 57 St. Že
mėlapis nurodo, kad Rusijoje 
vergų darbui stovyklose yra 
laikoma 14 milijonų žmonių.

Žemėlapyje paduotos ži
nios yra paremtos keliolikos 
tūkstančių asmenų liudiji
mais, daugiausia lenkų karių, 
kurie 1942 metais buvo iš
laisvinti.

Parodoje surinkti daviniai 
sako, kad vergų stovyklose 
žmonių mirtingumas yra 12 
nuošimčių. Tai rodo, kad per 
8 metus išmirs visi keturioli
ka milijonų vergų, kurių tar
pe yra keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių.

Sumažina Mokesčius
Washington. — Birželio 3 

d. senatas 48 balsais prieš 28 
priėmė pasiūlymą sumažinti 
pajamų mokesčius nuo šių 
metų liepos 1 d.

Pagal priimtą sūlymą, pa
jamų mokesčiai būtų suma
žinti nuo 10 iki 30 nuošimčių. 
Atstovų Rūmai šį siūlymą 
yra priėmę.

Dabar reikia prezidento 
parašo. Kadangi Truman yra 
pasisakęs prieš mokesčių ma
žinimą, todėl manoma, kad 
jis gali pareikšti savo veto ir 
nepasirašyti. Kad prezidento 
protestas paliktų be reikš
mės, Kongreso abieji rūmai 
turėtų jį atmesti dviem treč
daliais balsų.

Respublikonų partijos va
dai reiškia nuomonę, kad pre
zidentas neturėtų atmesti jų 
pravesto įstatymo.

NUOMŲ KONTROLE 
DAR PRATĘSTA

Washington.—Senatas pri
ėmė įstatymą, pratęsiantį na
mų kontrolę iki 1948 m. va
sario 29 d.

Nauja pataisa leidžia pa
kelti buto nuomą iki 15%, 
jei savininkas ir nuominin
kas susitars geruoju.

— Su v. Valstijos perdavė 
Turkijai aštuonis minų nai
kintuvus.

VENGRIJOJ MAŽINA 
BALSUOTOJUS

Budapeštas. — Vengrijos 
vidaus reikalų ministerija, 
komunisto vadovaujama, su
darys naujus balsuotojų są
rašus. 1945 metais visuoti
niuose rinkimuose balsavo 5,- 
164,660 piliečių.

Pagal komunistų suktybes, 
norima balsavimo teisę atim
ti bent pusės milijono veng
rų. Balsavimo teisė bus ati
mama prisidengiant valsty
bės saugumo ir tikro demo
kratiškumo skraiste, po ku
ria slėpsis Rusijos komunis
tų įsakymai ir komisarai.

MILIJONAS NAMŲ 
1947 METAIS

Washington. — Namų sta
tybos rūpintojas Creedon pa
reiškė, kad šiais, metais galės 
būti užbaigta 1j038,000 nau-

jono naujų pastatų, 760,(XX) 
bus pastovūs gyvenami na
mai.

Pernai naujų namų pasta
tyta 450,000.

Hague Pasitraukia
Jersey City. — šio miesto 

ilgametis mayoras F. Hague 
netikėtai pranešė, kad nuo 
birželio 16 d. jis pasitraukia 
iš miesto valdymo pareigų. 
Jo vietą užims jo seserėnas, 
Frank Hague Eggers.

Hague mayoro pareigose 
išbuvo per 30 metų.

RUSIJOJ NEBUS MIRTIES BAUSMES
Maskva. — Sovietų Sąjun

gos vyriausybė paskelbė pa
naikinanti mirties bausmę 
visoje šalyje. Paskelbdamas 
šį nutarimą, Sovietų prezi
diumas nurodė, kad dabar 
Sovietų Sąjungai nesą pavo
jaus, todėl už didžiausius nu
sikaltimus bus skiriama ka
lėjimas iki 25 metų.

Rusijoj mirties bausmę 
bolševikai taikė ne už žmog
žudystes ir apiplėšimus, bet 
daugiausia už neištikimybę 
sovietinei santvarkai.

Višinskį savo straipsnyje 
parašė, kad Sovietų vyriau
sybė, prieš paskelbdama mir
ties panaikinimą, turėjo dė- 
mesyj naują tarptautinę pa
dėtį. Višinskį nurodo, kad 
dabar nesą visuotinio pavo
jaus, nors ir pasitaiką provo
kacinių kalbų iš tokių ameri
kiečių, kaip senatoriai Tho
mas, Russell, Brewster ir kt.

Višinskį paminėtus Ameri
kos senatorius apšaukia 
“durniais.”

— Ispanijos pirkliai, norį 
pradėti su Rusija prekybą, 
gaus savo valdžios sutikimą 
prekiauti. . , ,

Indija Bus Padalinta
Londonas. — Anglijos vy

riausybė ir Indijos vadai su
sitarė dėl Indijos ateities. Su
sitarimo pasiekta abiem pu
sėms palankioje dvasioje.

Pagal susitarimą, Indija 
pasiliks Britanijos tautų ben
druomenės šeimoje, tačiau 
bus nepriklausoma, kaip Ka
nada, Australija, Pietų Afri
ka, Naujoji Zelandija. Pačio
je Indijoje bus mažiausiai dvi 
valstybės—muzulmonų ir in- 
dusų.

Indusų apgyventoje Hin
dustan© valstybėje bus per 
220 milijonų gyventojų, o 
muzulmonų Pakistane bus 
per 60 milijonų gyventojų. 
Šalia jų, lieka dar apie 500 
kunigaikštinių valstybėlių su 
apie 95 milijonais gyventojų, 
kuriems palikta teisė apsi
spręsti, kaip jie norės tvar
kytis. Iš jų gali susidaryti

DIDŽIULES LĖKTUVŲ NELAIMES
Pereitos savaitės pabaiga 

pasižymėjo didžiulėmis oro 
nelaimėmis. Per kelias dienas 
sudužo net keturi lėktuvai. 
Tose nelaimėse žuvo daugiau 
kaip 150 žmonių.

Pirmoji nelaimė įvyko La 
Guardia aerodrome, New 
Yorke. Keleivinis lėktuvas, 
su 48 keleivius turėjęs skris
ti į Cleveland, Ohio, dėl neži
nomos priežasties užsidegė, 
dar nepakilęs oran, žuvo 39 
žmonės. Likusieji 9 sunkiai 
sužeisti. 'Į«įhj".«n~»-------- ►--* • t- •

Antra nelaimė įvyko Mary
land© valstijoje, čia sudužo 
keleivinis lėktuvas, su 53 
žmonėmis iš Newarko skri
dęs į Miami, Floridą. Lėktu
vo dalys rasta išmėtytos ke
lių šimtų metrų radijuse. Nė 
vienas juo skridusių keleivių 
neišliko gyvas. Žuvusiųjų są
raše yra ir Fr. Bendžiuvienė 
iš Flushing.

Trečia nelaimė įvyko netoli 
Tokijo miesto, Japonijoj. -Te
nai sudužo kariškas lėktuvas. 
Užsimušė 40 juo skridusių 
karių.

Ketvirta nelaimė buvo Is
landijoje, kur sudužo komer
cinis lėktuvas su 25 žmonė
mis.

Kongreso Vadai 
Pas Trumaną

4Washington. — Birželio 
d. prezidentas Truman buvo 
pasikvietęs pas save šešis 
Kongreso vadus — keturis 
respublikonus ir du demokra
tus. Pasitarime prezidentas 
palietė reikalą pratęsti kai 
kurias prezidento karo meto 
galias.

Pasitarime dalyvavo sena
toriai Vandenberg, White ir 
Barkley ir kongresmanai 
Martin, Halleck ir Rayburn.

TAUTINIAI KOMITETAI 
BRITŲ ZONOJE

Vokietijoj gyvenantiems 
lietuviams Anglų zonoj prieš 
metus laiko .‘buvo atimtos 
teisės turėti tautinius komi
tetus. Tai buvo padaryta ne
norint pykinti sovietų. Dabar 
vėl duotas parėdymas atkur
ti tautinius komitetus. Tuo 
būdu lietuvių gyvenimas Bri
tų zonoje, Vokietijoje bęnt 
kultūriniai, pagerės. 

dar viena, o gal ir kelios nau
jos nepriklausomos valsty
bės.

Naujas susitarimas sutik
tas Indijoje ir Anglijoje labai 
palankiai. Jei tik Indijoje ne
priklausomos valstybės greit 
susidarys, Anglija išsitrauks 
iš Indijos dar šiemet, nors 
anksčiau buvo paskelbta, kad 
Anglija iš Indijos išsitrauks 
tik sekančiais metais.

Buvęs min. pirmininkas 
Churchill tautos atstovų rū
muose nuoširdžiai sveikino 
ministerį pirmininką Attlee 
ir Indijos vicekaralių, kaip 
atlikusius didelį darbą, kurio 
jis siekęs dar 1942 metais.

Indijoje ir Anglijoje per
duotos anglų ir indų vadų 
kalbos, kuriuose pareikštas 
didelis pasitenkinimas pa
siektu susitarimu.

LONDONE KARŠTIS

Londonas. — Birželio 3 d. 
Londone buvo viena karš
čiausių dienų Anglijoje. Ter
mometras rodė 92 laipsnius.

Dėl didelio karščio, viešbu
čiuose, valgyklose ir namuo
se susprogo daug šaldytuvų. 
Daug kur sustojo vandens 
bėgimas. Gatvėse buvo pilna 
vienmarškinių žmonių.

MAŽIAU DUONOS
___ -L_________

Madridas. — Ispanijoj šios 
savaitės viduryje sumažintas 
duonos davinys.

Vienam žmogui į dieną bus 
galima gauti duonos tik 8 un
cijos. Anksčiau buvo duoda
ma 12 uncijų.

TRUMPOS ŽINIOS
— Indijos riaušininkai, be

sipešdami tarp savęs, sunai
kino 50 kaimų.

— Prancūzai sugavo Ma
dagaskaro sukilimo vadą, ge
nerolą Rakotondrabe. Du mė
nesiu tęsias sukilimas už
gniaužtas.

— Į San Salvador iš Hon
duras© slenka debesys žiogų, 
kurie grąso sunaikinti viso 
krašto derlių. Į kovą su žio
gais stojo visi gyventojai, ap
siginklavę iš J.A.V. gautais 
įrankiais.

— Vokiečių smogikų va
das, generolas Jurgen von 
Strop, 1943 metais žiauriai 
numalšinęs Varšuvos sukili
mą, atiduotas lenkams nu
teisti. Jis taipgi yra pasižy
mėjęs žudymu Amerikos be
laisvių, kurie Vokietijon bu
vo nuleisti parašiutais.

— Gegužės 28 d. Paryžiu
je prie Finansų Ministerijos 
rūmų susirinko 3 tūkstančiai 
karo invalidų, reikalaudami 
sutvarkyti jų pensijas.

PAGREITINKIM SAVO PARAMĄ!

Lietuvių tremtinių padėtis kasdien blogėja. Dvylikai 
tūkstančių vaikučių gresia badas. Sunku ir keliems tūkstan
čiams senelių, vyrų ir moterų, kurių rankos nebepajėgia 
dirbti. Kasdien pasirodo nauji susirgimai džiova ir kitomis 
pavojingomis ligomis.

Palengvinkime jų padėtį savo aukomis. Paguoskime 
juos savo geru žodžiu. Duokime jiems vilties sulaukti švie
sesnio rytojaus.

Skubėkime su savo auka, siųsdami ją tokiu adresu:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMER., Inc.

105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Susitarta
Washington. — Prez. Tru

man birželio 3 d. turėjo pa
sikalbėjimą su Argentinos 
ambasadorium Oscar Ivanis- 
sevich. Pasikalbėjime daly
vavo ir valstybės sekretorius 
Marshall.

Po pasitarimo paskelbta, 
kad Amerikos vyriausybė su
tinka atnaujinti derybas su 
visomis Amerikos respubli
komis dėl vieningos saugumo 
sistemos sudarymo.

Tokioms deryboms anks
čiau kliūtimi buvo Argentina, 
kurios vyriausybė buvo kal
tinama palankumu nacizmui. 
Dabar paskelbta, kad Argen
tina yra pilnai atlikusi visas 
pareigas, kurios buvo numa
tytos kaip būtinos priešnaci- 
nės veiklos reikalu.

Spėjama, kad iš valstybės 
departamento labai greit pa
sitrauks sekretoriaus padėjė
jas Braden, kurs visą 
labai griežtai laikėsi 
Argentinos prezidentą 
ną

laiką 
prieš 
Pero-

ir jo vyriausybę.

TRUMAN VYKSTA 
KANADON

Birželio 10 d. prezidentas 
Truman vyksta Kanadon, 
kur prabus tris dienas. Jis 
keliaus drauge su žmona ir 
dukterim. ...
kalbės Kanados tautos atsto
vų rūmų posėdyje. Būdamas 
Kanadoje, Truman bus Kana
dos generalinio gubernato
riaus lordo Aleksandro Ka
nados ministerio pirmininko 
ir Amerikos ambasadoriaus 
svečias.

— Suomiai žada šiemet 
Amerikai pristatyti 75 tūks
tančius tonų laikraštinio po
pieriaus.

— Graikijoje, Bulgarijos 
pasienyje, komunistų gaujos 
puolė Britų militarės misijos 
automobilius ir nužudė du 
kareiviu.

— Gegužės 28 d. žinomam 
Kanados penketukui suėjo 13 
metų amžiaus. Visos mergai
tės lanko mokyklą.

— Statistikos duomenimis 
New Yorke yra apsistoję 
25% į šią šalį atvykusių atei
vių.

— Rusai atšaukė iš Londo
no savo ambasadorių, Zaru- 
biną.

— Detroito automobilių 
dirbtuvių prižiūrėtojai nuta
rė negrįžti į darbą.

— Britai iškėlė iš “Yehuda 
Halevy” laivo 392 žydus, 
bandančius nelegaliai patek
ti į Palestiną. Jie nuvežti į 
Cypro salą.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

POPIEŽIUS APIE VISŲ PAREIGĄ

Birželio 2 d. popiežius Pijus XII priėmė kardinolus, atė
jusius pasveikinti jo vardinėse ir pasakė kalbą apie pasaulio 
taiką, kurios vis nėra ir nėra. Popiežius kalbėjo labai aiš
kiai ir drąsiai, primindamas valstybių vadovams pareigą 
sugrąžinti taiką tarp tautų. Jo kalba buvo perduota per ra
diją.

Popiežius pabrėžė, kad būsimos kartos laimins arba 
prakeiks 1947 metus. Jos laimins, jei šių metų laikotarpis 
atneš teisybės ir taikos tvarką, kuri būtų verta žmogaus 
kilnumo. Jos prakeiks, jei 1947 metais bus žengiama gilyn 
į nesantaikos nesutarimo ir neapykantos dumblus.

Popiežius paminėjo, kad iki šiol nesusilaukta nei visuoti
nės gerovės, nei laisvės. Visuotinė tautų gerovė neįmanoma, 
jei ji neprieinama visai žmonijai. Laisvės negali būti, jei 
teisė ir įstatymas neviešpatauja.

Kalbėdamas apie saugumą, popiežius pareiškė, kad šalies 
saugumas gali remtis tik vidaus tinkama santvarka ir tvar
kiais santykiais su kaimyninėmis valstybėmis. Jo įsitikini
mu, kad dabar dar yra įmanoma atsteigti normalius valsty
bių santykius, nors tai gali būti jau paskutinė proga.

Popiežius drąsino visus tikinčiuosius, kviesdamas visus 
nepasiduoti nevilčiai ir abejonėms. Tai jis ryškino tokiais 
žodžiais:

“Stiprieji tikėjime, tvirtai kovokite! Ateitis priklauso 
tikintiesiems, o ne abejojantiems ir dvejotojams! Ateitis 
priklauso energingiesiems ... Ateitis priklauso tiems, kurie 
myli, o ne tiems, kurie neapkenčia.

“Žmonija pati savo pajėgomis negali laimėti taikos. 
Visų pareiga yra to prašyti dieviškojo pasigailėjimo suvar
gintam ir iškankintam pasauliui,” — kalbėjo popiežius savo 
žodžio užbaigoje.

LIETUVE MOTINA
(Pranešimas 1947 m. bal. 28 dieną tarptautiniame moterų 

kongrese, Paryžiuje)
Turėdama laimės būti pa

kviesta H-čio Tarptautinio 
Kongreso ‘pirminifikėš""pa
reikšti keletą minčių apie lie
tuvę motiną, jaučiuosi be ga
lo laiminga, galėdama kalbė
ti šiuo klausimu čia, kur tei
singumo ir laisvės idealai 
viešpatauja ir taip pat pa
brėžti lietuvių katalikių mo
terų organizacijų sąjungos 
norą palaikyti kuo glaudžiau
sius ryšius su Prancūzijos 
Moterų Visuomenine ir So
cialine Unija.

Lietuvė motina mūsų tau
tos istorijoj visuomet vaidin
davo ir vaidina didį ir kilnų 
vaidmenį. Didžiausiais mūsų 
tautos priespaudos ir sutemų 
laikais ji visuomet parodyda
vo savo dvasios karžygišku- 
mą ir didingumą. Ji mokėjo 
išsaugoti savo gimtąją kalbą, 
tikybą, tradicijas, dainas ir 
liaudies meną (audinius,įvai
rius rankdarbius, ir t.t.). Lie
tuvė motina sugebėjo išlaiky
ti savo dvasios taurumą kil
niai atlikdama savo uždavi
nius šeimoje, parapijoje, vi
suomeniniame ir socialinia
me gyvenime. Ji savo cha
rakteryje, nežiūrint jos sun
kios gyvenimo naštos, nie
kuomet nesijautė vergė, bet 
dažniau kankinė, kuri, nors 
ir labai kentėdama, neprara
do nei drąsos nei energijos. 
Ji visuomet jautė, kokią mo
ralinę bei materialinę atsa
komybę ji neša savo šeimos 
židinyje, čia jai daug padėjo 
tas faktas, kad Lietuva yra 
žemės ūkio kraštas ir lietu
vė motina, būdama dažniau
siai ūkininkė, galėjo tą savo 
savarankiškumą ir nepri
klausomumą pareikšti.

Lietuvės inteligentės moti
nos palaikė kuo tampriausius 
ryšius su kaimo motinomis 
ir darbininkėmis, ne tik as
meniniai, bet ir per organiza
cijas. Pavyzdžiui: Lietuvos 
Katalikių Moterų Organiza
cijų Sąjunga apėmė kaimo 
moteris, kaimo mergaites, 
moksleives, studentes, moti
nas inteligentes bei tarnaites 
ir jos narių skaičius siekė iki 
100,000. Lietuvos valstybės

nepriklausomybės metu, mi
nėtų organizapiįįj *Sąjunga 
stengėsi pagerinti motinų gy
venimo sąlygas visuomeni
niame ir socialiniame gyveni
me, tuo būdu prisidėdama 
prie bendrosios žmonijos pa
žangos. Minėta sąjunga su
vaidino didį vaidmenį mūsų 
tautos gyvenime ir jos dar
bai liks aukso raidėmis įra
šyti į Lietuvos istorijos la
pus.

Neveltui Jo Em. Kardino
las Pacelli (Jo švent. Popie
žius Pijus XII) per didįjį Lie
tuvių Katalikių Moterų Kon
gresą 1933 m. atsiuntė tokio 
turinio telegramą: “Visi tie 
nuopelnai, kuriuos Katalikių 
Moterų Draugija per 25 me
tus tikybos gerovei yra nu
veikusi, Šv. Tėvui sudaro di- 
džiausį džiaugsmą, kaskart 
galingesnio vystymosi”.

Bendrai, lietuvės moterys 
turėjo lygias teises su vyrais 
politiniame, socialiniame ir 
kultūriniame gyvenime. Ten
ka paminėti, kad lietuvių ka
talikių moterų sąjungos ini
ciatyva, moterys seimo at
stovės pravedė šiuos įstaty
mus:

1. Motinystės ir motinos 
darbo globos;

2. Moterų teisių lygybės 
paveldėjimo srityje;

3. Įstatymą, liečiantį mer
gaičių mokyklų programų 
suvienodinimą su koediuka- 
tyvinių mokyklų programo
mis, kad jos galėtų įstoti į 
universitetą.

Socialinėje srityje lietuvės 
motinos taip pat rodė daug 
iniciatyvos. Jos turėjo šiuos 
sambūrius: “Motinos ir Vai
ko Globos”, “Caritas”, “Vai
kų Lopšelis”, “Moterų Globos 
Komitetas”, “Lietuvos Vai
kas”, neskaitant profesinių 
bei šeimininkystės mokyklų 
mergaitėms.

Per 1939-1945 metų karą 
lietuvės motinos pergyveno 
tris okupacijas. Jų kraštas 
buvo smarkiai nuteriotas. 
Dauguma motinų buvo at
skirtos nuo savo vaikų ir iš
tremtos bei išsklaidytos po 
Europą ir Aziją.

Birželio-June 6, 1947
Bi r

Tikslu atvaizduoti dabarti
nę lietuvės motinos dvasios 
būklę, tenka papasakoti šis 
istorinis faktas, štai p. švel- 
nienė turėjo vienintelį sūnų, 
kuris mokėsi Panevėžio gim
nazijoje. Jis rinko aukas, pa
dėjo savo tautiečiams besi
slapstantiems nuo svetimųjų 
persekiojimų. Vieną dieną jis 
buvo suimtas, kankinamas, 
mušamas, kad išduotų savo 
draugus. Okupantų policija, 
po to kai jis buvo sumuštas, 
kruvinas ir apsilpęs, atveda 
jo motiną ir liepia jai jį per
kalbėti, kad jis išduotų savo 
draugus.

Motina, išvydusi savo vie
nintelį sūnų, iškankintą 
skausmo, plyštančia širdimi 
taria: “Sūneli, jei išduosi ki
tus, nebebūsi mano sūnumi”. 
Jinai jį palaimina ir išeina, 
šnibždėdama šiuos žodžius: 
“Tessie Tavo valia Dieve”. Po 
šio pasimatymo motina ir sū
nus buvo išskirti ir ištremti 
prie Lediniuotojo Vandeny
no.

Štai lietuvės motinos vaiz
das, kuris kalba į jus, laisvių 
šalių moterys. Lietuvė moti
na nesiliauja kovojusi už tie
są, teisingumą, savo kaip mo
tinos teises ir pareigas. Ji 
yra įsitikinusi, kad jos pasi
aukojimas, kančios, kova ir 
jos kankinės gyvenimas pa
dės visoms pasaulio moti
noms išsaugoti laisvę ir tei
ses, kurioms turi naudotis 
visa žmonija.

Ona Bačkienė.

Ligone Pasižada 
Šelpti Lietuvius

Lietuvių tremtinių šelpimo 
darbas susilaukia vis dau
giau ir daugiau rėmėjų, štai 
šiomis dienomis BALF vado
vybė gavo tokį laišką nuo 
Marijonos Buzūnienės, gyv. 
Linden, N. J.

“Čia prisiunčiu savo auką 
pavargėliams tremtiniams 
sušelpti. Nors pati esu pras
tame padėjime, esu serganti 
ir turiu prižiūrėti sergančią 
motiną, bet negalima būti 
kurčiai, kai mūsų viengenčiai 
broliai šaukiasi pagalbos.

“Po pirmojo pasaulinio ka
ro per Tautos Fondą aš au
kojau kas mėnuo po 1 dol. O 
dabar, jei dievas leis, aš pa
sižadu lietuvių pašalpai au
koti kas mėnuo po 5 dol., iki 
galėsiu ir iki bus reikalas.

“Visi lietuviai turėtų apsi- 
dėti mėnesiniais aukos mo
kesčiais, pastovia duokle 
tremtiniams sušelpti.”

Šis lietuvės ligonės nuošir
dus žodis turėtų būti pavyz
džiu visiems lietuvių tremti
nių draugams. Visi, o visi, 
paskirkime savo auką, kiek 
tik pajėgiame, lietuviams 
tremtiniams sušelpti.

Visas aukas malonėkite 
siųsti sekančiai:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand St.,B’klyn 11,N.Y.

VYKSTANTIEMS Į ANGLI
JĄ LIETUVIAMS REIKIA 

BALE PAGALBOS

Iš Britų zonos, Vokietijoje 
į Angliją anksčiau išvežta 
darbams ligoninėse 1,000 
Baltijos kraštų moterų. Da
bar vėl ruošiasi išvykti 4,000. 
Šis transportas baltiečių bus 
namų darbams. Už 3 mėnesių 
galės mokytis slaugėmis, kai 
tik jau galės angliškai susi
kalbėti. Anglijoj naudojasi 
tomis pat teisėmis kaip ir 
alijantų piliečiai. Už 5 mėne
sių gali priimti Britų piliety
bę. Bet drabužių ir apsiavo 
Britai nuvykstančioms mote
rims negarantuoja. Jie patys 
mažai turi. Dėl to jos tikisi 
daugiau pagalbos ir iš BALF.

Anglijoj Leicester ir Mark
field ligoninėse bedirban
čioms lietuvėms iš Vokietijos 
buvo labai malonu, kai laik
raštis Leicester Mercury jas 
gražiai aprašė, pareikšda
mas, kad “jos dar angliškai 
nemoka, bet visos noriai dir
ba.”

LOPŠINE DUKRELEI
Jei po tėviškės dangum dabar miegotum, 
Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai, 
Po auksinėm obelėlėm, po šakotom 
Tau lovelę suptų šviesūs angelai.
Ir tyliai sapnuotum Nemuną senelį 
Ir kaimynų oželius ir kaštanus, 
0‘dabar, kely pavargusi dukrele, 
Ką sapnuoji, ką regi tu pro sapnus?
Ar sugrįšim, kaip gimtinėn grįžta paukščiai, 
Ar bėgiosi tu pakrantėmis Neries, 
Ar girdi tu, kaip gimtoji žemė šaukia, 
Mūsų žvaigždės mums ar vėl danguj žėrės ?
Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios žydi, 
Kad kažin kur liko vargas ir kalnai, 
Kad tėvynės vėl mums niekas nepavydi, 
Ar sapnuoji tu, Saulele, kad tenai,
Kai po tėviškės dangum kada miegosi, 
Oš lopšinę žalio kalno ąžuolai, 
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovelę tavo šviesūs angelai ? .. .

Bernardas Brazdžionis.

ANGLIJOJE DOMISI PABAIGIU
Lehrte’s stovyklos gyven

tojai š.m. kovo mėn. 10 d. bu
vo pasiuntę “Britų Sąjungos 
Europiečių Laisvei Ginti” 
memorandumą Pabaltės 
kraštų Nepriklausomybės 
atstatymo reikalu.

Neseniai iš jos yra gautas 
su pirmininkės kunigaikštie
nės Atholl ir Chichesterio 
Vyskupo Dunkan Ton para
šais atsakymas, kurį čia pa
duodame.

“Brangūs Ponai!
Atsakydama į Jūsų laiš

kus, kurių aš tiek daug iš Jū
sų tautiečių esu gavusi, noriu 
Jums pasakyti, kaip giliai aš 
ir mano bendradarbiai Britų 
Lygoje Europiečių Laisvei 
Jums atjaučiame, ir kaip ne
pailstamai mes dirbame mū
siškiams čia įrodyti tą dide
lę skriaudą, padarytą Jums 
ir Jūsų kenčiantiems tautie
čiams. Įsteigiant mūsų Lygą 
lapkričio mėn. 1944 m., be
veik nė vienas nedrįso apie 
tai kalbėti^^as t atsitiko su 
Jūsų valstybėmis. Supranta
ma, kad žinia apie antrąjį 
bolševikų užgrobimą Jūsų 
valstybių dar mažai buvo ži
noma ir dar dėl to, kad ka
ras dar nebuvo laimėtas. Bet 
mūsų vicepirmininkas Chi
chesterio Vyskupas pajudino 
Jūsų reikalavimą mūsų vie
šame susirinkime sausio mė
nesyje, 1945 m., ir nuo to lai
ko mes darome viską, ką ga
lima išaiškinti žmonėms apie 
Jūsų valstybių padėtį.

“Mes nuolat palaikome ry-

šį su Jūsų Ambasadoriais 
(pasiuntiniais), iš kurių mes 
nuolat gauname informacijų, 
o taip pat mes dažnai Jus mi
nime mūsų savaitiniame 
spaudos biuletenyje, kurį lei
džiame nuo pereitų metų. Pa
skutinėmis savaitėmis esame 
padarę ypatingų paskaitų 
Jūsų reikalus patiekti savo 
Vyriausybei ir viešumai, ir 
mes tikime, kad greitu laiku 
įtakingų asmenų pasirašytas 
laiškas pasirodys “Times”, 
kuriame bus pareikštas pro
testas prieš bet kokį būdą de 
jure aneksijos pripažinimui.

“Paskutiniais mėnesiais 
mūsų išeinančioje spaudoje 
esame davę daug straipsnių 
tuo reikalu, taip kad tautai 
dabar yra geriau paaiškinta 
apie Jūs valstybėms padary
tą neteisybę, negu prieš du 
metu buvo. Jus turėtų įdo
mauti, kad pereitų metų va
sario mėn. viešame susirinki
me temoje: “Kodėl mes ne
galime grįžti namo” kalbėjo 
trijų BarPfjos valstybių 4 vy
rai ir paliko gilų įspūdį.

Su gilia užuojauta,
Jūsų Katherine Atholl.” 

“Ir aš noriu Jums dėkoti 
už Jūsų laišką ir pareikšti 
Jums gilią užuojautą. Aš Jū
sų reikalus įnešiau į paskuti
nį Anglijos Bažnyčių Tautinį 
Susirinkimą ir laimėjau ben
drą Jums paramą, taip pat 
daugelis Vyskupų palankiai 
kalbėjo Jūsų reikalais.

Dunkan Tonn,
Chichesterio Vyskupas.”

VENGRUOS TRAGEDIJA
Rusų remiami komunistai 

Vengrijoje stumia nuo val
džios Smulkiųjų savininkų 
partiją. Toji partija per 1945 
m. lapkričio 4 d. rinkimus bu
vo gavusi 57% balsų, tuo tar
pu kai komunistai surinko 
vos 17%.

Norėdama įvesti savo “de
mokratiją”, Maskva jau per
nai išreikalavo iš Vengrijos 
vyriausybės, kuriai vadova
vo Smulkiųjų savininkų par
tijos atstovas Ferenc Nagy, 
atstatyti kai kuriuos vyriau
sybės narius ir pašalinti iš 
seimo rusams nepageidauja
mus atstovus.

Šį pavasarį rusai pareika
lavo, kad seimas atimtų at
stovo neliečiamybės teisę iš 
Smulkiųjų savininkų partijos 
sekretoriaus Kovačo. Kadan
gi nei seimas nei vyriausybė 
to reikalavimo neišpildė, tai 
rusų karinė valdžia pati jį 
areštavo, kaltindama “šnipi
nėjimu.”

Niekam neleisdami su Ko
vaču pasimatyti, rusai pa
skelbė, kad iš jo sužinoję apie 
vengrų, “sąmokslą prieš de
mokratiją.” Tuo sąmokslu 
kaltinamas ir dabartinis mi- 
nisteris pirmininkas Nagy, 
kuris šiuo metu yra Šveicari
joje. Dabar valdžia turi jo 
pavaduotojas Maty as Rokosi 
— komunistas.

Rusija reikalauja, kad 
Vengrijoje tuojau būtų nusa-

vinti bankai, kurių rankose 
yra 62% visos krašto pramo
nės. Tada visą pramonę tvar
kytų rusai ir pasiimtų sau, 
kas patinka.

Premjeras Nagy žada atsi
statydinti, jeigu padėtis ne
pasikeis. Komunistai jo vie
ton nori pastatyti jiems pa
lankų tos pačios partijos 
žmogų Oltvanyi.

Tas komunistams padėtų 
likviduoti Smulkiųjų savinin
kų partiją ir busimuosius 
rinkimus pravesti kaip Len
kijoje.

Taip rusai mėgina palaužti 
vengrų tautą, kuri 83% tie
sioginiai pasisakė prieš juos, 
ir įvesti komunistų mažumos 
diktatūrą.

Tada Vengrija bus tvirtu 
Rusijos postu busimajame 
kare prieš vakarus.

BrazilijojGaminama
Daugiau Cukraus
Brazilijos cukraus gamyba 

pernai smarkiai padidėjo.
1946 metais Brazilijoj cuk

raus pagaminta 28,303,360 
tonai. Tai yra 3 mil. tonų 
daugiau, nei 1945 metais.

— Rusai giriasi pasigami
nę greičiausį pasaulyje lėk
tuvą, kuris į valandą nu
skrenda 660 mylių.

TYLOS REIKŠMĖ
--------------------

Kaip Japonai bombardavo 
Ameriką

Jau nuo karo pradžios ja
ponai galvojo, kaip pasiekti 
J.A.V. krantus ir gyventojų 
tarpe sukelti paniką. Tuo bū
du jie tikėjosi sukliudysią 
Amerikai sėkmingai karą 
vesti.

Kadangi jų laivynas buvo 
per silpnas prasimušti pro 
Amerikos laivyno užtvaras, o 
bombonešiai dar nebuvo išto
bulinti tolimam skridimui, 
japonai sugalvojo naują bū
dą Amerikai bombarduoti. 
Pagaminę daugybę balionų 
su sprogstamomis bombomis, 
palankiam vėjui pučiant ja
ponai leisdavo juos į Kalifor
nijos pakrantes.

To orinio puolimo prieš 
Ameriką vadu buvo paskir
tas japonų generolas Kusaba. 
1944 metų gegužės ir birželio 
mėnesiais balionais jis pa
siuntė į Amerikos žemyną 2 
tūkst. sprogstamų bombų ir 
laukė žinių, kokie bus to 
bombardavimo rezultatai.

Pranešimų jokių nebuvo, 
tarsi tos sprogstamos me
džiagos būtų nepasiekę Ame
rikos ir nukritę į Ramųjį 
vandenyną.

Kusaba įsakė sustabdyti 
bombardavimą ir padirbti to
kius balionus, kurie Kalifor
niją tikrai pasiektų. Naujais 
balionais sprogstamoji me
džiaga buvo siunčiama Ame
rikos link nuo 1944 metų lap
kričio iki 1945 metų kovo mė
nesio.

Ir šį kartą jokio atgarsio 
nesusilaukta.

Taigi 1945 metų balandžio 
mėnesyje Vyriausioji Japonų 
Karo vadovybė įsakė genero
lui Kusaba tą bombardavimą 
nutraukti, kaip bereikalingą 
pinigų eikvojimą.

J.A.V. Vakarų Pakrančių 
Apsaugos Vadovybė, su ge
nerolu Wilbur priešakyje, dėl 
to įsakymo lengviau atsikvė
pė. Ir buvo dėl ko jiems džiū
gauti.

Jau pirmu atveju (1944 m. 
gegužės mėn.), kai Ameriką 
pradėjo pasiekti japonų 
sprogstamieji balionai, gene
rolo Wilbur štabas labai su
sirūpino, nes buvo bejėgis tą 
pavojų sustabdyti. Nors ba
lionų kritimo centras buvo 
Washington© ir Oregono val
stijos, tačiau kai kurie nukri
to Alaskoje, Kanadoje, Mek
sikoje, du pasiekė net Texas 
valstiją, o vienas nusileido 
arti Michigan ežero. Ypač 
daug nerimo kėlė gynėjų tar
pe klausimas, ką reikės dary
ti, kuomet per vasaros saus
ras tos bombos sukels milži
niškus miškų gaisrus?

Vienintelis ginklas liko — 
tylėti, kad japonai nesužino
tų apie jų bombardavimo pa
sisekimą ir nepradėtų dar 
energingiau gaminti ir siųsti 
balionines bombas. Ta tyla 
turėjo pasisekimo ir šį kraš
tą apsaugojo nuo daugelio 
nelaimių.

Generolo Wilbur žiniomis 
Ameriką pasiekė apie 1,000 
japonų balioninių bombų, 
nors Kusaba sako jų paleidęs 
virš 9 tūkstančių.

Gegužės 22 d. laivu “Ernie 
Pyle” atvyko iš Vokietijos 
dešimts lietuvių, kurių šeši 
J.A.V. piliečiai ir keturi su 
imigracinėmis vizomis.

Atvykusieji išvažinėjo pas 
gimines:

Albina Bilaitienė, J.A.V. 
pilietė su dukrom Eleonora ir 
Vida apsistojo pas brolį Wal
ter Plikaitį, 751 Harrison 
Ave., Harrison, N. J.

Dr. Alfonsas Kalvaitis su 
žmona Marija ir sūnum Algi
mantu buvo apsistoję pas gi
mines New Yorko apylinkėje, 
o vėliau vyksta pas brolį J. 
Kalvaitį, Box 65. Hemphill, 
W. Va.

Florence Zapkuvienė, J.A. 
V. Piiletė, su sūnum Kęstu
čiu apsistojo pas pažįstamus: 
c/o Mr. A. Marshall, corner 
Hoffman and Height St., 
Torrington, Conn.

Liucija Tarvydiene, J.A.V. 
pilietė, apsistojo pas dėdę P. 
Satkų, 1420 S. Cicero Avė., 
Cicero 50. III.

Ida Vaičiūnienė laikinai 
sustojo New Yorke.

Gegužės 19 d. “Drotnin- 
holm” laivu iš Švedijos atvy
kusieji daktarai Petras ir Zi
na Kazlauskai su sūnum Juo
zu apsistojo pas brolį Water
bury, Conn.

“Ernie Pyle” laivu atvyku
sius be giminių ir draugų dar 
pasitiko Liet. Gen. Konsula
to New Yorke attache A. Si
mutis. I.. G. K.

2,200 NEPARDUOTŲ 
NAMŲ

Didžiajame New

norėdama jiems 
padarė lengvatas

Karo metu namų statyba 
buvo sustabdyta, visur jau
tėsi gyvenami) patalpų trū
kumas. Ypač didelė butų sto
ka buvo 
Yorke.

Valdžia 
pagelbėti,
paskolai gauti tiems statybi
ninkams, kurie namus statė 
tik veteranams. Tos lengva
tos paskatino prie platesnės 
statybos, ir jau pernai me
tais daugelis veteranų įsigijo 
nuosavus namus.

Tačiau šiemet veteranai 
sustojo namus pirkę. Iš savo 
draugų, anksčiau įsigijusių 
namus, prisiklausė įvairių 
nusiskundimų, būk namai pa
statyti pertoli užmiesčiuose; 
nepatogiose vietose ir dėl 
skubios statybos turi daug 
trūkumų, o jų kaina ne ma
žesnė, kaip 810,000.

Šiuo metu veteranai nuo 
namų pirkimo pradėjo susi
laikyti, kiti piliečiai irgi ne
siskubina. To pasėkoje New 
Yorko apylinkėse atsirado 
tuščių, pardavimui skiriamų 
namų, į kurių statybą įdėta 
apie 25 milijonai dolerių.

Tas privertė statybininkus 
būti atsargesniais su statyba 
ir, kol šie namai nebus par
duoti, į naujų namų statybą 
nedėti savo kapitalo.

Lenki jos Dvasininkui
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Tremtiniai Vertina 
BALF Ankas

Amerikiečių ir prancūzų 
zonose gyvenančių lietuvių 
tremtinių delegatų konferen
cijoj, tarp kita, besvarstant 
Lietuvos laisvinimo ir trem
tinių reikalus, priimta ir re
zoliucija didžiai įvertinanti 
BALF darbą, šelpiant trem
tinius, remiant besimokantį 
jaunimą. Suvažiavimas pa
reiškė BALF ir atskiriems 
aukotojams nuoširdžiausią 
padėką už gausiai teikiamą 
jiems paramą. Girdint mūsų 
aukų įvertinimą, norisi dar 
daugiau aukoti, nes aukos 
pasiekia tikslą.

Iš Lenkijos dvasininkų 
1939-1945 karo metai parei
kalavo nepaprastai didelių ir 
kruvinų aukų. 1939 metais 
Lenkijoj buvo 20 diecezijų su 
10,015 kunigų. Iš jų 1,811, va
dinasi 18G, turėjo mirti žiau
ria prievartos mirtimi. Į šitą 
skaičių neįeina vienuoliai ir 
studentai teologai. Kai kurių 
diecezijų buvo išžudyta 40rJ, 
kitur net apie pusę visų kata
likų kunigų. Didžioji kunigų 
dalis (daugiau kaip 1,000) 
buvo nužudyti ne Rusijos, 
Lenkijos ar Vokietijos kon
centracijos stovyklose, bet jų 
pačių parapijose. Šiandien 
yra aišku, kad nė viena kita 
profesija ar luomas Lenkijo
je taip skaudžiai nenukentė
jo, kaip Lenkijos dvasinin
kai.
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Tremtiniu
6

Kult. Gyvenimas
Mokytojų kursai

Nors lietuvių tremtinių 
tarpe yra ir gana daug mo
kytojų, tačiau nepamirštama 
ir jų prieauglis. Daugiausia 
įvairių mokyklų mokytojų 
yra amerikiečių zonoje, ma
žiausia anglų. Todėl anglų 
zonoje pirmiausia susirūpin
ta naujų mokytojų paruoši
mu. Dar 1945 metų rudenį 
Flensburgo lietuvių stovyk
loje buvo įsteigti pradžios 
mokyklų mokytojų kursai, 
kurie sėkmingai veikia ir pa
ruošia naujų mokytojų.

1946 m. rugpiūčio 8 d. pra
džios mokyklų mokytojų 
bursai buvo atidaryti ir See- 
dorf bei Zeven lietuvių sto
vykloje. Kursų vedėjas litua
nistas Petras Butėnas. Kur
sus lanko 36 klausytojai (25 
vyrai ir 11 moterų).

Kursuose dėstomi 23 šie 
specialieji dalykai: tikyba ir 
jos metodika, lietuvių kalbos, 
skaičiavimo, kraštotyros, 
gamtamokslių, muzikos, dai
lės dalykų, rankdarbių, fizi
nio lavinimo metodikos, pe
dagogika, pedagogijos istori
ja, vaiko psichologija, ben
droji psichologija, mokyklos 
higiena, pirmoji pagalba, 
mokyklos administravimas, 
dailyraštis, žemės ūkio moks
las, dainavimas.

Iš bendrojo lavinimo moks
lo einami šie dalykai: lietuvių 
kalba ir literatūra, literatū
ros teorija, visuotinė litera
tūra, Lietuvos ir visuotinė is
torija, anglų kalba, filosofi
jos pradmenys, etika, logika, 
visuomenės mokslas, geogra
fija, biologija, botanika, zoo
logija, anatomija, kosmogra
fija, fizika, chemija, aritme
tika, algebra, geometrija ir 
trigonometrija.

Muzikos praktikai vado
vauja V. Dvarionas, lietuvių 
kalbos pedagoginei praktikai 
—p. Butėnas, skaičiavimo ir 
kraštytyros pedagoginei 
praktikai A. Kasperavičius, 
Pedagoginės praktikos ap- 
tartys daromos nuo kitų 
mokslų dalykų atliekamu 
metu.

Kursuose pamokų kasdien 
po 6 teorines ir 2 praktines 
pradžios mokykloje. Be to, 
dar tų pamokų aptartis ir 
muzikos praktika. Išskyrus 
svarbiuosius specialiuosius 
mokslus, visų kitų mokslų 
dalykų egzaminai laikomi 
netrukus po to, kai jų kursas 
išeitas. Kuršininkai dirba 
rimtai ir atsidėję. Per parą 
jiems tenka dirbti net iki 17 
valandų.

Kursai vyko pačių kurši
ninkų išsiremontuotame len
tiniame barake. Stalą, suo

lus, rašomąją lentą patys 
kuršininkai pasidirbdino. 
Truko mokslo priemonių. Jų 
teko gamintis taip pat pa
tiems kuršininkams. Jie • pa
sididino ir nusibraižė archio- 
loginį istorinės Lietuvos ir 
lietuvių kalbos tarmių žemė
lapį. Jie net susitaisė buvusį 
užmestą ir nebenaudojamą 
portefijoną. Kuršininkai nau
dojosi gimnazijos biblioteka, 
sudarytą daugiausia iš Ame
rikos atsiųstųjų knygų. Jie 
taip pat naudojosi ir kultū
ros žurnalo “Žingsniai” su
rinktomis knygomis.

Mokslo metų pabaigoje nu
matyta suruošti parodėlę, 
kurioj bus pavaizduota Lie
tuvos knygos 400 metų su
kaktis ir pačių kuršininkų 
pagaminti eksponatai bei 
medžiaga pavaizduojanti 
kaip tuose kursuose buvo 
dirbamas darbas.

Seedorfo stovyklą išskirs
čius, pradžios mokyklos mo
kytojų kursai tesusitrukdė 3 
dienas, toliau savo darbą tę
sė Stadės lietuvių stovyklo
je.

Dirbamas didelis kultūros 
darbas

Lietuvių tremtinių Vokie
tijoje bendruomenėje veikia 
kelios lietuviškos knygų lei
dyklos. Iš jų geriausiai ligi 
šiol yra užsirekomendavusi 
“Patria” veikianti Tuebinge- 
ne. Ligi šiol yra išleidusi 
šiuos veikalus: Stasio San- 
tvaro eilėraščių rinkinį “Lai
vai palaužtom burėm”, S. 
Šlapelio Lietuvos žemėlapį, 
Stepo Zobarsko novelių rin
kinį “Savame krašte”, Alfon
so Nyka-Nyliūno eilėraščių 
rinkinį “Praradimo Simfoni
jos”, Vaclovo Biržiškos “Lie
tuvių Rašyto j ų • Kalendorių’ ’, 
Vikt. Kamantausko “Prakti
nį prancūzų kalbos vadovėlį”, 
Vytės Nemunėlio gausiai 
iliustruotą “Mažąją Abėcė
lę” ir Stepo Zobarsko jauni
mui skirtų novelių rinkinį vo
kiečių kalba “Das Lied der 
Sensen”.

Be to, leidykla “Patria” 
spausdina šias knygas, ku
rios artimiausiu laiku pasiro
dys: Balio Gražulio novelių 
rinkinį “Brydė Rugiuose”, 
Antano Škėmos novelių rin
kinį “Nuodėguliai ir kibirkš
tys”, didžiulį lietuvių tremti
nių rašytojų almanachą 
“Tremties Metai” (jis jau vi
sai baigiamas spausdinti), 
Stepo Zobarsko iliustruotą 
knygelę vaikams “Riestaūsio 
sūnus”, Vytės Nemunėlio ei
lėraščių rinkinį vaikams “Tė
vų Nameliai”, Vinco Ramono 
romaną “Kryžiai”, Stepo Zo

barsko pradžios mokyklai 
skaitymų knygą “Aušrelė” I 
dalis, Stepo Zobarsko apsa- 
kamėlius jaunimui “Ganyklų 
vaikai”, lietuvių grafikų an- 
talogija “Naujieji Grafikos 
darbai”, Viktoro Kamantaus
ko ispanų kalbos vadovėlį, 
Gailiaus vokiškai-lietuviško 
žodyno II-ją laidą. Dr. Kazio 
Griniaus “Atsiminimų” I-jį 
tomą, Bernardo Brazdžionio 
naujausių eilėraščių rinkinį 
“Šiaurės Pašvaistė”, Kazio 
Bradūno sonetus “Vilniaus 
Varpai”, Stasio Lauciaus vai
kams eilėraščių rinkinį “Po 
pilkais debesėliais”, Dr. K. 
Avižonio “Lietuvos Istorija”, 
Pr. Naujokaičio “Lietuvių li
teratūros istorija” ir prof. P. 
Joniko “Lietuvių Kalbos Pra
eities Bruožai”. Taigi mato
me, kad “Patria” ligi šiol yra 
išleidusi aštuonius veikalus 
ir numačiusi dar išleisti 18.

“Patria” yra išleidusi ir 
šiuos muzikos veikalus: Bro
niaus Budriūno “Trys Gies
mės”, solo. VI. Jakūbėno 
“Penkios Liaudies Dainos”, 
solo, VI. Jakūbėno “Pasaka”, 
fortepionui, Stasio Gailevi- 
čiaus “Septynios Dainos”, so
lo.

Pažymėtina, kad leidyklos 
“Patria” leidiniai išleidžiami 
skoningai: gerame popieriu
je, gražiu lietuvišku šriftu, 
visi leidiniai gražiai įrišti.

Leidyklai “Patria” vado
vauja J. Lenktaitis, gabus, 
sumaningas ir apsukrus vy
ras.

KATALIKŲ PUBLICISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Paryžiuje posėdžiavo pir
masis po šio karo Europos 
krikščionių publicistų suva
žiavimas. Suvažiavimo svar
biausią diskusijų Tobjektą su
darė tema: “Krikščioniškoji 
mintis ir kultūros krizė.” Su
važiavime buvo griežtai pasi
sakyta prieš socialinę nely
gybę, marksizmą ir egzisten
cializmą. Vokiečių katalikai 
rašytojai pasiuntė suvažiavi
mui sveikinimą, pažymėda
mi, kad šiuo momentu, kata
likybė yra vienintelis ryšys, 
jungiąs Vokietiją su dvasi
niu pasauliu už jos ribų.

PRANCŪZAI MELDŽIASI 
UŽ VOKIEČIUS

“Maldos žygio už Vokieti
ją” sąjūdis, sukeltas Tulū- 
zos arkivyskupo kard. Salie- 
ge, jau turi apie 80,000 narių. 
Jo tikslas — melstis už vo
kiečius ir santykius tarp 
abiejų tautų padaryti kiek 
galint švelnesnius.

Aleksandra Košubienė, lietuvių tremtinių moterų vardu įteikia 
BALF sekretorei Norai Gugienei dail. Vyt. Košubos sukurtą sto- 
vylėlę, kaip padėką Amerikos lietuvėms motermis už sutektą ir 
teikiamą tremtiniams pagalbą. Įteikimas įvyko gegužės 19 dieną 
New Yorker viešbutyje.

IŠ VISUR IR APIE VISK)
BIZNIS IR MENAS

Vienas iš turtingiausių 
amerikiečių filmų magnatų 
pasirodo vieną dieną pas G. 
Bernard Shaw. Su cigaru 
dantyse, rankas įsikišęs į ke
linių kišenes, sako jis: “Po
nas Shaw, aš norėčiau kai 
kuriuos jūsų veikalus įsukti 
į filmą. Aš juos gerai pažįs
tu. Jie yra geri, ir aš galiu 
už juos mokėti pinigą. Mano 
namuose nėra nieko, kas bū
tų per gražu, ir aš norėčiau, 
kad jūs šviestumėte juos 
kaip žvaigždė.” — “O meiste
ri,” kukliai atsakė rašytojas, 
giliai magnatui nusilenkda- 
mase, “matau, matau, kad 
jūs tikrai esate menininkas. 
O aš — tik paprastas biznie
rius. Todėl matote, tamstele, 
kaip tarp mudviejų nėra nie
ko bendro^ir kad mudu vie
nas kito niekados nesuprasi
me”.

IMPERATORIENŪS
SĄŽINE

Našlei kinų imperatoriaus 
žmonai Tsu-Hsi 1889 m. neti
kėtai šovė į galvą mintis va
saros rūmus, kuriuos visokie 
barbarai buvo 70 metų grio
vę ir plėšę atstatyti iš naujo 
ir padaryti dar puošnesnius. 
Tačiau tam reikalui reikėjo 
50 milijonų dolerių, o juos ir 
imperatoriaus žmona negi iš 
kelmo išspirs. Ką daryti ? Im
peratoriaus žmona nuspren
dė apgauti valstybę, taip 
samprotaudama: paimsiu tą 
sumą iš kreditų, skirtų karo 
laivams statyti, — juk karo 
laivus vis tiek iššaudys, o rū
mai, sykį pastatyti, liks am
žinai.

Kaip tarė, taip ir padarė— 
ir stojosi puikūs vasaros rū
mai. Revoliucija ėjo po revo
liucijos, ritosi galvos, sugriu
vo ir imperatoriaus sostai, 
karo laivai visi buvo nuskan
dinti iki vieno, o imperato
riaus vasaros rūmai tebesto
vi dar ir šiandien pusvalan
dis kelio į vakarus nuo Peki
no, žėrėdami visa savo didy
be, kaip tikras statybos meno 
deimančiukas.

KAIP KINAI VAIZDUOJA
SI “PENKIS DIDŽIUOSIUS”

Kinų laikraštis “Sin Wan 
Pao” taip mėgina apibūdinti 
“penkis didžiuosius”: Pran
cūzai, tik baigę kalbėti, tuo
jau ima ir veikti. Anglai vei
kia kalbėdami. Amerikiečiai 
kalba tik tada, kai jau yra ką 
padarę. Rusai tik veikia, o 
kalbėti iš viso nekalba. Kinai 
tik kalba ir kalba — ir nieko 
neveikia.

CHURCHILLIS VIETOJ 
ŠVYTURIO

“Les Lettres Francaises” 
kiek ironiškai pasisako dėl 
tų britų projekto, kurie, no
rėdami įamžinti Winstono 
Churchillo nuopelnus šiame 
kare ,nutarė juos įamžinti 
tokiu būdu: prie Doverio pa
krančių, lygiai priešais Pran
cūziją, vietoj švyturio pasta
tyti monumentalią Winstono 
Churchillo statulą, kuri drau
ge eitų ir švyturio pareigas, 
o laivams reikalingus signa
lus raudona ir balta šviesa 
pakaitomis svaidytų niekad 
neužgęstąs britų ekspremjie- 
ro cigaras. Prancūzų laikraš
tis projekto autoriams pata

ria pasirūpinti, kad tas Chur
chillo pavidalą turįs gauti 
naujoviškas švyturys neuž
mirštų gauti ir jo figūros 
storumo...

KANADOS ARKLIENA 
EUROPAI

Kanadoje padidėjo pertek
lius arklių, kuriuos mašinų 
vartojimas išstumia iš apy
vartos kaip mieste, taip ir 
ūkyje, šiuo metu priskaito- 
ma apie 100 tūkstančių ark
lių, kurių nėra kur dėti. Ūki
ninkai juos parduoda už 5 ar 
10 dolerių.

Tuos arklius dabar supirks 
viena firma, kuri iš jų paga
mins konservus badaujančiai 
Europai.

Ta firma jau nuo 1944 me
tų konservuoja arklieną ir 
jau yra pardavusi UNRRA 
18 milijonų dėžių arklienos. 
Dabar ji vėl gavo užsakymą 
pagaminti 8 milijonus dėžių 
konservų.

Kanados ūkininkai džiau
giasi nusikratę arklių pertek
liaus, nes jų vietoje galės pa
didinti karvių prieauglį, ir 
pakelti pieno gamybą.

TOBULAS BATAS

Anglijos avalynės gamin
tojai savo suvažiavime pa
skyrė 160 tūkstančių dolerių 
išdirbimui projekto tobulam 
batui.

Jie sako, dabar gaminama 
avalynė visa yra netikusi: iš
kreipia ir sudarko kojos iš
vaizdą, užtriną mozolius, ar
ba nepatraukliai, gramozdiš
kai atrodo.

AMERIKIEČIAMS DRUS
KOS UŽTEKS

Amerikos Vidaus Departa
mento Kasyklų Biuras ap
skaičiavo, kad krašto kasyk
lose yra apie 55 trilijonų to
nų druskos. Jeigu Amerikie
čiai tiek pat druskos vartos 
kaip ligi šiol, tai jos užteks 
423 tūkstančius metų. Tiki
masi, kad anglis, žibalas ir 
gazas baigsis daug anksčiau.

BADAS WASHINGTONE

Vilniuje leidžiamas komu
nistų laikraštis “Tiesa” š.m. 
vasario 5 d. numeryje rašo 
apie maisto trūkumą Ameri
koje. Pasak jo Washingtone 
tuojaus bus formalus badas.

Kaip mano bimbininkai?

KAS JUMS PATINKA 
MOTERYJE?

Tokį klausimą vienas Stok
holmo žurnalas pastatė šve
dų vyriškajam pasauliui. Ir 
pasirodė, kad pagal eilę dau
giausiai vyrams patinka šie 
moterų būdo ypatumai; 1. 

gerumas, 2. tvarkingumas, 3. 
patrauklumas, 5 taupumas, 
ir t.t. Ir tik kelintoj vietoj 
pasirodė gražumas . . .

AUSTRALAI KVIEČIA 
MOKSLININKUS

Australijos kabinetas nu
sprendė kviesti į savo kraštą 
vokiečių mokslininkus ir 
technikus. Su jais turi būti 
sudaromi tuo reikalu priva
taus pobūdžio susitarimai. 
Kviečiamieji turi būti politiš
kai švarūs. Kita sąlyga—kad 
kviečiamiems dalykams turi 
stigti britų ar australų spe
cialistų.

SUVAŽIUOS 15,000 JAU
NIMO ATSTOVŲ

1947 m. rugpiūčio mėn. 
Norvegijoje, Oslo mieste, 
šaukiamas antrasis pasauli
nis krikščionių jaunimo su
važiavimas. Tikimasi sulauk
ti apie 15,000 jaunimo atsto
vų iš įvarių pasaulio kraštų. 
Suvažiavimui ruošti komite
tą sudaro 20 kraštų atstovai.

BANGINIŲ ŽVEJYBA

Banginis yra didžiausia žu
vis. Jo mėsa nevalgoma, bet 
iš jos spaudžiamas vertingas 
aliejus, vartojamas pramo
nės reikalams.

Banginių gaudymas yra 
labai pelningas, nes iš vieno 
banginio gaunama apie 18 to
nų to brangaus aliejaus. To
dėl banginių žvejyba yra la
bai išsiplėtusi. Ja užsiima 
daugiausia didžiulių valsty
bių žvejai, savo vyriausybių 
remiami.

Belenktyniaudami dėl pel
no, žvejai buvo bebaigią tą 
jūrų milžiną visai išnaikinti, 
tuo labiau, kad jo veisimasis 
yra labai mažas (1 ar 2 prie
augliai į metus). Taigi prieš 
karą buvo sušauktas Tarp
tautinis Banginio Žvejybai 
susirinkimas, kuris leido kas
met išžudyti ne daugiau 16 
tūkstančių banginių.

Šiemet banginių gaudymas 
vyko Pietų Ledinuotame van
denyne. Toje medžioklėje da
lyvavo sekančios žvejų gru
pės : norvegų—7; britų—3; 
japonų—2; Pietų Afrikos— 
1; Olandų—1 ir rusų—1, viso 
15. Jie sugavo 15,230 bangi
nių, taip beveik tiek, kiek yra 
leista.

GIMIMŲ REKORDAS

Per 20 savaičių šiemet 
New Yorke užregistruota 70 
tūkstančių gimimų. Pernai 
gi per tą patį laiką gimimų 
buvę tik 49 tūkstančiai, o 
ankstyvesniais metais dar 
mažiau.

Taigi šie metai Didžiajam 
New Yorkui gimimų skai
čiumi yra rekordiniai metai.

Stepas Zobarskas.

Laimingasis
(Pabaiga)

— Tai ir vesk.
— Lengva pasakyti — vesk. Vesčiau, bet kad jos 

tėvai apie tokias vedybas nė girdėti nenori. Rytoj bus 
jos vestuvės — išteko už tokio pat turtingo, mokyto 
žmogaus, kaip ir ji pati. Dabar tu gali suprasti, ką per
gyvena mano širdis. A, bet užuojautos man nereikia. 
Eime geriau į trobą, pavakarieniausi su mumis drauge, 
pasilsėsi, o rytoj galėsi toliau keliauti. Patarčiau užeiti 
pas vestuvininkus. Kas kas, bet jau nuotaka tai tik
riausiai bus laiminga.

m
Rytojaus dieną Vainoras tiesiai drožė į ištaigingąją 

sodybą, iš kurios plaukė linksmos dainos ir dar links
mesnė muzika. Ten jau buvo visi įsismaginę. Jaunieji 
neseniai grįžo iš bažnyčios, sukeitę žiedus, ir dabar 
prasidėjo pats pokylio įkarštis.

— Statyk į kertę savo lazdą ir pasidėk krepšį, — 
pakvietė nuotakos tėvas, sutikęs Vainorą. — šiandieną 
visi, kas tik užsuks į mano rūmus tegu puotauja iki 
nugriuvimo.

Jis buvo apsirengęs brangiais drabužiais, stalai linko 
nuo valgių ir gėrimų, bet akys atrodė liūdnos, o veide 
slypėjo nerimas ir rūpestis.

Kai Vainoras pasisakė, ko atėjęs, nuotakos tėvas 
krimstelėjo žilus ūsus.

— Atiduodu savo vienintelę į svetimas rankas, — 

tarė atsidusdamas. Gerai, jeigu bus rimtas ir doras vy
ras, mylės ją, bet jeigu pradės laidokauti? Būdamas 
pasiturįs, nepašykštėjau kraičio. Daviau tiek, kad ilgai 
bus jaučiamas nepriteklius ūkyje. Bet aš to, žinoma, 
negaliu. Kad tiktai jie būtų laimingi. Likęs vienišas, 
vis kaip nors datempsiu savo rūsčias dienas iki karsto 
lentos.

— Bet jau tamstos dukrelė neabejotinai laiminga?
Tai taręs, žvejo sūnus nukreipė akis į didįjį iškilmių 

stalą. Apsupta gražiausių pamergių ir pajaunių, sėdėjo 
ji šalia savo vyro, šaunaus jaunuolio, kaip šio pasaulio 
karalienė. Baltuose rūbuose, tarp ištiso miško gėlių ir 
žiburių, ji atrodė nebe šios žemės viešnia, bet tikras 
dangaus angelas. Viešpatie, kaip meiliai sučiauptos jos 
lūpos, kokie balti dantys, koks žavus akių spindėjimas, 
kokie minkštučiai banguoti plaukai, kokios tamsios 
blakstienos. O kaip jai tinka auksiniai žiedai! Tokios 
gražios mergaitės kaip gyvas Vainoras nebuvo matęs. 
Dabar suprato jis, kodėl anas ūkininkaitis taip dūsavo.

— Kad jūs laiminga, nebėra ko nė klausti, — tarė 
Vainoras.

— O taip, labai laiminga, — atsakė nuotaka. Staiga 
ji pasikėlė iš užstalės, nubėgo į kitą kambarį ir įsi
kniaubė baltuos pagalviuos, žvejo sūnus matė, kaip 
trūkčioja jos pečiai, iš akių rieda ašaros. Paskui ji pa
kėlė galvą, šilkine nosinaite atsargiai nušluostė akis, 
ironiškai nusišypsojo.

— Dieve mano, argi ir jūs nelaiminga! — sušuko 
Vainoras.

— Ne visi yra laimingi, kuriems kiti pavydi laimės. 
Jeigu jūs žinotumėt, kas verda mano širdy? Jeigu jūs 
nors dalelę pajustumėt to, ką kenčia mano siela!

— Jeigu jau jūs, rinktine iš gražiųjų ir turtingųjų, 
esate nelaiminga, tai pats nebežinau, kur besurasti lai

minguosius. Matyt, nieko nebeliko, kaip tik padėti laz
dą su kelionės krepšiu ir grįžti namo, nieko nepešus.

— Oi, nesakykite taip, — prieštaravo nuotaka. Pa
saulyje yra žmonių, kurie suranda laimę.

Valandėlę patylėjus, ji nutvėrė žvejo sūnų už rankos 
ir nusivedė į nuošalų kambarėlį, išpuoštą brangiais kili
mais ir paveikslais.

— Palaukite truputėlį, — atsiprašė nuotaka ir vik
riai atrakino spintelės duris. Išsiėmė paveikslą, pri
spaudė jį abiem rankom prie krūtinės, droviai pakėlė 
akis.

— Jeigu žinočiau, kad išlaikysit paslaptį. . .
— Prisiekiu jums.
— Tai pažvelkit. Štai tas, kurį aš tikrai mylėjau. 

Susipažinome mieste. Kartą jis man parašė eiles. No
rite, paskaitysiu?

— Paskaitykit.
Ir ji paskaitė apie tai, kad jis klausysis visuomet jos 

balso taip, kaip muzikos, ir kur bebūtų, visuomet jieš- 
kos jos, todėl, kad ir jos juokas ir jos žodžiai — šne
kučiai dar ilgai jo, vienijo vilko, ausyse skambėsią.

— Juk tiesa, kad jis turėjo poetišką sielą? — pa
klausė nuotaka, baigusi skaityti.

— Galimas daiktas, — atsakė Vainoras. Apie poeziją 
nedaug teišmanau. Viena tikrai aišku, kad jis mylėjo 
jus. Kodėl išsiskyrėt?

— Susipykom, ir visiškai dėl niekų. Kartą baliuje 
šokau su kitais vyrais, norėdama jį perzinti. O jis įsi
žeidė, išėjo ir daugiau nebegrįžo. Tada aš pati nuėjau 
pas jį. Įsivaizduokite tik, pati! Ir žinote ką? Jis pasiro
dė toks šaltas, toks rūstus, net gi davė suprasti, kad 
ir be manęs dar esą pasauly moterų. Tada aš nutariau 
jam atkeršyti. Ir.štai aš ... aš . .. aš jam atkeršijau.

— O kaip su tuo ūkininkaičiu) kurio laukai su jūsų 

laukais susieina? Jis tikrai yra jus įsimylėjęs.
— Jis — galbūt, bet aš — ne.
Ji dar kažką norėjo pasakyti, bet pasigirdo sunkūs 

žingsniai ir pasirodė jos jaunikis.
— Klausyk, vaikuti, — tarė jis, mandagiai, bet šal

tai linkterėjęs žvejo sūnui, — tavęs jau pasigendame 
prie iškilmių stalo.

— Aš tučtuojau būsiu su jumis, brangusis, — atsa
kė švelniu balsu. Atleiskit man, žvejy!

Tai tarusi, pasipudravo, pasitaisė plaukus ir, links
mai šypsodamasi, kad niekas neįspėtų jos sielvarto ir 
nepažintų kančios, nuplaukė ilguos baltuos rūbuos į 
puotos kambarį.

IV
Daug dienų keliavo žvejo sūnus, kol pasiekė didžiulį 

miestą. Eidamas gatvėmis, stebėjo žmones, ištisais miš
kais plaukiančius nuo ryto ligi vidurnakčio, ir jieškojo 
jų veiduose slypinčios laimės. Bet visi, užklausti apie 
laimę, tik ranka numodavo.

— Laimingieji čia nevaikščioja, — nusprendė paga
liau Vainoras. Reikia užsukti į valdžios rūmus, pas že
mės viešpačius, gal ten surasiu.

Vainoras buvo girdėjęs, kad ministeris pirmininkas 
esąs populiariausias asmuo visame valdovo dvare ir 
net pačioj valstybėj. Gražiausios šalies moterys, rūmų 
damos, jį įsimylinčios iš pirmo žvilgsnio. Kai valdinin
kas pranešė, kad jam suteikiama audiencija, žvejo sū
nus nedrąsiai peržengė kabineto slenkstį ir žemai nu
silenkė.

Ministeris pirmininkas tik buvo grįžęs iš Ministerių 
Tarybos posėdžio ir ilsėjosi už sunkaus ąžuolinio stalo. 
Ant sienos kabojo valstybės ženklas. Grindys išklotos 
persiškais kilimais. Stalas papuoštas paties geriausio
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Philadelphijos Žinios Į
SVARBUS JUBILIEJUS

Liepos 28 d. sukanka 25 
metai kai Amerikos Jungti
nės Valstijos pripažino pil
nai Lietuvos Nepriklausomy
bę. Tai buvo linksmiausia 
diena ne tik tiems, kurie 
šiam pripažinimui dirbo, bet 
ir visai lietuvių tautai.

Mes Amerikos lietuviai, tu
rėtume tą jubiliejų tinkamai 
atžymėti su ne mažesniu 
svarbumu kaip kad minėjom 
Vasario 16-tą pareiškiant J. 
A.V. širdingą padėką už Lie
tuvos Nepriklausomybės de 
jure ir de facto pripažinimą 
ir už nepripažinimą jos už
grobimo, kai jau septyni me
tai kaip kruvinieji Hitlerio 
bendraminčiai, talkininkai 
užgrobė ir tebelaiko Lietuvą, 
žiauriai kankina ir žudo lie
tuvius.

Iki šiol Lietuvos pripažini
mą minėdavom surengdami 
piknikus, išvažiavimus, bet 
šiemet surenkime turinin
giau padėkodami Washingto-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkite# 
dieną Ir naktį

no demokratijai ir pareikšda- 
mi protestą Kremliaus dik
tatūrai. Vieša skaitlinga ei
sena, svarbiausiomis miesto 
gatvėmis, su daugybe tam 
minėjimui pritaikintų para
šų ir kitokių istorinių išsi
reiškimų būtų geriausia šiai 
šventei paminėti, kurioje 
nors didesnėje miesto salėje 
turėti prakalbas su žymiais 
kalbėtojais. Tegul plataus 
pasaulio žmonija žino ką Phi
ladelphi jos ir Amerikos lietu
viai rūpinasi Lietuvos ir lie
tuvių padėtimi.

Philadelphijos lietuviai 
yra darę panašias eisenas ir 
skaitlingus paradus 1920 m. 
a. a. kun. J. Kaulakiui parvy- 
kus iš Federacijos Seimo ir 
paaiškinus momento svarbu
mą Lietuvos reikalais, per 
vieną savaitę tapo surengta 
ir viena iš didžiausių lietuvių 
eisenų svarbia Broad gatve. 
Kitas skaitlingas viešas pasi
rodymas įvyko 1926 m. minė- 
jant Amerikos Sesqui-Cen- 
tennial Lietuvių Dienoje.

Ir kitos lietuvių kolonijos 
turėtų šiuo 25 metų Lietuvos 
Pripažinimo Jubiliejum rim
tai susidomėti, pasiųsdami 
padėkos rezoliucijas Ameri
kos vyriausybei. Jubiliejus 
galėtų įvykti sekmadienį, lie
pos 27 d.

Pranas Pūkas

VISKAS NAUJO

Panelė Ona Rimutė, gegu
žės 31 dieną ištekėjo už Teo
doro Sobel. Jaunoji pora su
situokė šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj. Jaunuosius 
sveikino daug pažįstamų, gi
minių ir artimųjų. Jaunoji 
buvo veikli vytė, gera artis
tė, gražiai moka lietuviškai. 
Malonu pasveikinti, kad ir iš
tekėjo už lietuvio. Sveikina
me jauną šeimą linkėdami ir 
toliau palaikyti lietuvišku
mą.

V. Kučinskai, susilaukė sū
naus. Berniukas gimė gegu
žės 6 d. Pakrikštytas Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
birželio 1 d. Krikšto tėvais 
buvo Jurgis Grokas ir Ona 
Petroška. Sūnus auga stiprus 
ir sveikas.

Villa Joseph Marie studen
tės turės savo užbaigimo mo
kyklos iškilmes birželio 8 d. 
3 vai. p.p. Jų programa vi
suomet esti įvairi ir įdomi.

Eleonora Jablonskytė ir 
Elena šaulytė birželio 1 die
ną dalyvavo N. J. apskričio 
Vyčių choro koncerte, New- 
arke, N. J.

Balsas Is Ligonines

Rašo Kun. St Raila

Gailestingoji seselė stovėjo 
šalia, mano pažįstama lietu
vaitė studentė, rengė dakta
rą: kabino jam ant kaktos 
kažkokį keistą veidrodį. Po 
kelių minučių keliolika in
strumentų prinešė prie mano 
kėdės. Kelios slaugės ir dak
taras su pagelbininku ramiai 
rengėsi. Nors žinojau, kad 
tai lengva operacija, bet 
vaistai ir visos aplinkybės 
gadino nuotaiką. Kas minutė 
jaučiaus nervingesnis. Mat 
sutikau, kad darytų operaci
ją tik vietos užmarinimu, o 
taip viską mačiau ir jaučiau. 
Čia daug ceremonijų nėra, iš- 
žiodino, burnon įkišo metali
nį šaukštą, prispaudė liežuvį, 
ir tuoj pradėjo “marinti”.

Gerklėn įleido kažkokius 
vaistus, kurie nebuvo malo
nūs išsiveržė kraujas ir 
skausmai suėmė gan stipriai. 
Daktaras laukė kol nustos 
bėgęs kraujas. O aš taip no
rėjau, kad jau būtų pabaig
ta. Bet žinojau, kad dar tik 
pradėta. Kraujas nustojo 
verštis ir daktaras visokiais 
instrumentais pradėjo ten 
piaustyti, kaitinti, lupti, 
traukti, siūti ir 1.1. Ką jis ten 
darė negalėjau matyti, bet 
jaučiau širdies smarkesnį 
plakimą. Gavau pailsėti ir 
vaistų pakvėpuoti. Dar keli 
skausmingi daktaro “plovi
mai” ir jaučiau, kad gal jau 
baigta. Bet dar užtruko kele
tą valandėlių, ir jau po ope
racijos. O taip laukiau tos 
valandos. Padėkojau dakta
rui ir slaugėms. Už poros mi
nučių buvau jau kitame ligo
ninės kambaryje, kuriame ei
na jau gydymo procesas.

ATSIMINIMAI IŠ VATIKANO
(Epizodai iš trijų popiežių Pijų gyvenimo)

Kun. Dr. K. Rėklaitis, M.I.C.

Tėviška užuojauta
Buvo spalių pabaiga 1913 

metais. Tuo laiku buvau dar 
studentas, baigiąs aukštuo
sius mokslus Romoje ir ką 
tik su kitais mano draugais, 
įšventintas kunigu. Didelis 
buvo mūsų džiaugsmas, kai 
sužinojome, kad mes busim 
priimti specialioje audienci
joje tuometinio popiežiaus 
Pijaus X.

Paskirtą dieną mes, devy
ni naujai įšventintieji, links
mučiai nuvykome į Vatika
ną. Be kolegijos vadovybės, 
su mumis drauge buvo dar 
du buvusieji kolegijos alum- 
nai: vienas — senelis, sulau
kęs 50 kunigystės metų, ki
tas — senelio brolvaikis, su
laukęs 25 kunigystės metų. 
Abudu buvo atvykę iš toli
mos savo tėvynės, kad Ro
moje, kur jiedu buvo įšven
tinti kunigais, atšvęstų savo 
auksinį ir sidabrinį jubiliejų.

Vatikanas knibždėte knib-

gai, kad visi buvome giliai 
sujaudinti. Nuo kai keno 
skruostų nuriedėjo net aša
ra .. .

Tie Pijaus X tikrai tėviš
kos užuojautos žodžiai giliai 
įsmigo į mano atmintį. Juos 
ir šiandien, po 30 su viršum 
metų, gyvai atsimenu.

Neoficiali Kanonizacija
Dvidešimt vieneriems me

tams praslinkus, man vėl te
ko dalyvauti audiencijoje pas 
Šventą Tėvą, tik šį sykį jau 
kitokiomis aplinkybėmis. Po
piežium tuomet buvo garsu
sis Pijus XI. Pats gi buvau 
tuomet marijonas ir Marijo
nų Kongregacijos atstovas 
Romoje. Audiencija buvo su
teikta marijonų vyriausios 
vadovybės nariams ir Romos 
kolegijos studentams ir bro
liams, dvidešimt penkerių 
metų nuo marijonų atsteigi- 
mo sukakties proga.

Tai įvyko 1934 metais, lie
pos 16 dieną. Marijonų audi
encijai buvo paskirta salė, 
vadinama Sala del Tronetto, 
kuri yra visai šalia popie
žiaus darbo kambarių. Joje 
paprastai priimami aukštieji 
valstybių diplomatai, kai jie 
įteikia savo kredencialus Va
tikano valstybės valdovui, 
popiežiui.

Paskirtą valandą į tą salę 
susirinko visi marijonai, ku
rie tuo laiku gyveno Romoje, 
vyriausios jų galvos iki že
miausio broliuko virėjo. Be 
generolo ir jo patarėjų, be 
generalinių marijonų valdi
ninkų, audiencijoje dalyvavo 
marijonų Romos kolegijos 
studentai ir broliai patarnau
tojai. Viso, kiek atsimenu, 
galėjo būti apie 30 asmenų. 
Tai bene buvo gausiausia 
marijonų audiencija.

Tik jų tarpe nebuvo to, 
kurs buvo vyriausia audien
cijos priežastis, būtent — ar
kivyskupo Jurgio Matulevi
čiaus, kongregacijos atstei- 
gėjo, atgaivintojo.

(Bus daugiau)
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Operacija
Pagaliau įvežė mane nedi

deliam operacijos kambarin. 
Tas kambarys atrodė labai 
keistai. Bet mano akis tuoj 
patraukė du dalykai verdan
tieji katilai su galybe instru
mentų ir operacijos stalas. 
Mėginau suskaityti ir atsi
minti kur juos matęs, bet ne
galėjau, nes tiek keisti ir ne
paprasti. Mačiau, kaipr juos 
rinko, maišė verdančiame 
vandenyje. Kelios slaugės ir 
studentės stropiai taisė, rin
ko ir vis nešė arčiau manęs. 
Aiškiai žinojau, kad tai bus 
mano operacijai.

Neužilgo pasirodė Dr. Mc 
Carthy. Kaip keistai jis at
rodė su savo pagelbininku. 
Apsirišęs visą veidą, tik akys 
žiba. Panašiai rengėsi ir vi
sos slaugės. Bet tuo tarpu 
mane įdomavo netoli esąs 
stalas. Jį rengė. Galvojau, 
kad gal amerikoniškai man 
darys operaciją paguldę ant 
operacijos stalo nes mačiau 
kaip viską taisė. Todėl neiš
kenčiau nepaklausęs, kodėl 
šis stalas rengiamas. Nusira
minau, gavęs atsakymą, kad 
tai kitai.operacijai, o ne man. 
Tuo tarpu mane pasodino 
nedidelėn kėdėn, prie sienos.

DIDELIS PIKNIKAS

Birželio 8 dieną įvyks Lie
tuvių Radijo Valandos dide
lis ir linksmas piknikas, Tor- 
resdale Parke, Frankford Av. 
ir City Line, Philadelphijoje. 
Jau dešimti metai kai Phila
delphijos ir apylinkės lietu
viai trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais iš radio stoties 
WTEL girdi lietuvišką pro
gramą, tas dešimtmečio ju
biliejinis piknikas bus vienas 
iš šauniausių ir linksmiausių.

Tad kviečiu Philadelphijos 
ir apylinkės dvasiškius, pro
fesionalus, biznierius ir visus 
lietuvius skaitlingai atsilan
kyti, tyrame ore su savo 
draugais ir pažįstamais links
mai laiką praleisti.

Piknike nieko netruks ger
ti ir valgyti užteiktinai bus. 
Iki pasimatymo Radijo Va
landos Piknike.

A. Dzikas.

Ir supratau, skausme ir 
ilgesy,

Kaip, žemės prote, aklas tu 
esi.

Jurgis Baltrušaitis.

džė įvairių maldininkų gru
pės. Vatikano nustatyta tvar
ka, kiekviena grupė turėjo 
paskirtą vietą, salę ar kam
barį, didesnį ar mažesnį, žiū
rint grupės gausumo.

Mums buvo paskirtas ne
didelis kambarys, netoli nuo 
popiežiaus darbo kambario, 
kur buvo teikiamos privati
nės audiencijos. Visi mes su 
drebančia širdimi laukėme jo 
pasirodymo.

Ir štai jis, baltas senelis, 
išėjo iš savo darbo kambarių 
ir, lydimas Vatikano dignito
rių, pradėjo lankyti maldi
ninkų grupes, vieną paskui 
kitą, iš eilės.

Netrukus jis priėjo prie 
mūsų mažo būrelio. Pijus X 
turėjo nepaprastai tėvišką 
veido išraišką. Jo akyse spin
dėjo tėviškas ^gerumas. Jis 
kalbėjo į mus, tik ką įšven
tintus, apie kunigo idealą, tė
viškai ragino garbingai eiti 
kunigo pareigas ir, tėvišku 
nuoširdumu reikšdamas 
mums savo linkėjimus, sutei
kė apaštališką palaiminimą.

Jis jau buvo beeinąs to
liau, kai staiga jaunesnysis 
jubiliatas, senelio brolvaikis, 
prabilo: “šventasis Tėve, 
nužemintai meldžiu suteikti 
ypatingą palaiminimą mano 
dėdei. Jis yra aklas.”

Pijus X lyg krūptelėjo, at
sigręžė ir, prisiartinęs prie 
senelio, uždėjo abi savo ran
kas ant jo galvos ir tarė: 
“Det tibi Deus patientiam in 
tribulatione tuo” — “Tesu
teikia tau Dievas kantrybės 
tavo nelaimėje.”

Tie žodžiai Pijaus X buvo 
tarti taip nuoširdžiai ir tėviš
kai, taip natūraliai dr meilin-

DŽIAUGSMO IR AŠARŲ SALA ji ulė:

šalies skulptoriaus kūriniu. Rimtis, savim pasitikėjimas 
ir valstybes reikalų supratimas viešpatavo pirmininko 
veide. Jis galėjo turėti apie penkias dešimtis metų ir 
jam neišpasakytai tiko pražilę paausiai.

— Jūsų Ekscelencija, — tarė Vainoras, — esu jau
nas šitos šalies pilietis. Baigiu sunešioti apavą, apdilo 
ąžuolinė lazda, ir vis dar nerandu laimingo žmogaus. 
Prisiklausęs girdų apie tamstą ir dabar štai pats savo 
akimis išvydęs, pajutau, kad nuo šios minutės būsiu 
sutikęs laimingą žmogų.

— Ne čia pakliuvai, jaunasis tautieti, — atsakė mi- 
nisteris pirmininkas. Jeigu žinotum, kokia dabar politi
nė situacija, taip nešnekėtum. Iš visų pusių tėvynei gre
sia pavojus, o kiek rūpesčių su vidaus priešais. Ir į ka
lėjimus kišu, ir šaudau, ir vistiek negaliu visų sulikvi- 
duoti. Tiršti, tamsūs debesys niaukiasi mūsų padangė
je. Ar pavyks juos išsklaidyti? Bijau, kad artimiausio
mis dienomis gali įvykti vyriausybės krizė. Jeigu val
dovas bus priverstas pavesti valdžią mano politiniam 
priešui, tada aš sveikas dingęs.

Po to jis pakilo, duodamas suprasti, kad audiencija 
baigėsi, ir žvejo sūnus, kaip šaltu vandeniu perpiltas, 
apleido pilį, šį kartą pasuko į episkopato rūmus.

V
Senukas arkivyskupas tebesimeldė. Sustojęs prie du

rų, Vainoras palaukė, kol romusis bažnyčios kuni
gaikštis baigs pašenkėsį su Dievu, paskui nusilenkė pa
gal visus bažnytinius papročius, kurių jį buvo išmokęs 
jaunas kanauninkas, arkivyskupo sekretorius, ir pasi
sakė, ko atėjęs.

— Mano sūnau, — prašneko arkivyskupas. Gal ir 
yra šioje žemėje laimingų žmonių, bet aš netikiu, kad

jie patirtų tokią laimę, kokią Viešpats suteikia geroms 
ir ištikimoms sieloms danguje. Mano vienintelis troški
mas — patekti tarp išrinktųjų ir naudotis gausiais 
Viešpaties malonės šaltiniais. Kai buvau jaunas, dariau 
viską, kad mūsų motina, šventoji bažnyčia, susilauktų 
daugiau tikinčiųjų bendruomenės, ir ne vieną paklydu
sią avelę sugrąžinau į Viešpaties avinyčią Apaštališka
sis sostas buvo maloningas, įvertino mano kuklias pa
stangas, todėl šiandie esu patekęs į bažnyčios hier
archiją. Jeigu Dievas laikys, galbūt, mane išrinks kar
dinolu, ir tada galėsiu dar daugiau pasitarnauti šven- 
tąjam tikėjimui. Tik vargu, ar besulauksiu šito paaukš
tinimo. Sveikata diena iš dienos menkėja. Jau kelinti 
metai, kaip maitinuosi vienais vaisiais, baltos duonos 
riekute ir medum su pienu. Visa kita man gydytojai 
kuo griežčiausiai užgynė. Tad pats matai, kad bergž
džias darbas jieškoti pas karšinčių laimės.

VI
Ministeris pirmininkas teisingai buvo numatęs pavo

jų. Nepraėjo pusė metų, kai krašte suliepsnojo karas. 
Jaunus ir pagyvenusius vyrus pašaukė prie ginklo. Su
žadėtiniai apleido savo sužadėtines, vyrai — savo žmo
nas, vaikai — tėvus, tėvai — vaikus. Pradėjo drebėti 
žemė nuo torpedų sprogimo, griuvo namai ir bažnyčios, 
ir jų griuvėsiuose žuvo tūkstančiai nekaltųjų. Klykda
mos ir alpdamos motinos traukė iš po degėsių mirusius 
savo kūdikius, glaudė juos prie širdies, laistė ašarom, 
bučiavo.

Ir žvejo sūnus Vainoras drauge su kitais kareiviais 
mušėsi kovos lauke. Lietus, purvas ir šaltis — jo paly
dovai, drėgna bunkerio žemė — jo ramybės uostas. 
Jau artinosi didžiosios šventės, o sprogimai, šūviai ir 
ugnis vis tebesiautė aplinkui. Kantriai, sukandę dan

Viena anglų mylia į pietus 
nuo dangoraižiais apkrauto 
Manhattan smaigalio, Hud
son upės įlankoje guli nedi
dukė Ellis Island sala, imi
grantų vadinama “džiaugs
mo ir ašarų” sala.

Ankstyvaisiais kolonizaci
jos laikais ta sala užėmė tik 
trijų akrų žemės plotą, ku
riame pirmieji imigrantai 
olandai turėdavę savo pikni
kus. Sala priklausė tūlam 
Samuel Ellis ir iš jo savo pa
vadinimą gavo. Vėliau ta sa
la dirbtinai buvo padidinta 
iki 30 akrų.

Sala perėjo nuosavybėn 
New Yorko valstijos kuri už 
10 tūkstančių dolerių ją par
davė federalei valdžiai. Fede
rate valdžia čia buvo įrengu
si arsenalą, išsilaikiusį iki 
1892 metų.

Tuo laiku Amerikon buvo 
prasidėjusi masinė imigraci
ja. Buvo laikotarpių, kad į 
metus atvykdavo iki 750 tūk
stančių ateivių, arba po 5 
tūkstančius į dieną. Tokį 
skaičių žmonių priimti, su
tvarkyti formalumus reikėjo 
nemažai vietos. Tam tikslui 
geriausia atitiko Ellis Island 
sala, kurioje, panaikinus ar
senalą, buvo pakandamai 
laisvų trobesių, bet svarbiau
sia, kad ji buvo nuošalioje 
vietoje, vandens apsaugota 
nuo pašalinių nepageidauja
mų lankytojų.

Emigracijos įstaiga išbuvo 
Ellis Island saloje nuo 1892 
iki 1924 metų. Per savo koš
tuvą ji perleido virš 16 mili
jonų ateivių, bėgusių iš savo

kraštų nuo įvairių persekio
jimų ar ieškodami geresnių 
gyvenimo sąlygų.

Kiekvienas, anksčiau atvy
kęs ateivis, gerai pamena, 
kiek baimės teko jam pergy
venti, kol jis perėjo imigra
cijos viršininkų kvotimus. 
Per 2 minutes jis turėjo at
sakyti į 32 jam patiektus 
klausimus, nuo kurių pri
klausė jo įsileidimas arba 
grąžinimas atgal. Laimingai 
praėjusieji kvotimus džiūga
vo ir dainavo, o kiti grau
džiai raudojo. Ypač beviltiš
kai aimanavo tie, kurie dėl 
priespaudos negalėjo atgal 
savan kraštan grįžti. Dėl to 
nemažai ir gana šiurpių tra
gedijų buvę. Ne vienas, grą
žinamas, nusižiudęs arba nu
skendęs bebandydamas slap
ta į krantą pabėgti.

Tačiau 192 metais įvesti 
imigracijos suvaržymai Ellis 
Island salos buvusį garsą vi
sai nustelbė. Dabar dauguma 
imigrantų atvažiuoja ap
klausinėti Amerikos konsula
tuose. Galutinė ateivių re
gistracija baigiama pačiame 
laive, arba uoste, taigi į Ellis 
Island pakliūva tik tie imi
grantai, kuriuos nutariama 
grąžinti atgal.

Dabar siūloma iš Ellis Is
land Imigracijos įstaigą per
kelti New Yorkan, nes tuo 
būdu valdžiai būtų sutaupy
ta apie 300 tūkstančių dole
rių.

Džiaugsmo ir ašarų salos 
garsios praeities aidai pasi
liks tik archyvuose.

M. Milukas.
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tis, gynė jie savo žemę. Kai praūždavo puolimų audra, 
Vainoras negreit atsikvošėdavo, o ir atsipeikėjus, ne
greit ateidavo į galvą mintis jieškoti laimės.

— Nejieškok jos ten, — mąstė Vainoras, — kur 
kraujas ir mirtis viešpatauja. Nejieškok ten, kur minis
teris ir arkivyskupas, nerasi jos nė turtingos nuotakos 
namuose. Tai kur gi ji? O juk ji turi būti kur nors, nes 
jeigu nebūtų, tai tiek daug apie ją nešnekėtų ir nebūtų 
ji tokia laukiama ir pasiilgta.

Vieną dieną nutilo kanuolių gaudimas, nebekrito iš 
dangaus torpedos, nebetraiškė žmonių ir medžių šar
vuočiai.

— Tėvynė apginta! — šaukė basi, alkani ir pervargę, 
šią valandą patys save užmiršę žmonės.

— Tegyvuoja taika!
— Tegyvuoja laisvė!
— Jūs — mūsų šventosios žemės pasididžiavimas!
— Tegyvuoja mūsų Tėvynė!
— Viešpatie, koks šviesumas akyse! Koks lengvu

mas ant širdies! — sukuždėjo žvejo sūnus. Argi tikrai 
nebekris iš daugaus mirtis?

Štai, keliauja visi — ir tie, kurie sveiki išliko, ir tie, 
kurie beturi vieną ranką ar vieną koją. Kaip nesulai
koma liūtis veržiasi iš kur atėję. Ir žvejo sūnus skuba 
su jais.

Palaukit, kur gi jo lazda? A, jis vėl prisimena: lazdą 
pakeitė šautuvas. O kur tėvuko įdėtas krepšys? Jo vie
toje pečius slegia sunki kareivio kuprinė. O širdis — 
kokia ji papilnėjusi! Ir žingsniai lengvesni už snaigę.

Juo arčiau namų, juo akyse darosi šviesiau. Antai 
sugriauti namai juoduoja. Tenai nukritęs bažnyčios 
bokštas. Suskilęs varpas. Kiek daug naujų kryžių ir 
•šviežiai supiltų kapų! Kažin, ar dar tebėra jų nameliai?

Ar dar gyvas tėvukas? Koks jis butų laimingas, jeigu 
jie tebebūtų sveiki išlikę!

Štai takelis, kuriuo lakstydavo, būdamas, berniūkš
tis. Nelygus, sprogstančių sviedinių išraustas, šalimais 
tebeauga tos pačios žolės. Ir tas pats akmuo, sama
nomis apžėlęs. Kaip gera ant jo pasėdėti, numetus ke
lionės naštą. Jau mato baltuojančias kopas. Nuo jų at
skrenda žuvėdros. Sveiki, mielieji paukščiai! Sveika, 
jūruže! Jau girdžiu tavo amžinąjį šniokštimą, kuris už
supdavo mane kūdikystėje, nelyginant lopšinė.

Kas čia dabar pasidarė žvejo sūnui? Jis abiem ran
kom turi prispausti širdį, kad neuždustų. žiūrėkit tik
tai: namelis tebėra nesugriautas, ir pakrypusios pušai
tės tebesipriešina jūros vėjui. O ten gi kas? Nagi jis, 
tėvukas, tebetaiso tinklą.

— Tėvyk! Tėvuk! Ar nepažįsti mane?
— Vainoras! Dieve tu brangiausias, kaip gi nepažin

siu.
Senukas padėjo tinklą, plačiai išskėtė abi rankas ir 

artinosi prie sugrįžėlio.
— Gal nė nebesitikėjai susilauksiąs gyvo?
— Visaip būdavo, — atsakė žvejas, spausdamas karį 

prie krūtinės. Kartais nebetekdavau vilties, o kartais 
ji vėl nušviesdavo kaip saulė. O tu, pasakyk, ar sura
dai gi tą laimę?

— Suradau, tėvuk, suradau.
Ir Vainoras pirmąkart savo gyvenime pasijuto toks 

laimingas. Jį apėmė neišpasakytas džiaugsmas, kad ga
li atsistoti vėl savo žemėje, ties savo namais, kvėpuoti 
savo marių oru.

— Ir jos visiškai nereikėta taip toli jieškoti. Jos būta 
čia pat, — ir žvejo sūnus parodė ranka namelius ir sa
vo paties širdį.
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Pavykęs Vyčių Koncertas
Birželio 1 d. Šv. Jurgio salėje 

įvyko New Yorko ir New Jer
sey Liet. Vyčių apskrities choro 
koncertas, kuris savo prisiruoši
mu ir programa visus nustebino.

Neperseniausiai susiorganiza
vęs vyčių choras, vedamas talen
tingos muzikės Marijos šlekaity- 
tės, parodė, kad prie gerų norų 
viskas yra galima. Marija Šle- 
kaitytė programos paruošime 
įrodė, kad yra galima suruošti 
koncertą, kuris būtų gyvas ir 
išlaikytų taip pat aukštą muzi- 
kalinę bei meninę vertę. Jaunai 
muzikei belieka tik palinkėti, 
kad ji ir ateityje taip nuoširdžiai 
dirbtų su vyčiais.

Programą sudarė: Amerikos 
ir Vyčių himnai, Jaunimo Gies
mė, Pasėjau Kanapę, Barcarolle 
(iš Hoffmano pasakų). Visas 
šias dainas išpildė choras. Solo 
“OF Man River” sudainavo Tom 
Long, trys vytės: M. Matulytė, 
H. Pečiuraitė ir V. Laukžemytė 
gražiais balsais išpildė dainelę 
“Kaip Ateis Pavasarėlis.” Duetą 
“Bernužėli Nevyliok,” su ypatin
gais judesiais, sudainavo V. 
Laukžemytė ir A. Ponelis.

Pakviesti dainininkai A. Vasi
liauskas ir V. Tamkiūtė-Pranc- 
kienė pasirinko gražų dainų re
pertuarą.

Padaryti dar didesnį įspūdį 
choras išpildė paskutinę progra
mos dalį su šiomis dainomis: 
Kur Bėga Šešupė, Saulelė Tekė
jo, Palankėj, Ant Tėvelio Dvaro 
ir Come To The Fair. Programa 
baigta Lietuvos himnu.

Šis koncertas buvusiems tik
rai paliko gilaus įspūdžio, kuris 
negreit iš atminties išnyks. New 
Yorko ir New Jersey Liet. Vyčių 
apskrities chorui galima tik pa
linkėti, kad jie ir toliau taip en
tuziastingai dirbtų, nes pamatė
te kas yra darbo vaisiai.

Koncerto pasiklausyti suva
žiavo vyčiai ir jų rėmėjai iš ar
timų apylinkių. Buvo ir žymių 
svečių—N. Y. ir N. J. Vyčių ap
skrities dvasios vadas kun. M. 
Kemėžis, didelis vyčių prietelis iš 
Philadelphijos kun. Stasys Rai
la, kun. kleb. Ig. Kelmelis, iš Eli- 
zabetho kun. J. Simonaitis ir 
kun. Dr. J. Starkus, neseniai iš 
Europos atvykę kunigai: Karale- 
vičius, Bastakys ir J. Klumbis.

Buvęs.

deja EI. Kundrotaitė ir kiti. Va
jus tęsis dvi savaites. Komitetas 
tikisi pasiekti tūkstančius Ro- 
chesterio gyventojų. Atidarymo 
programoje bus svečių kalbėto
ju-

Paterson, N. J.
Gegužės 21 d. įvykusiame BA

LF skyriaus susirinkime buvo 
išrinktas naujas skyriaus pirmi
ninkas Jonas Spranaitis.

Kun. Kintos ir jo rūpesčiu, 
sekmadienį, gegužės 25 d. para
pijos salėje buvo rodomi juda
mieji paveikslai BALF naudai.

Pertraukos metu kun.
Klumbis pasakė trumpą 
apie tremtinių vaikučius, 
surinkta 40 dol. Iš viso 
gauta apie šimtas dolerių.

J. 
kalbą 
Aukų 
pelno

Parapijos piknikas įvyks bir
želei 8 d. Lindbergh parke. Pra
džia 1:30 vai. po pietų.

A. S.

Utica, N. Y
Gegužės 17 d. BALF skyrius 

surengė vakarienę su šokiais. 
Šis parengimas gan gerai pavy
ko, nes davė 191 dol. 70c. pelno. 
Šv. Jurgio parapija tremtinių 
reikalams paaukojo 10 dol., kas 
sudarė 201 dol. 70c., kurie bus 
perduoti BALF centrui.

Šio parengimo pasisekimui 
darbavosi: L. Kriukonis, K. Sli
žys, A. Kiauša, D. Zupkauskie- 
nė ir G. Mitchell. Pasirodo, kad 
tik darbo reikia, o pasisekimas 
užtikrintas. Tikimasi, kad ir to
liau BALF skyrius taip rūpes
tingai' rems tuos vargšus pabė
gėlius.

New Haven, Conn.

tavai ir visam kenčiančiam pa
sauliui.

Prašoma kreiptis šiuo adresu:
Sister Superior

Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.
arba tel.: Putnam 1451

Marianapolis
Naujų vargonų šventinimas
Birželio 8 d., Marianapolio 

kolegijoje įvyks dvejos iškilmės: 
mokslo metų užbaigimo progra
ma ir pašventinimas naujų kole
gijos koplyčios vargonų.

Kas metai, diplomų įteikimo 
dienoje, į Marianapolį skaitlin
gai suvažiuoja studentų giminės 
ir kiti sviesūs svečiai.

Kadangi šiemet toje dienoje 
bus ir naujų kolegijos vargonų 
šventinimas, tad be mokslo me
tų baigimo programos, kolegi
jos choras, vedamas brolio Jono 
Banio, atliks keletą muzikalių 
kompozicijų.

Vargonų šventinimo pamal
doms vadovaus kolegijos ben
dradarbių ir rėmėjų draugijos 
pirmininkas kun. Jonas Vaitekū
nas.

Diplomus išdalins Marijonų 
Provincijolas kun. Jonas J. Jan- 
čius.

Visi lietuvių parapijų kunigai 
ir visi lietuviai yra Tėvų Mari
jonų nuoširdžiai kviečiami at
vykti birželio 8 d. į Marianapolį, 
būti dalyviais dviejų reikšmingų 
iškilmių: mokslo metų užbaigi
mo ir naujų vargonų šventini
mo.

Iškilmės prasidės 4 vai. po pie
tų.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

Lawrence, Mass
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Mirė
Gegužės 27 dieną mirė Eva 

Phillips (Speecher) duktė velio
nių Teodoro ir Petronėlės Spee
cher. Palaidota iš Šv. Juozapo 
bažnyčios į Immaculate Concep
tion kapines, Montclair, N. J.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo vyrą James, brolius Tadą 
iš Newarko, Antaną iš Brookly
no ir Praną Los Angeles, Califor- 
nijoj. Seseris Petronėlę Zinienę 
iš Jamaica, N. Y. ir Sister Agnes 
Irene iš Nutley, N. J.

Laidotuvėse dalyvavo, be šei
mos narių, Balčiūnai ir Sinušienė 
iš Brooklyno, vyro giminės iš 
Trenton, N. J. Sugrįžusiems iš 
kapinių, pietus paruošė Tadas 
savo namuose.

Reiškiame gilios užuojautos 
likusiems broliams ir sėserims, 
netekusiems mylimos sesutės 
žmonos.

ir

Rochester, N. Y.
Primicijos

Birželio 8 d. Šv. Jurgio bažny
čioje įvyks kun. Kazimiero L. 
Mockevičiaus primicijos. Po mi
šių įvyks primicijantui pagerbti 
pietūs, o po to viešos priimtu
vės. Tikimasi labai daug svečių.

Mirė
Birželio 1 d. mirė Juozas Ro- 

vas, senas Rochesterio gyvento
jas ilgokai sirgęs. Liko našlė An
tanina, trys dukterys, vienas 
sūnus, brolis Domininkas, sesers 
A. Mockevičienė ir Ap. Mataitie- 
nė ir kiti giminės. Palaidotas 
birželio 4 d. Buvo pirmo pasau
linio karo veteranas, Am. Legio
no narys.

BALF Vajus
Birželio 9 d. vakare parapijos 

salėje bus iškilmingai atidarytas 
BALF vajus. Komiteto garbės 
pirm, yra J. E. vysk. Keamey, 
pirm. Zabelė Rovaitė, vicepirm. 
kun. Pr. Valuckas, skelbimo ve

Pagerbė Juozą ir 
Shirley Rumskus

Gegužės 25 d. parapijos sve
tainėje įvyko graži puota pa
gerbti Juozą ir Shirley Rums
kus. Juozas neseniai grįžo iš ka
ro tarnybos. Puota surengta pa
minėti 5 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves.

Pokyliui vadovavo J. Kazlaus
kienė. Stalai buvo išpuošti žva
kėmis, gėlėmis ir skoningais val
giais.

Prie garbės stalo sėdėjo kun. 
P. Pranokus iš Waterbury, 
Conn., kuris pavadavo mūsų 
kleboną, kiti svečiai ir giminės.

Įžanginę kalbą pasakė M. Jo- 
kubaitė, linkėdama visokeriopos 
laimės. Kiti kalbėtojai buvo kun. 
P. Pranokus, Venckūnai, V. Nor
kūnas,. J. Norkin, J. Vaičaitis, J. 
Markevičius, Teller, F. ir O. 
Rumskai.

Dalyvių vardu J. Kazlauskie
nė įteikė sukaktuvininkams pini
ginę ir kitas dovanas nuo gimi
nių, kaimynų ir draugų, už ku
rias Juozas ir Shirley visiems 
širdingai padėkojo.

Po kalbų pasilinksminta prie 
smagios muzikos.

Gegužės 25 d. kun. P. M. Ju
ras, sušaukė choristus į parapi
jos svetainę ir pranešė, kad ilga
metis vargonininkas P. Sakas 
apleidžia Lawrence. Čia pat per
statė ir supažindino su nauju 
muziku, p. Alg. Šimkum.

Choristai išsirinko naują val
dybą: pirm. Juozas Černiauskas, 
vicepirm. Jonas Stanavičius, sek
retorė Bronė Budrevičiūtė, ir 
iždin. Juozas Savičius. Choristai 
nutarė turėti praktikas antra
dieniais ir penktadieniais iki 
birželio 22 d.

Gegužės 25 d., p. Akstinų na
muose surengta P. Sakui išleis
tuvių vakarėlis. Susirinko visi 
choristai, kurie vaišinosi, užkan
džiavo, dainavo, šnekučiavo, 
reiškė linkėjimus p. Sakui pa
sekmingai darbuotis naujoje vie
toje. Užkandžius ir gėrimus pa
rūpino kleb. kun. P. M. Juras, o 
juos paruošė Akstinai.

Išleistuvių pramogėlėn atsi
lankė kun. klebonas, jo asisten
tas kun. P. Sakelis ir naujai at
vykęs varg. Alg. Šimkus, kuris 
turėjo progos susipažinti su cho
ristais ir choristėmis.

Choristai įteikė išvykstančiam 
p. Sakui dovanėlę.

Gegužės 25 d. Moterystės Sak
ramentą priėmė Chester Piskad- 
lo su Alena Neverauskaite.

Moterų Guilda Rengia Šokius
Birželio 8 d. Šv. Kazimiero 

parapijos moterų guilda parapi
jos svetainėje, rengia šokius, ku
rių visas pelnas yra skiriamas 
parapijos naudai. Visi parapijie
čiai ir lietuviai kviečiami savo 
atsilankymu paremti šį jaunų 
moterų darbą ir atsilankymu pa
skatinti jas prie didesnių darbų.

M.

Šv. Pranciškaus parapijos vai
kučių pirmoji komunija įvyko 
sekmadienį, gegužės 25 d.

Jonas ir Viola Mosson susi
laukė dukrelės, kuri pakrikštyta 
vardu Virginia Kotryna.

Aguonėlė.

Greene, Maine

Putnam, Conn
Moterims rekolekcijos, įvyks 

š.m. birželio 12, 13, 14 ir 15 d. 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, Putnam, Conn. Rekolekcijas 
ves Tėvai Pranciškonai. Reko
lekcijos prasidės birželio 12 d. 
(ketvirtadienį) vakare 8:30 vai. 
ir baigsis 15 d. (sekmadienį) ry
te. Po rekolekcijų, kas norės, ga
lės pasilikti atostogų, poilsiui. 
Atlyginimas už rekolekcijų laiką 
5 dol.

Rekolekcijos rengiamos Švč. 
Jėzaus širdies garbei, švč. Jė
zaus Širdies šventės proga. At
siteisimas švč. Jėzaus širdžiai— 
vedamoji rekolekcijų mintis. Ma
loniai kviečiamos, kurios tik ga
li, katalikės lietuvės šiose reko
lekcijose dalyvauti, kad giliau 
susitelkusios maldautume Švč. 
Jėzaus širdį pasigailėjimo Lie- 4

Lietuvių imigracija
šiandien būti Amerikoje 

tik garbė, bet ir laimė. Milijonai 
žmonių norėtų rastis pas gerąjį 
dėdę Šamą. Tūkstančiai lietuvių 
žiūri į Ameriką ir tiesia rankas, 
prašydami pagalbos juos čia at
vežti.

Milžiniška problema, bet ne
reikia prarasti vilčių. Reikia 
dirbti ir smarkiai dirbti. Tuo 
tarpu pradžia jau yra, sąlygos 
labai palankios.

štai Maine valstybės valdžia 
iškėlė šį taip svarbų klausimą: 
įsileisti lietuvius. Mr. Charles A. 
Pierce paskelbė laikraščiuose sa
vo sumanymą, o Lewiston ir 
Greene gyvenantieji lietuviai, 
pagavę šią žinią, tuojau sukruto 
dirbti. Sudarė komisiją ir važia
vo į Augustą (Maine sostinė) 
tartis šiuo imigracijos reikalu.

Charles A. Pierce labai malo
niai pričfnė, plačiai paaiškinda
mas savo sumanymą, pažadėda-

ne

mas visa tai patiekti legislatūrai. 
Buvo pakviesta ir lietuvių komi
sija tai dienai, kurioje svarstė šį 
imigracijos klausimą. Prof. Fos
ter, kuris buvo Europoje prie 
UNRRA ir turėjo progos susi
pažinti su lietuviais, labai gra
žiai atsiliepė apie mūsų tautą. 
Jis ilgai kalbėjo, įtikindamas vi
sus legislatures narius apie rei
kalingumą ir naudingumą įsileis
ti lietuvius. Ant staliuko turėjo 
pasidėjęs lietuvišką lėlę ir Smut- 
kelį, kuriuos yra gavęs nuo lie
tuvių Europoje.

Jei šis imigracijos klausimas 
priklausytų vien tik nuo Maine 
valdžios, mūsų tremtiniai jau 
būtų visi čionai.

Įstatymas yra priimtas H.P. 
1543—L.D. 1173. Vietinė lietu
vių komisija yra nuolatiniame 
kontakte su Augustoje esančia 
valdžia, geriau sakant, su dabar 
sudaryta Development Komisija, 
į kurią įeina: Mr. Robert N. Has
kell, chairman State House ir 
Mr. Everett F. Greaton, Execu
tive Secretary State House.

Gali įvažiuoti neapribotas 
skaičius žmonių; ūkių (farmų) 
yra iki valios; vieni valdžios ži
nioje, kiti kompanijų. Juos ga
lėtų gauti nebrangiai ir išsimo- 
kėjimui ilgam laikui. Tereikėtų 
geros valios ir būtų galima gy
venti. žinoma, pradžia būtų sun
ki, bet vis geriau negu nieko. 
Jau nurodė ir vietą, kuri yra vie
na iš gražiausių Maine Valstybė
je, būtent: Watervile. Čia yra 
apie 400 ūkių. Tai būtų gražus ir 
idealus lietuviškas centras.

žodžiu, čionai viskas užbaigta, 
kas buvo reikalinga padaryti. 
Bet svarbu, kad Kongresas pri
imtų įstatymą, lendžiantį dides
niam skaičiui tremtinių įvažiuo
ti.

Kun. B. Mikalauskas.

Bridgeport, Conn.
Parapijos choras gavo pakvie

timą dalyvauti Marianapolio ko
legijos rengiamoj Lietuvių Die
noj, liepos 4 d.

Visi laukia parapijos metinio 
bazaro, kuris įvyks birželio 12, 
13, 14 dienomis, parapijos sve
tainėje. Didžiausiu laimėjimu 
yra 1947 metų ,QĮdsmobile fir
mos automobilis, kuris bus lei
džiamas per paskutinį vakarą. 
Daug parapijiečių žada daly
vauti šiame metiniam bazare. 
Jaunimas ir parapijos kunigai 
darbuojasi kad viskas gerai pa
vyktų.

BALF 8-tas skyrius buvo nu
taręs vajaus metu surengti pra
kalbas Lietuvos šalpos reika
lams, bet negavus kalbėtojo ati
dėta vėlesniam laikui. O.

TŪKSTANČIAI GERŲ DARBŲ 
KAS MĖNUO

Puikios progos jauniems vyrams nuo 
18 iki 34 metu įsigyti gerai apmokama 
užsiėmimą, dirbti įdomu darbu ir įgyti 
prityrimą daugelyje amatu. Anksty
vesnis prityrimas nereikalingas.

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

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

VIETOS ŽINIOS
GRAŽI AUKA

Mūsų skaitytoja, Elžbieta 
Jakaitienė, gyvenanti Brook- 
lyne, yra žinoma daugeliui 
mūsų tremtinių, kadangi ne 
vieną jų yra sušelpusi.

Apie jos labdaringumą su
žinojo ir lietuviai Dominin
konai, vargstantieji Austri
joje, ir paprašė pagalbos — 
prisiųsti trūkstamų rūbų.

Pasitarusi su kitomis lab
daringomis moterimis, Ja
kaitienė nupirko 10 yardų 
vilnonės medžiagos ir gegu
žės 15 d. pasiuntė Dominin
konams.

Prie to kilnaus darbo pri
sidėjo: po 5 dol. Rikienė ir 
Fedočik; po 1 dol Motuzienė, 
Štrimikienė, Dudonienė, Ke- 
pežinskienė ir Kirshoff.

Pati Jakaitienė pridėjo 33 
dol ir 10c. Taigi viso surinkta 
48 dol 10c.

Iš tų pinigų uz medžiagą 
sumokėta 45 dol, o likusieji 
3 dol. 10c. už pasiuntimą.

Garbė moterims, parėmu- 
sioms kilnų tikslą.

PADĖKA

Širdingai dėkojame 
siems atsilankiusiems į 
ir tėvo laidotuves, už pa
reikštą užuojautą. Kleb. kun. 
Kintai ir kun. Klumbiui nuo
širdžiai dėkojame už gražiai 
ir iškilmingas pamaldas, lai
dotuvių direktoriui Šauko- 
niui už malonų patarnavimą 
liūdesio valandoje.

Marija Navikienė, 
ir dukterys.

vi- 
vyro

PADĖKOS ŽODIS

pa-Šiuomi turiu garbės 
reikšti gilią padėką Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
komisijai už surengimą man 
pagerbti bankieto, gegužės 
17 d., minint 5 metų klubo 
vadovavimo sukaktį.

Dėkoju atsilankiusiems, 
vakaro vedėjui už pravedimą 
gražios programos, visiems 
sveikinusiems ir kalbėju
siems, už gėles mano žmonai.

Juozas Zakarauskas.
IEŠK0

Lietuviai tremtiniai Vokie
tijoje ieško savo dėdę, Jero
nimo Kyverio, iš Mokolų km., 
Marijampolės apskr., gyve
nusio Bayonne, N. J.

Pranešti:
Jonas Kidalis,

152 Dyckman St., 
New York 34, N. Y.

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

“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
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina.............$2.00
Maldaknygė ir Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis......................$0.75
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........................................$
Maldos Apaštalavimas.............................................................. $
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom..... ...................$
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais.......................... $1.25 ir $1.50

"AMERIKA”
222 South 9th Street

.75

.50

.50

Siuvėjų Parama 
Našlaičiams

Šis skyrius bus bene pir
mutinis iš organizuotų darbi
ninkų paaukojęs tiek daug 
Lietuvos reikalams, šis siu
vėjų skyriaus patrijotiškai 
nusiteikusi valdyba visuomet 
mato ir girdi pagalbos šau
kiantį prislėgtųjų ir skriau
džiamųjų lietuvių balsą.

Trečiadienį, geg. 28 d., į- 
vykusiame siuvėjų 54-to sky
riaus susirinkime paaukota 
Lietuvos našlaičiams 500 dol.

Perskaitytas laiškas iš 
BALF 16 skyriaus ir Mas- 
petho draugijų apie Lietuvos 
našlaičiams sunkią būklę ir 
aiškinantis organizuotą Ame
rikos lietuvių paramą juos 
sušelpti.

Kviečiant paremti draugi
jų rengiamą vakarienę, kuri 
įvyks šeštadienį, birželio 7 d., 
Klasčiaus salėje susirinki
mas nutarė nupirkti 25 bilie
tus (po $3.00) ir našlaičių su- 
šelpimui paskyrė 500 dolerių 
auką.

Tai dar vienas patriotin- 
gas siuvėjų žingsnis, nes Lie
tuvos nelaimėms užėjus, 54 
skyrius jau keletą kartų yra 
aukojęs stambias pinigų su
mas kovai už Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymą ir 
jos po visą pasaulį išblaškytų 
vaikų pagalbą.

Delegato raportas
J. Buivydas, siuvėjų atsto

vas, išdavė išsamų raportą iš 
dirbtuvių veiklos. Kai kurio
se dirbtuvėse darbas sumažė
jo dėl vasaros sezono. Rapor
te pabrėžė, kad kai kurioms 
dirbtuvėms trūksta patyru
sių darbininkų, tad norin
tiems dirbti, delegatas gali 
darbo parūpinti.

Piknikas
Metinis 54 siuvėjų sky

riaus piknikas įvyks šešta
dienį, liepos 26 d., gražiame 
Dexter Parke, Woodhavene, 
N. Y. Įžanga tik 50 centų. 
Gros geras orkestras. Kaip 
paprastai, į šį pikniką suva
žiuos didelė minia žmonių, 
nes siuvėjų piknikai būna į- 
domūs ir smagūs.

Pikniko rengimo komisijos 
valdybą sudaro: Pr. Milas, 
pirm.; K. Kundrotas, rašt.; 
P. Montvila, ižd.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
Štai pirmieji Lietuvių Dienos rėmėjai, kurie savo širdinga au- 

parėmė “Amerikos” laikraščio rengiamą pikniką. Kiekvienąka 
dieną rėmėjų skaičius auga, kas labai džiugina laikraščio vadovy
bę.

Tad mielas skaitytojau, jei nori, kad Lietuvių Diena pavyktų, 
paremk ją ir tuo paremsi laikraštį “Ameriką.”
Po $5.00—Kun. J. J. Valantiejus, Waterbury, Conn.; Kun. J. B. 

Končius, Yonkers, N. Y.
Po $4.00—Juozas Burdulis, Brooklyn, N. Y.
Po $3.00—A. Daukantas, Woodhaven, N. Y.
Po $2.00—Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.; Kun. J. Bakšys, 

Rochester, N. Y.; W. Januškevičius, Philadelphia, Pa.
Po $1.00—Kotrina Žvinienė, Brooklyn, N.Y.; V. Mačiokienė, Wood- 

jiaven, N, Y.; J. J. Brachulienė, Long Island City, N. Y.; Ie
va Trečiokienė, Newark, N. J.; M. Vaškienė, Elizabeth, N.
J. ; H. Brusack, Maspeth, N. Y.; A. Kens, Great Neck, N. Y.;
K. Balevich, Jamaica, N. Y.; Helen Zakarevičius, Elizabeth, 
N. J.; A. Galchus, Long Island City, N. Y.; Frank Shopis, 
Waterbury, Conn.; S. Jakupčionis, Brooklyn, N. Y.; J. Ža
kevičius, Wineland, N. J.; Wm. Gederavičius, Brooklyn, N. 
Y.; A. Wayche, Brooklyn, N. Y.; Joseph Burke, Kearny, 
N. J.; A. J. Aleksis, Waterbury, Conn.; Peter Jakubauskas, 
Waterbury, Conn.; Kun. L. J. Mendelis, Baltimore, Md.; M. 
Žemaitienė, Brooklyn, N. Y.; Agnes Balčiūnas, Brooklyn, 
N. Y.; Mike Ramanauskas, Reading, Pa.; Kun. G. Inčiūra, 
Kingston, Pa.; Barbara Wallace, Brooklyn, N. Y.; Mary 
Skilins, Brooklyn, N. Y.; Kun. F. Virmauskas, So. Boston, 
Mass.; Aldona Stašinskienė, New York, N. Y.; M. čižauskas, 
Brooklyn, N. Y.; A. Yunča, Trenton, N. J. (Bus daugiau)

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

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.

Brooklyn 11, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šaHnskas)

Lalsnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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LIETUVIŲ DIENAI PASIRUOŠIMAS Mūsų Apylinkėje LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS
Laukiama daug svečių

Pasiruošimai Lietuvių Die
nai, kuri bus liepos 4 d., Dex
ter Parke, jau baigiami. At
spausdinti ir platinami įžan
gos bilietai, išsiuntinėtos do
vanų paskirstymo knygelės, 
užkviesti programos dalyviai 
ir p. Lieka tik suorganizuoti 
kadrą darbininkų, kurie pri
ims, aptarnaus ir vaišins ma
lonius svečius.

O tų svečių tikimasi su
laukti nemažai. Be gausios 
New Yorko apylinkės publi
kos, kuri paprastai skaitlin
gai į Lietuvių Dienos paren
gimus renkasi, žada atvykti 
daug veikėjų ir mūsų bičiu
lių iš New Jersey miestų, 
Connecticut ir Massachusetts 
valstijų. Pennsylvania, ypač 
Philadelphijos ^liestas, kaip 
girdėti, irgi ruošiasi prisiųs
ti savo atstovus.

4 d. praleisite malonioje ir il
gai atmintinoje draugijoje.

Piniginė parama
Aukos Lietuvių Dienos pa

rengimui smarkiai plaukia.

Apreiškimo 
Parapija

Pikniko darbuotojų 
susirinkimas

Kad visas darbas piknike 
sklandžiai praeitų, komiteto 
valdyba šaukia susirinkimą 
Penktadienį, birželio 13 d., 
tuoj aus po vakarinių pamal
dų, Apreiškimo parapijos sa
lėje, North 5th ir Havemeyer 
Sts.

Į tą susirinkimą kviečiami 
ne tik Lietuvių Dienos komi
teto nariai, bet ir visi, norin
tieji darbu prisidėti prie Lie
tuvių Dienos pasisekimo. Su
sirinkime bus pasiskirstyta 
darbo pareigomis.

Pasisekimas tikras
Jau dabar, iš anksto, gali

ma tvirtinti, kad šių metų 
Lietuvių Dienos pasisekimas 
bus didelis. Tai liudija mūsų 
bičiuliai, kurie jau dabar ne
nuilstamai dirba, štai vienas 
pavyzdys.

Pereitą šeštadienį į “Ame
riką” užeina senas laikraščio 
skaitytojas, Jonas Burdulis, 
ir sako:

— Kodėl man tik vieną 
knygelę prisiuntėte? Duokite 
dar bent tris.

Už valandos jis grįžta vi
sas knygeles išpardavęs ir 
paima dar penkiolika.

O tokių uolių rėmėjų, kaip 
J. Burdulis, “Amerika” turi 
nemažai. Lietuvių Dienos bi
lietus sėkmingai platina Ska
rulienė, Butkienė, Mikolaitis, 
Baltrušaitis, Adomaitienė, 
Sijevičienė ir k.

Mes kviečiame visus jų pa
tarnavimu pasinaudoti ir iš 
anksto įsigyti bilietus sau ir 
savo draugams. Tuomet būsi
te tikri, kad šių metų liepos

Naujas vargonininkas
Birželio 5 d. atvyko naujas 

vargonininkas, pasižymėjęs 
choro vedėjas, tikra ta žodžio 
prasme menininkas, Povilas 
Sakas. Jis yra baigęs Bosto
no universitetą laipsniu B.A. 
ir taip pat baigęs Bostono 
universiteto College of Music 
su B.M. laipsniu.

Vargonininkaudamas Law
rence, Mass., muzikas P. Sa
kas mokytojavo Boston kon
servatorijoje, duodamas pia
no ir balso lavinimo pamo
kas. Be to, toje pačioje kon
servatorijoje buvo chorų de
partamento direktorium.

P. Sakas, gimęs ir augęs 
Amerikoje, yra rimto būdo, 
švelnaus charakterio, gabus 
choro vedime ir gilaus tikėji
mo asmenybė.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ben
dra Šv. Komunija bus šį sek
madienį, birželio 8 d., 9 vai. 
mišių metu. Tuoj po mišių 
yra šaukiamas svarbus susi
rinkimas parapijos salėje, į 
kurį kviečiami visi.

Šį sekmadienį, birželio 8 d., 
bus mūsų parapijos vaikučių 
Pirmoji Komunija 9 vai. mi
šių metu.

Dievo Kūno šventės minė
jimas bus šį sekmadienį 11 
vai. šv. mišių metu. Procesija 
su švč. Sakramentu bus baž
nyčioje. Procesijoje dalyvaus 
draugijos ir parapijos vaiku
čiai.

• Prof. A. Vaičiulaitis ke
lias dienas viešėjo Mariana- 
polyje.

• Aldona Aleksandravičie
nė buvo atvykusi New Yor- 
kan. Buvo sustojusi pas Pa
jaujus.

• Dr. Alf. Kalvaitis, veteri
narijos gydytojas, su šeima 
laikinai apsistojo Port Ches
ter, N. Y.

• Kun. Stasys Raila iš Phi- 
ladelphijos buvo atvykęs į L. 
Vyčių apskrities choro kon
certą Newarke.

• Juozas Boley, L. Vyčių 
pirmininkas, organizacijos 
reikalais lankėsi Chicagoje.

• Tėvas Justinas Vaškys, 
pranciškonų provinciolas, bu
vo atvykęs New Yorkan. 
Daug rūpinasi lietuvių trem
tinių atvykimo palengvinimo 
reikalais.

• Dr. V. Tumasonis, nese
niai atvykęs iš Vokietijos, 
apsigyveno Chicagoje.

• Pranas Milas, siuvėjų lo- 
kalo valdybos narys, drąsus 
kovotojas dėl Lietuvos lais
vės, ląnkėsi Chicagoje.

• Dr. Bronius Kazlauskas 
yra grįžęs iš Connecticut ir 
vėl apsigyveno New Yorke.

• Stasys ir Liuda Janavi
čiai atvyko birželio 2 d. iš Pa
ryžiaus. St. Janavičius yra 
pakviestas vienos kolegijos 
Nebraska valst. dėstytoju.

• A. Baliūnas su žmona 
(akių gydytoja) ir dviem 
vaikučiais atvyko iš Austri
jos. Apsigyvens Pittstone.

• J. Gliaudys su žmona ir 
sūneliu atvyko iš Šveicarijos. 
Paviešėję New Yorke, išvyko 
Detroitan.

• Antanas Peldžius, “Dar
bininko” administratorius, 
šios savaitės pradžioje lankė
si New Yorke.

• Algis Šimkus pakviestas 
vargonininku į Lawrence, 
Mass.

Grupė lietuvių katalikų dr- 
jų veikėjų iškėlė mintį įsteig
ti New Yorke Lietuvių Kata
likų Centrą. Pačiai pradžiai 
numatyta įsigyti savo namą, 
kuriame būtų patogios patal
pos “Amerikos” laikraščiui.

Jau buvo keli pasitarimai, 
kuriuose dalyvavo keliolika 
asmenų. Vieningai susitarta 
dėti visas pastangas Lietuvių 
Katalikų Centrui įsteigti. 
Laikinojon komisijon yra iš
rinkti K. Krušinskas, A. Si- 
jevičienė, J. Staškienė, Alf. 
Stankevičius, M. Milukas ir
J. B. Laučka. Iždininku yra
K. Krušinskas. Apie 25 as
mens pasižadėjo skirti po 100 
dolerių reikalingam namui į- 
sigyti.

Birželio 18 d., trečiadienį, 
8 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje, šaukiamas Lietuvių 
Katalikų Centro steigėjų su
sirinkimas, kurin kviečiami 
visi tie lietuviai katalikai, ku
riems rūpi lietuvių katalikų 
veikla, kuriems svarbu dirbti 
ir aukotis Katalikybei ir Lie
tuvybei.

Maspethe Žinios
Mokyklos užbaiga

Parapijos mokykla užsida
ro birželio 15 d. Mokyklos 
vaikučiai statys teatrėlį “The 
Obliging Clock,” parapijos 
salėje 8 vai. vakare. Vaikai 
bus apdovanoti ir paleisti 
atostogoms. Birželio 1 d. 35 
vaikučiai priėmė pirmąją ko
muniją. Vaikai dar turės sa
vo išvažiavimą. Seselės mo
kytojos vasarai važiuos į 
Pittsburghą.

— Novenos į šv. Antaną 
ir Šv. Jėzaus Širdį baigsis 
birželio 13 d. Kun. A. B. Meš- 
lis, S.J. kasdien sako pa
mokslus 7:30 vai. vakare.

New York, N. Y,
Aušros Vartų parapijos 

bazaras pasibaigė atnešda
mas gerų rezultatų. Gautas 
pelnas skiriamas parapijos 
salės atnaujinimui ir padeng
ti klebonijos remonto išlai
das.

Stambias dovanas bazare 
laimėjo S. Misikonis—šaldy
tuvą, Diane Wislosky—tele
vizijos radijo priimtuvą ir J. 
V. Agius radio aparatą. Lai
minguosius bilietus pardavė 
Miss Balletti ir Misikonienė, 
už tai jos gavo 25 dol. dova
ną.

Bazaro vedėjui ir daug pa
sidarbavusiam p. Raisig, kle
bonas reiškia širdingą padė
ką.

T. KUBILIENE SVEIKSTA

Prieš keletą savaičių p. T. 
Kubilienė, gyv. 113 Chestnut 
St., Brooklyne, turėjo smar
kią širdies ataką. Dabar jau 
taisosi ir vėl pradeda skaity
ti “Ameriką”, kurią visados 
perskaitydavo nuo pradžios 
ligi galo?’ Neapleisdavo ir 
“Draugo” su “Darbininku.”

T. Kubilienė yra nenuil
stanti katalikiškų draugijų 
veikėja ir visada pinigu ir 
darbu mielai padeda lietu
viams tremtiniams ir Lietu
vos reikalams.

Kubilių šeima paremia ir 
naujai atvykstančius. Jų ma
lonia globa naudojosi Janavi
čienė, Zinevičiūtė ir ilgesnį 
laiką Dr. A. Kučas.

Poniai Kubilienei linkime 
kuo greičiausiai sustiprėti ir 
dar ilgai darbuotis mūsų tau
tiečių labui.

PARSIDUODA
MASPETHE tuščias bungalow. 6 kam

barių, 2 šeimynų, šiluma, garažas. 
Kaina $5,900.

2 ŠEIMŲ, 11 kambarių atskirai staty
tas mūrinis namas su šiluma ir gara
žais.

WOODHAVENE 2 šeimynų, 11 kam
barių mūrinių namas, atskirai staty
tas. šiluma, 3 garažai. Tuščias aukš
tas. Lotas 50 x 100. Kaina $12,950.

Dėl Platesnių Informacijų Kreipkitės: 
B. Z I N I S

499 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 
Tel. REpublic 9-1506

Advokatas Pranas T. Alex
is praneša, kad jo real estate 
įstaigoje pradėjo bendradar
biauti Adomas Jezavitas.

Alexio ir Jezavito įstaiga 
yra 110-18 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, N. Y. Tel Vir
ginia 7-8110.

— Kun. Vincas Galčius, C. 
M. šį visą mėnesį atostogau
ja pas tėvus ir vietinius ku
nigus. Jis mokytojaus vasa
ros metu Niagaros universi
tete, kur ir pernai mokytoja
vo.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta
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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 Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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Ih Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y

D. Whitecavage, Savininkas
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Lietuviu Radijo Vakarines
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AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-1142

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVMIUS 
Pranešimų Dir. 

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

o
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ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

METINIS PIKNIKAS
RENGIAMAS

šeštadienį, 

Birželio-June 28,1947 
DEXTER PARKE 

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y. 

PRADŽIA 5:00 VAL. PO. PIETŲ

Dariaus ir Girėno Skridimo Paminėti 

DIDŽIULIS PAVASARINIS PIKNIKAS 
šeštadienį, Birželio - June 7, 1947

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

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

(Didžiųjų Draugijų Atstovai ir Paminklui statyti Komitetas)

BAR&GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

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

KANADOS

BLACK HORSE ALE

PARDUODAMI NAMAI
6 ŠEIMŲ namas, kiekvienas butas tu

ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol., 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000

4 AUKŠTŲ, 16 apartmentų, po 4 kam
barius kiekvienas, mūrinis namas, 
su automatišku aliejaus pečium, va
rine kanalizacija. Gaunama metinė 
nuoma $5,892. Namas randasi East 
New Yorke. Kaina $36,000.

NAMAS susidedąs iš 4 apartmentų ir 
2 krautuvių randasi Maspethe. Kai
na $8,300.
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 (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:

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

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940
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Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR

IMPORTUOTŲ LIKERIŲ į, 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET I
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829

Clement A. Voke t
(VOKETATHS)

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

NEwtown 9 - 5972

Dekoruotojas
Dažytojas

IŠ ORO IR Iš VIDAUS
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir Irt. darbus.

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

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kiL, 5000 Watte 

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

TeL MArket 2-5360

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
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HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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