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ŠTAI KAIP
Laimingos kelionės! 
Kodėl jie nevyksta? 
Pavergėjų kelias 
Jungtinė Europa 
Nevaisinga žemė

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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Šiomis dienomis Europon 
išvyksta Kazys Baltramaitis. 
Jį siunčia didžiulė Amerikos 
katalikų organizacija — War 
Relief Services — kaip savo 
pareigūną. Kiek žinome, jam 
teks rūpintis įvairių tautybių 
tremtinių imigravimo ir į- 
kurdinimo reikalais.

K. Baltramaitis per pusan
trų metų dirbo BALF centre. 
Turėjo progos pažinti trem
tinių padėtį. Jų reikalus galė
jo suprasti iš arti prieinamų 
šaltinių.

Lietuviški reikalai visada 
jam buvo arti širdies. Jais 
domėjosi nuo studentavimo 
dienų. Lietuvon pirmą kartą 
buvo nuvykęs lygiai prieš 20 
metų. Vėliau buvo gavęs Lie
tuvos valstybinę stipendiją 
ir gyveno Kaune. Savo aki
mis matė komunistų įsiverži
mą Lietuvon.

Linkime K. Baltramaičiui 
labai laimingos kelionės ir 
visiško pasisekimo jo naujo
se pareigose.

Ryšium su negausiu lietu
vių tremtinių Amerikon įva
žiavimu, vienas įžymus trem
tinys mums rašo, kodėl dau
gelis įžymių asmenybių nesi
judina iš vietos, nors ir ga
lėtų. štai priežastis:

“Daugelis jų laiko save rei
kalingais dar čia Europoje, 
kad jų buvimas ir vargas aki
vaizdžiau bylotų apie pada
rytą ir neatitaisomą skriau
dą. Jie yra tie kariai, kurie 
priešo spaudžiami paskuti
niai palieka pozicijas ir su
vargę, alkani traukiasi į nau
jus apkasus.

“Jie nesišauks visa burna 
pagalbos, nes jie per kuklūs; 
jie tariasi esą per menki, kad

galbą, atitraukiant ją iš ki
tų frontų. Jie tiki, kad ir jų 
broliai amerikiečiai yra į- 
tempę visas pėgas atlaikyti 
tam uždaviniui, kuris jiems 
skirtas.”

Štai kodėl taip mažai įžy
mių asmenybių Amerikon at
vyksta.

Vengrijoje šiuo metu ar
šiai siaučia komunistai. Įsi
brovę valdžion apgaulės, 
klastos ir smurto keliu, jie 
areštuoja demokratinio judė
jimo vadus, sugalvoja nai
viausius apkaltinimus.

Birželio 16 d. turėjo įvykti 
vienas demokratinio sąjūdžio 
susirinkimas. Didžiulėn salėn 
įsiveržė komunistų gauja iš 
150 žmonių. Jie švilpė, klykė, 
staugė, supuvusius kiauši
nius mėtė į kalbėti pasiruo- 
šiusius asmenis.

Triukšmadariams policija 
nieko nesakė. Bet ji uždarė 
susirinkimą tvarkos ir ramy
bės vardan!

Toks komunistų kelias į 
žmonių visišką išniekinimą ir 
pavergimą.

Kai Vengrijoj, Rumunijoj, 
Bulgarijoj, Jugoslavijoj, ne
kalbant jau apie baisų terorą 
Lietuvoje, siaučia Rusijos 
ginklo remiamos gaujos, ang
lų Bevin tariasi su prancūzų 
Bidault apie galimumą su
kurti Jungtines Europos val
stybes.

Svarstant labai šaltai ir 
praktiškai, sukurti Jungtinę 
Europą labai lengva. Ypač 
dabar, kai karo paliktos žaiz
dos šaukte šaukiasi visų tau
tų suartėjimo. Tam reikalin
ga tik viena sąlyga — praša
linti Europai gresiančią ko
munizmo vergovę!

Lietuvos pasienis, kaip 
pranešama, žiūrint iš Lenki
jos pusės, atrodo baisi dyku
ma.

Sulinkę tuščios triobos 
stūkso su lentomis užkaltais 
langais. Iš kaminų nerūksta

~V,-.' ,{įr: «

KUN. PRANAS JURAS, 
Lawrence, Mass., šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos klebonas, 

birželio 22 d. minįs 25 metų 
kunigystėje sukaktį.

Angliakasiy Protes
to Streikas

Uniontown, Pa. — Šioje 
angliakasyklų apylinkėj pra
ėjusią savaitę protesto strei
ką paskelbė 11,100 angliaka
sių. čionykščiai angliakasiai 
protestuoja prieš kongreso 
priimtus įstatymus, varžan
čius Amerikos darbo unijos 
veiklą. Minėtieji įstatymai 
jau įteikti prezidentui Tru
manui pasirašyti arba vetuo
ti, tačiau prezidentas savo 
sprendimą buvo atidėjęs iki 
grįžimo iš kelionės į Kanadą.

Kai kurie kongresmanai 
sako, kad jeigu angliakasiai 
ar kitų sričių darbininkai 
skelbs tokius protesto strei
kus, kongresas pasirūpins 
dar griežtesnius ir daugiau 
darbo unijas varžančius įsta
tymus pravesti priimti. "

TRUMANAS UŽ KARINĘ PRIEVOLĘ - - - - - - - - - - - - - - -
AURIOL PRITARIA AME

RIKOS PLANUI
Princton, N. J. — Balan

džio 17 d. Princetono univer
siteto vadovybė suteikė tei
sių garbės daktaro laipsnį 
prezidentui Trumanui ir eilei 
įžymių valstybininkų ir 
mokslininkų. Prezidentas ta 
proga pasakė kalbą.

Truman ta proga pakarto
jo savo tvirtą nusistatymą 
už visuotinės karinės prievo
lės įvedimą. “Mūsų vyrai bus 
ruošiami ne karui laimėti, 
bet jo išvengti”, — sakė Tru
man.

Jis nurodė, kad Amerikos 
silpnumas paskleistų baimę 
silpnose valstybėse. Tai būtų 
ženklas joms, kad Amerikai 
trūko valios “ištesėti pažade 
pagelbėti laisvoms ir nepri
klausomoms išlaikyti laisvę 
arba mūsų įsipareigojimuose 
pagelbėti karo sugriautai 
ekonomijai atsteigti.”

Toliau Truman kalbėjo, 
kad tokioje “netikrumo ap
linkumoje šios valstybės gali 
nepajėgti atsispirti totalita
rinių spaudimų apsupimui.”

Kalbėdamas apie karinę 
prievolę, Truman pasakė, 
kad tai yra “demokratiškiau
sias taupiausias ir pajėgin- 
giausias būdas 
mums reikalingą 
stiprumą”.

Birželio 16 d. 
kalbėjo buvęs prezidentas H. 
Hoover, kuriam Princtono 
doktoratas buvo suteiktas 
1917 metais. Hoover savo są
mojaus formoje turtingai 
išdėstė Amerikos demokrati
nės santvarkos nuopelnus 
žmonijai. Jis pažymėjo, kad 
mūsų santvarka yra “deši
niojo sparno sfštefiia.”*

Paryžius. — Prancūzų pre
zidentas Auriol dalyvavo už
sienio spaudos sąjungos pie
tuose ir pasakė kalbą.

Auriol pareiškė ypatingo 
pasitenkinimo Amerikos val
stybės sekretoriaus Marshall 
pasiūlymu Europai pačiai ap
sispręsti, kaip atsteigti eko
nominę gerovę ir kokia Ame
rikos pagalba tam yra reika
linga. Jis pabrėžė, kad Euro
pos ekonominiam atstatymui 
apsvarstyti Paryžiun yra at
vykęs anglų užsienio reikalų 
ministeris Bevin.

Auriol Amerikos pasiūly
mą pavadino labai išmintin
gu ir pareikštu tinkamu lai
ku.

— Portugalijoje esąs 
sektas sąmokslas nuversti 
esamą valdžią.

— Amerikos vyriausybė 
žada imtis griežtų priemonių 
prieš smarkiai kylančias mė
sos kainas.

su-

palaikyti 
militarinį

Princtone

KATALIKŲ SKAIČIUS PADIDĖJO
Naujai išleistos “Catholic 

Directory” paskelbtomis ži
niomis, šių metų pradžioje 
Amerikoje, įskaitant Alaską 
ir Havajų salas, buvo 25,268,- 
173 katalikai. Šis skaičius 
yra 866,049 asmenimis dides
nis, nei buvo 1946 metais. 
Tiek padaugėjo katalikų 
Amerikoje.

Šiuo metu Amerikoje yra 
22 arkivyskupijos ir 100 vys
kupijų. Didžiausia arkivys
kupija yra Chicagos su 1,- 
716,536 katalikais, po to seka 
Bostono arkivyskupija — 1,- 
208,089, NewYorko —1,169,- 
376 ir kt.

Didžiausia vyskupija yra 
Brooklyno — 1,111,446 as
mens, po jos seka Pittsburgh 
arkivyskupija su 737,470 ka
talikų.

Iš viso šiuo metu Amerikos 
katalikų vadovybėje yra 4 
kardinolai, 19 arkivyskupų, 
146 vyskupai ir 40,470 kuni
gų. Iš viso yra 14,742 parapi
jos.

dūmai. Aplinkui nematyti jo
kio gyvo daikto.

Laukai suarti ir palikti 
dirvonuoti. Į juos niekas ne
gali įkelti kojos, nes tai mir
ties zona. Ji nusitęsia toli į 
krašto gilumą. Ta zona pade
da pasienio sargybai saugoti, 
kad niekas iš Lietuvos nepa
bėgtų.

Jei kas praslinks pro bud
rias sargybas, to bus paste
bėti pėdsakai suartuose lau
kuose. Ir kol anas spės per
bėgti mirties zoną, jį pasieks 
sekliai šunes ar sargybinio 
kulka.

Dirvonuoja didžiausi plo
tai. Jie galėtų būti apsėti 
naudingomis maistui sėklo
mis. Bet — bet jie turi tar
nauti geležinei uždangai ir 
būti nevaisinga žemė.

Wį‘

Mokesčiai Nebus Sumažinti
Mirė Senatorius 
David L Walsh

Birželio 11 d. Bostone mirė 
David I. Walsh, ilgametis se
natorius, sulaukęs 74 metų 
amžiaus. Massachusetts val
stijai senate jis atstovavo 26 
metus. Jis buvo pirmasis ka
talikas, tapęs Massachusetts 
gubernatorium ir senato
rium. Buvo kilęs iš paprastų 
darbininkų gausios šeimos, 
vienas iš dešimties vaikų. Bu
vo nevedęs.

Senate vadovavo laivyno 
komisijai. Buvo didelis Lie
tuvos ir lietuvių draugas. 
Daug kur parėmė Lietuvos 
reikalus. Buvo BALF garbės 
nariu. Lietuvos Vyčių 1946 
metų seime dalyvavo ir pa
sakė jautriai įspūdingą kalbą 
apie Lietuvą ir lietuvių tau
tą. Jis kvietė tada lietuvių 
kilmės jaunimą branginti lie
tuvių kalbą.

Washington. — Kongresas 
buvo priėmęs siūlymą suma
žinti pajamų mokesčius. Šis 
siūlymas būtų sutaupęs mo
kesčių gyventojams keturis 
bilijonus dolerių per metus. 
Įstatymas būtų pradėjęs 
veikti nuo liepos 1 d.

Bet siūlymas netapo įsta
tymu. Jam pasipriešino pre
zidentas Truman. Jis grąžino 
Kongresui siūlymą nepasira
šęs, panaudodamas savo veto 
teisę. Prezidento pasiprieši
nimas būtų palikęs be galios, 
jei Kongresas dviem trečda
liais balsų būtų pasisakęs 
prieš prezidento veto.

Birželio 17 d. prezidento 
veto panaikinimo reikalu bal
savo Atstovų Rūmai; čia 
prieš prezidento žygį balsavo 
268 kongresmanai, o už 137. 
Prezidento veto panaikinti 
trūko dviejų balsų. Iš respub
likonų prieš veto balsavo 233 
kongresmanai, o už — du.

Pirmą kartą Amerikos is
torijoje šalies prezidentui pa
sisekė atmesti Kongreso pri
imtą mokesčių sumažinimą. 
Kadangi mokesčių sumažini
mo siekė respublikonai, jie 
dabar turės geros medžiagos 
1948 metų prezidento rinki
muose.

LAIVŲ DARBININKŲ STREIKAS

Vienuolynuose yra 6,938 
broliukai ir 140, 563 seselės 
vienuolės.

Katalikų mokyklos yra to
kios: 59 vyskupijų seminari
jos; 268 vienuolijų seminari
jos ir noviciatai; 216 kolegi
jų ir universitetų; 1,653 vys
kupijų ir 778 privatinės vidu
rinės mokyklos; 7,637 para
pijų ir 528 privatinės pra
džios mokyklos.

Katalikų kolegijose ir uni
versitetuose studentų yra 
175,120.

Buchenwald Stovyk
la Teheveikia

“New York Sun” korespon
dentas iš Vokietijos praneša, 
kad baisiomis kankynėmis 
pagarsėjusi nacių Buchen- 
waldo koncentracijos stovyk
la tebeveikia. Kas joje daro
si, sunkiai sužinoma lygiai 
taip, kaip Hitlerio laikais.

Buchenwalde šiuo metu ru
sai laiko per 30,000 žmonių. 
Ten sugrūsta įvairių užsiėmi
mų žmonės — teisėjai, mo
kytojai, laikraštininkai, gy
dytojai, darbininkų unijų va
dai. žodžiu, žmonės, kurie 
protauja ir turi savo nuomo
nę. Šiandie rusai buvusį na
cį laiko mažiau pavojingu, 
nei demokratinių įsitikinimų 
asmenį.

Be Buchenwaldo, yra ir 
daugiau rusų laikomų kon
centracijos stovyklų Vokieti
joje. Štai, Muhlbergo stovyk
loje yra per 55,000 kalinių. 
Oranienburgo stovykla už sa
vo sienų turi 10,000 vokiečių, 
daugiausia karininkų, ku
riuos iš nelaisvės paleido 
amerikiečiai ir anglai.

— Kinijoje dėl potvynių 
500 tūkstančių žmonių nete
ko pastogės.

■r

GRAIKIJOJ KRUVINI SUSIRĖMIMAI
 «-------------------------------------

Graikijos komunistų ban
dos, palaikomos ir apginkluo
jamos Jugoslavijoje ir Bul
garijoje, neduoda ramybės 
pasienio gyventojams. Jie 
puola daugiausia kaimus ir 
mažus miestelius, kur yra 
mažesnės kariuomenės įgulos 
arba tik keli žandarai. Tokio
se vietose jiems pasiseka api
plėšti ir išžudyti sau nepatin
kamus gyventus..

Tačiau būna ir atvirkščiai, 
kuomet puolėjai netikėtai 
užeina didesnį ir gerai ap
ginkluotą kareivių būrį. Tuo
met jie patys kovos lauke 
palieka daug užmuštų ir su
žeistų.

Pereitos savaitės pabaiga 
komunistų gaujoms buvo 
ypač nesėkminga, nes susidū
rimuose su kariuomene jų ei
lės žymiai praretėjo. Tik prie 
Peloponneso mūšiuose komu
nistai neteko 232 vyrų, tuo 
tarpu iš įgulos žuvo 8 žanda
rai.

Kitose vietose komunistai 
turėję aukų: prie Spartos — 
80; Thesalijoje — 38 ir Kas- 
taonusa — 14.

— Kovai su vėžio liga 
Amerikoje jau surinkta virš 
10 milijonų dol.

Gandhi Grasina 
Karaliukams

Anglams pasitraukus iš In
dijos, tas kraštas bus pada
lintas į dvi valstybes — in- 
dusų ir musulmonų. Tačiau 
ten yra keletas karaliukų, 
maharadžomis vadinamų, ku
rie nenori dėtis nė prie vie- 

, Juos, nė prię kitos,valstybės. 
Jie valdo apie trečdalį visos 
Indijos teritorijos su 93 mili
jonais gyventojų. Kai tik 
anglų valdymas Indijoje pa
sibaigs, jie žada pasiskelbti 
nepriklausomais savo kraštų 
valdovais.

Gandhi, žinomas kovotojas 
už Indijos nepriklausomybę, 
tuos karaliukus pavadino in
dų tautos vienybės ardyto
jais. Birželio 14 d. tuo tikslu 
buvo sušauktas gausus vadų 
susirinkimas New Delhi 
mieste. Gandhi savo kalboje 
šiaip pagrasino nesilaikan
tiems vienybės:

— Valdovas gali būti tau
tos patikėtiniu tik tol, kol jis 
pildo žmonių valią. Jei prin
cai nepakeis dabartinio savo 
nusistatymo, jie neteks tei
sės būti valdovais.

Birželio 16 d. išėjo streikan 
Amerikos laivų darbininkai. 
Streikui vadovauja National 
Maritime unija, kurios pirmi
ninku yra Joseph Curran.

Streikas palietė laivų ir 
uostų darbininkus. Didžiulis 
laivas “America” sulaikytas 
nuo išplaukimo Europon. 
Dauguma jo darbininkų išėjo 
streikan. Uostuose guli tonų 
tonai prekių, skirtų Europai. 
Tarp jų labai daug maisto, 
skirto badaujantiems Euro
poje žmonėms.

New Yorkan yra atvykęs 
Darbo departamento atsto
vas, kurs mėgina surasti bū
dų streikui užbaigti.

Streikuojanti unija reika
lauja didesnių algų ir paleng-

pranešama, kad unija nori 
bent 25 centų daugiau per 
valandą, dvigubo atlyginimo 
už viršlaikį, apmokamų šven
čių, ilgesnių atostogų, svei
katos ir šalpos apdraudos ir 
kt.

ISPANIJOJE BALSAVIMAS

Madrid. — Gen. Franco 
šiomis dienomis paskelbė pa
tvarkymą, kuriuo liepos 6 d. 
visoje Ispanijoje įvyksta vi
suotinis balsavimas, kuriame 
krašto gyventojai turės pasi
sakyti, ar jie nori monarchi
jos Ispanijoje.

Prieš keletą dienų Ispani
jos parlamentas priėmė įsta-

viųtų,^ dąrbų^a lygtį- yįešąi .tymą, kuris numato įvedimą 
neskelbiama apie unijos rei- monarčhljos,po gėn. Franco
kalavimus, bet patikimai mirties.

NAUJOS LĖKTUVŲ NELAIMES

VOKIETIJAI BADO PAVOJUS _
NAUJAS AMBASADORIUS 

ARGENTINAI
Berlynas. — Amerikos ka

riuomenės Vokietijoje virši
ninkas generolas Lucius D. 
Clay šios savaitės pradžioje 
pareiškė didelio susirūpini
mo dėl gresiančio Vokietijai 
bado pavojaus.

Vokiečių šių metų derlius 
atrodo daug menkesnis, nei 
1946 metų, šaltas pavasaris 
bus pakenkęs derlių, žiemos 
dideli šalčiai bus sunaikinę 
apie 10 nuošimčių javų pasė
lio. Ūkininkai jau dabar 
spaudžiami suvežti būsimą 
derlių į atsargos vietas, iš 
kurių derlius būtų dalinamas 
visiems gyventojams.

Gen. Clay nusiskundė, kad 
vokiečių jaunimas dar nepri- 
ruoštas demokratiniam įsisą
moninimui. Tam reikią ir ge
resnių gyvenimo sąlygų.

Amerikos zonoje vokiečių 
jaunimo nuo 10 iki 18 metų 
yra 2,290,507. Apie 300,000 
jaunų vokiečių yra įtraukta į 
sporto organizacijas, kurios 
įrankiais ir kitais būdais re
mia Amerikos kariuomenės 
daliniai.

Washington. — Prez. Tru
man nauju Amerikos amba
sadorium Argentinai nomi
navo bankininką — James 
Bruce, kilusį iš Maryland.

Bruce turi diplomatinio pa
tyrimo dar iš ano karo, kai 
dalyvavo Europos taikos 
konferencijose.

DŽIOVAI GYDYTI NAUJAS 
VAISTAS

San Francisco. — Čia įvy
ko Amerikos džiovos sąjun
gos susivažiavimas. Gydyto
jai pranešė apie naujausius 
tyrinėjimus džiovininkams 
gydyti.

Neseniai buvo paskelbta, 
kad išrastas vaistas vardu 
streptomycin yra tikras 
ginklas džiovai nugalėti. Da
bar paskelbta, kad naujausi 
tyrinėjimai tos vilties neduo
da. šiems tyrinėjimams buvo 
paskirta ir išleista vienas 
milijonas dolerių.

Civilės aviacijos istorijoje 
šie metai bus bene nesėkmin
giausi. Ypač šiemet daug su
dužo didelio tipo keleivinių 
lėktuvų, jų tarpe keli trans
atlantiniai. Skaičius aukų to
se nelaimėse jau siekia kelių 
šimtų.

Skraidymo mėgėjai dar ne
užmiršo dviejų didelių gegu
žės mėnesio nelaimių, bet štai 
jų dirksnius sukrėtė nauja 
lėktuvo nelaimė įvykusi bir
želio 13 d. Blue Ridge kalnų 
rajone, Virginijoje.

Lėktuvas DC-4, to paties 
tipo, kaip prezidento Truma- 
no specialus lėktuvas, skris
damas iš Chicagos į Wash- 
ingtoną, kalnų rajone per že
mai nusileido ir visu smarku
mu atsitrenkė į kalno šlaitą. 
Visi juo skridę 50 keleivių 
vietoje užmušti.

Valdžios sluoksniai susirū
pino per dažnomis lėktuvų 
nelaimėmis ir užvedė tardy
mą. Kadangi dažniausiai nu
kritusį lėktuvą seka gaisras, 
kuriame daugiausiai žmonių 
žūva, lakūnų sąjunga parei
kalavo, kad visuose keleivi
niuose lėktuvuose būtų įves
ta automatiški gaisro gesin
tuvai.

Birželio 15 d. prie Spring
field, Vermont, nukrito B-29 
karinis lėktuvas. Nelaimėje 
žuvo 12 asmenų.

ANGLAI IR RUSAI DERA
SI DĖL PREKYBOS

London. — šiomis dieno
mis iš Maskvos į Londoną 
grįžo Rusijos prekybos dele
gacijos pirmininkas Klent- 
zov ir pradėjo tęsti prekybos 
sutarties derybas su Anglija.

Derybose rusai prašo Ang
lijos numažinti nuošimtį 1941 
metais Rusijai suteiktai pa
skolai $220,000,000 sumai. 
Anglijos - Rusijos prekybos 
sutartis numatoma pastatyti 
ant abipusinio prekybos ba
lanso pagrindų.

KONGRESO VADAI NORI 
ATOSTOGŲ

Washington. — Iš Kongre
so šaltinių pranešama, kad 
J.A.V. Kongresas baigs šių 
metų sesiją liepos mėn., ta
čiau, anot kai kurių kongres- 
manų, yra galimybių, kad 
Kongresas gali būt sušauktas 
specialiai sesijai kada nors 
anksti šį rudenį.

Tos specialios Kongreso 
sesijos sušaukimas priklau
sysiąs nuo Amerikos-Rusijos 
santykių išsivystymo, 
metų Kongreso sesija 
baigtis apie liepos 28 d.

Šių 
gali

...

Katalikij VeteranŲ 
Suvažiavimas

Cleveland. — Birželio 19, 
20 ir 21 dienomis čia įvyksta 
Katalikų Karo Veteranų me
tinis suvažiavimas. Atstovai 
bus nuo 1,500 postų.

Vieną iš pagrindinių kalbų 
pasakys Jo Eminencija kar
dinolas Spellman, New Yor- 
ko arkivyskupas.

TĖVŲ DIENA

yraKai viena metų diena 
skiriama motinomš pagerbti, 
tai ir tėvams surado jų dieną. 
Ta diena šiemet jiems buvo 
birželio 15 d.

Ta proga laikraščių kores
pondentai New Yorke pasi
stengė suregistruoti seniau
sius tėvus. Jų pranešimu, 
New Yorke yra keliolika šim
tamečių tėvų. Dauguma jų 
gyvena senelių prieglaudose.

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

JUBILIATAS KUN. PRANAS JURAS
Birželio 22 d. daugelio asmenų mintys bus nukreiptos 

į Lawrence, Mass., kur šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčioje 
padėkos Mišias šventąsias atnašaus minintis kunigystėje 
savo 25 metų sukaktį kun. Pranas M. Juras. Dalyvaus J. E. 
Bostono arkivyskupas Richard J. Cushing. Pamokslą sa
kys kun. J. Balkūnas. Bus daug svečių.

Vargu ar rastum susipratusį lietuvį kataliką, kuriam 
nebūtų žinomas kun. Juro vardas. Per 25 metus būdamas 
Kristaus kunigu, mūsų Jubiliatas arė taip plačią darbo dir
vą, kad šiandie neužtiksi Amerikos lietuvių visuomenėje nė 
vienos reikšmingesnės darbo srities, kurioje kun. Juras ne
būtų veikęs.

Visiškai suprantama ir žmogiška, kad šios 25 metų su
kakties proga kun. Juras susilauks daugybės sveikinimų, 
nuoširdžiausių linkėjimų ir įvairiausių mėginimų įvertinti 
jo tikrai šviesią asmenybę ir atliktus darbus bei žygius. O 
jo veiklos pilna visur.

Jubiliato kaip kunigo veikla yra atžymėta didele meile 
savo Išganytojui, pasiaukojimu sielų gerovei, uolumu savo 
pareigoms, tikėjimu į savo pašventinimą, visišku atsidavi
mu Dievo valiai, išbandytu kantrumu. Apie kiekvieną šių 
Jubiliato tikybinės veiklos ypatumų būtų galima labai pla
čiai parašyti.

Visuomeninėje veikloje, kurią Jubiliatas tikriausiai lai
ko neatskiriama kunigo gyvenimo dalimi ir gražiausia dir
va didiesiems Katalikų Akcijos uždaviniams atlikti, Jubi
liatas yra pasireiškęs ir plačiai ir našiai. Nėra gi nė vieno 
mūsų draugijinio susibūrimo, kuriame nedalyvautų ar ne
būtų dalyvavęs mūsų Jubiliatas.

Tik prisiminkime jo dabar einamas pareigas:
Kunigų Vienybės pirmininkas. Lietuvių Darbininkų Są

jungos pirmininkas. Lietuvių Kultūrinio Instituto pirminin
kas. Lietuvių Kultūrinio Archyvo vedėjas. Nukryžiuoto Jė
zaus Seselių Rėmėjų Draugijos pirmininkas. Lietuvių Kata
likų Federacijos Centro Valdybos narys. Amerikos Lietuvių 
Tarybos narys. “Darbininko” leidimo vadovas ir t.t.

Yra buvęs L. Vyčių pirmininku, Kunigų Vienybės sek
retorium, Federacijos iždininku, L. K. Susivienijimo dva
sios vadu ir t.t. Be to, jis yra išleidęs stambų skaičių lietu
viškų knygųJ

Kiekvienoj organizacijoj, kur tik Jubiliatas vadovauja 
ar veikia, savo pareigas atlieka jautriausiu uolumu. Be to, 
visai eilei įstaigų, ypač vienuolynams ir spaudai, yra sura
dęs ir davęs stambios piniginės paramos. Lietuvoje tai ypač 
buvo pajutę Tėvai Pranciškonai, Seserys Širdietės, Ateiti
ninkai ir kiti. Jo gerą širdį ir dosnią ranką pažįsta visa eilė 
aukštojo mokslo siekusių asmenų.

Katalikų Akcijos dėsniams gyvenime vykdyti, lietuviš
kam susipratimui jaunoje kartoje paskleisti Jubiliatas tik
rai nieko negailėjo ir negaili. Tenka tik stebėtis, iš kur mū
sų Jubiliatas suranda laiko, jėgų, ištvermės ir sveikatos. 
Tiesiog nuostabu, kai pagalvoji, kad vienas žmogus, gali 
taip daug dirbti ir daug užsimojimų paversti gyviausiais 
darbais ir kūrybiniais laimėjimais.

Daugiau nei džiugu ir malonu sveikinti brangųjį kun. 
Praną M. Jurą, sulaukusį tarnavimo Kristaus kunigystėje 
25 metų sukakties. Šio straipsnelio rėmai yra per daug ma
ži, kad būtų įmanoma bent mėginti jo asmenybei ir darbui 
įvertinti.

Tegu gerasis Dievas, Kurs jį pašaukė savo išrinktųjų 
eilėsna, dar ilgai laiko kun. Jurą gyvųjų tarpe ir tegu lai
mina jo šviesų gyvenimą švenčiausiomis Savo malonėmis.

KUN. PR. JURAS KNYGŲ LEIDĖJAS

VIEŠPATIES RANKOJ
Kai juodi šešėliai žemę klojo 
Ir tamsa pradėjo dangų siaust, 
Tavo rankoj rožės nebijojo 
Vakaro nežinomo, tamsaus.
Kai naktis juoda, pikta pamotė 
Raškė nuo dangaus visas žvaigždes, 
Kaip našlaičiai bėgom mes ieškoti, 
Viešpatie, aušros maldoj Tavęs.
Viešpatie, ir šiandien Tavo rankoj, 
Tartum paukščiai žydinčiais sparnais, 
Mūsų naktį šviesios viltys lanko, 
Kad širdis nemirtų po kalnais.

Bernardas Brazdžionis.

TAI BUVO MENESIS BIRŽELIO...

Buvo dienos, kada Ameri
kos lietuviai išleisdavo nema
ža knygų, ir tai stambių: 
Daukanto raštus, Kudirkos 
veikalus, Basanavičiaus su
rinktąsias pasakas, storus 
gamtos ir istorijos tomus, 
kartais siekiančius arti tūks
tančio puslapių . . .

Kadaise skaitėme ir leidė
jų vardus — kun. A. Milukas, 
Olševskis, Paukštys, Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, ir dar ki
tų. Buvo tai šviesos nešėjų, 
kultūros darbininkų vardai.

Šiandien lietuviškos kny
gos geros knygos pasirody
mas šioje šalyje toks pat re
tas paukštis, kaip gulbė Lie
tuvos ežeruose.

Didelėje mūsų išeivijoje 
yra žaizda, kurios pavadini
mas — lietuviškoji knyga.

Kadais toji knyga čion bu
vo gyva, šiandien ji miršta, 
ir su ja sykiu nyksta bran
gus kultūros žiedas — lietu
viškasis raštas ir žodis.

Ta knyga miršta ne dėl to, 
kad jau visai nebūtų skaity
tojų. Jų būtų, tik nėra, kas 
jiems knygą į rankas paduo
tų. Išimtį sudaro tik komų-

nistai, kurie turi organizaci
ją savo raudoniems raštams 
ir leisti ir platinti. Tuo tarpu 
nei katalikai, nei socialistai, 
nei tautininkai, ar visi ben
drai planingos knygos orga
nizacijos nepalaiko. Kartais 
esti popierinių planų ir tokių 
pat idėjų, neišvystančių įsi
kūnijimo gyvenime. Kartais 
yra net ir organizacijos, ku
rios tačiau liovės variusią 
savo paskirtį. Tokia Tėvynės 
Mylėtojų Draugija nėra mi
rusi, turi ir šiek tiek kapita
lo, bet knygų neleidžia . . .

Ta lietuviška knyga, kuri 
dar pasirodo šioje šalyje, tė
ra dažniausiai atsitiktinis da
lykas, arba proginis reikalas. 
Kas turi pinigų, kartais ir 
sau pagerbti išsileidžia kny
gelę, jei tik randa “rašytoją” 
ar pats sugeba plunksną pa
vedžioti.

Taip tarpas nuo tarpo iš
eina lietuviška knyga čia 
Clevelande, čia Brooklyne, 
čia Greene, čia Chicagoj. Pa
sirodo vieniša, baili, nežinan
ti, kaip tuos skaitytojus ras
ti .. . Turtinga toji Amerika, 
ir daug pasiturinčių lietuvių

joje esama, o mūsų knyga —I 
paskutinė skarmaliuvienė. 
Skurdžiai yra lietuviai trem
tiniai Vokietijoje, be savo na
mų, be savo žemės, be duo
nos kąsnio ir be ateities, o 
lietuvišką kultūrą ir lietuviš
ką knygą neša jie aukštai.

Vieno žmogaus ir šiandien 
uoliai, nenuilstamai, su meile 
ir ištverme yra puoselėjama 
lietuviškojo rašto kibirkštė
lė šioje šalyje.

Tai daro kun. Pranas Ju
ras, Lawrence lietuvių para
pijos klebonas. Jis yra prisi
rišęs ir prie periodinės spau
dos, ir prie knygos. Pirmuo
ju atveju jis daug rūpesčio 
paskiria “Darbininkui”, An
truoju gi pats leidžia knygas.

Būdamas kunigas, jis yra 
atkreipęs dėmesį religinėn li
teratūrom Jis išspausdino ei
lę šios rūšies veikalų, kurių 
dalis skirta seniems ir pa
prastiems skaitytojams, — 
yra tai kaip ir natūralus pa
našios lektūros užnugaris: 
tokio senovinio pobūdžio re
liginiams skaitymams dirvos 
dar esama.

Tarp šių kun. Pr. Juro iš
leistų knygų yra maldakny
gių, šventųjų gyvenimai, tu
rintys netoli 1,000 puslapių, 
“Kristaus sekimas”, jo pa
ties “Pranašystės”, Naujasis 
Testamentas ir kitos.

Vienos šių knygų labiau 
ėjo, kitos — mažiau. Nauja
sis Testamentas, kuris turėtų 
būti kiekvieno kataliko na
muose, lietuvių tarpe maža 
skaitytojų terado. Tai meta 
liūdnos šviesos . . .

Kun. Pr. Juras atkreipė 
dėmesio į pasaulėžiūrinius 
leidinius.

Neseniai jis išspausdino K. 
Čibiro parašytą “Komuniz
mas — Antikristo religija.” 
Tur būt, seks ir daugiau pa
našių knygelių,

Ir grožinis žodis yra pa
traukęs kun. Pr. Juro dėme
sį. Jis išleido “Vai lėkite, dai
nos”, nūn spausdina Jurgio 
Baltrušaičio raštus, padengė 
bemaž visas spaudos išlaidas 
knygai “Kur Bakūžė Sama
nota” ir kitais atvejais yra 
parėmęs lietuviškuosius raš
tus.

Ta proga pažymėtina, kad 
kun. Pr. Juras nevisada pasi
rašo leidėju, nors ir duoda lė
šas. Kartais jo leidiniai pasi
rodo po “Darbininko” ar dar 
kitu kokiu vardu.

Visa suvedus, manyčiau, 
kad paskutinius kelerius me
tus kun. Pr. Juras savo pini
gu bus išleidęs apie dvide
šimt knygų. Tuo jis nežada 
baigti darbo ir turi gražių 
planų ateičiai.

Kalbant apie leidimą, ne
galima nutylėti, kad kun. Pr. 
Juras ne tik spausdina, bet 
stengiasi mūsų knygą ir į 
žmonių rankas įsprausti. Ta 
veikla juo labiau branginti
na, nes šioje šalyje mūsų 
spausdintam žodžiui kaip tik 
ir sunkiausia pasiekti skaity
toją . . .

Būtų gražu ir gera, kad ta
sai knygos platinimas susi
lietų į platesnę srovę, kurion 
įsitrauktų daugiau žmonių, 
nes vienam ar dviem asme
nims tai sunkus, neįmanomas 
darbas, ir jis gali būti vien 
maža dalele apkuoptas, o vi
same dideliame plote taip ir 
liektisi tas nykus mūsų kul
tūrinio mirimo išeivijoj vaiz
das, — neveikimas, nesido- 
mėjimas, apatija ir agonija.

Nuo žilų amžių lietuvių

M. Domeikienė Au
kojo BALFl,000 Dol.

Birželio 12 d. BALF cen
tras gavo stambią auką lie
tuviams tremtiniams šelpti— 
pilną tūkstantį dolerių! šios 
didelės dovanos aukotojai 
yra Marijona Domeikienė ir 
sūnus, gyveną Durand, Ill.

Marijona Domeikienė yra 
nepaprastai geros širdies mo
teris. BALF ir kitoms stam
bioms organizacijoms ji yra 
ne kartą aukojusi, ir vis 
stambias sumas. Ji nėra nei 
turtuolė nei biznierka. Ji yra 
ūkininkė. Tik savo darbingu
mu su savo vyru gražiai gy
vena.

M. Domeikienė šį kartą 
BALF padovanojo $500, ki
tus $500 pridėjo jos sūnus.

Tai pirmoji lietuvių šeima 
suteikė tokią stambią auką 
lietuviams tremtiniams gel
bėti.

Marijonos Domeikienės ir 
jos sūnaus auka yra šviesiau
sias pavyzdys visiems lietu
vių tremtinių prieteliams. Į- 
domu, kas bus sekantieji au
kotojai?

Visas aukas siųskite adre
su: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Viduryje birželio mėnesio i 
Lietuvoje seminarijų auklėti
niai ir kitų mokyklų mokiniai 
baigia egzaminus ir su 
džiaugsmu laukia valandos, 
kad galėtų vykti pas jų lau
kiamas motutes.

Bet 1940 m. birželio 16 d. 
jau buvo kitokia, kaip visa
da. Lietuvos vyriausybė ke
linta diena laukė Maskvoje 
galutinės ištarmės, taigi, ne
aiškus nerimas siaučia visą 
Lietuvos padangę. Mes, ku
nigų seminarijos auklėtiniai, 
nors turime leidimą jau vyk
ti į savo tėviškes, kažkokio 
nujautimo vedami, užeinam 
pas pažįstamus išgirsti radi
jo pranešimų. Po vienos kitos 
plokštelių muzikos akordų, 
pasigirsta pats liūdniausias 
mūsų gyvenime žodis: “Bol
ševikai jau šešiose vietose 
peržengė Lietuvos sieną ir 
plačiu ruožu veržiasi į krašto 
gilumą.”

Pasibaigė kalba, Lyg mir
ties šešėlis prislėgė kiekvie
no širdį. Visiems buvo aišku, 
kad tėvų prakaitu atstatyta 
gimtinė, kad savanorių krau
ju atpirkta laisvė įdėta į gra
bą.

Vietoj gražios ir išpuoštos 
artojų žemės paliks azijatų 
išmindžiota klampynė.

Po vienerių metų, kada 
varge ir nuskurime Lietuvą 
pasivijo kitas Sovietų “bro
liškas” respublikas, prisiar
tino juodoji valanda ir pa
tiems tos žemės vaikams. 
1941 m. birželio 14 d., kadan
gi visos kunigų seminarijos 
buvo atimtos, susirinkom eg
zaminus laikyti į vieną Kau
no bažnyčios zakristiją, kad 
pasiruoštume tai jau bevil
tiškai pastoracijai. Negalime 
susikaupti dėl nepaprasto

sunkvežimių judėjimo centri
nėse miesto gatvėse. Pasiro
do, kad tie sunkvežimiai, va
kar stovėję aikštėse, jau at
lieka patį bjauriausią darbą 
— renka žmones iš butų ir 
gatvių, veža į vagonus ir tre
mia į Sibirą mirčiai.

Kurie dar nebuvome pir
mosios savaitės vežimo sąra
še, slapstėmės ir laukėm suk
tos pasaulio politikos pakry
pimo.

Sekantį sekmadienį, birže
lio 22 d., pasigirdo granatų 
sprogimas, orlaivių ūžimas. 
Niekas nebijojo mirties, nes 
ji nėra baisesnė už seserų ir 
brolių kančias užkaituos va
gonuos keliaujant į ištrėmi
mo žemę, Sibiran.

Nebaugino būsima okupa
cinė permaina, nes per dide
lės buvo likę žaizdos, kad jos 
dar labiau skaudintų.

Veltui laukiant galutinio 
išlaisvinimo iš Vakarų, po 
trejų kitos vergijos metų, 
1944 m. vėl raudonieji veržia
si į rudųjų vietą. Skaudu bu
vo matyti degančias tėviškes, 
griūvančias bažnyčias, bet už 
vis skaudžiausia, kad nėra 
vietos toj žemelėj vaikams, 
kurioj jie gimė ir augo. Vie
nus pasiviję raudonieji antru 
kart kankina, kad savo Tė
vynę mylėjo, antrus varo 
pirm savęs rudieji, nes jiems 
vergų reikia.

Šios trys sukaktys liudija 
apie tas baisias birželio die
nas kiekvienam, kuris dar sa
ve lietuviu vadina, nes jos 
daugeliui brolių atnešė mirtį, 
kitiems karčią tremtinio ar 
nepageidaujamo emigranto 
dalį, o tretiems -— nuolatinio 
šelpimo naštą užkrovė.

Tremtinys kun. A. M-nas.

negali, kurios sūnūs ir duk
ros viens už kitą aukojasi.”

Džiaugdamiesi šiuo didžiu 
Bažnyčios ir Tėvynės Lietu
vos garbei įvykusiu faktu, ti
kime kad jūsų, broliai Ame
rikos lietuviai, darbu ir triū
su bus įvykdytas dar dides
nis įvykis: atgauti neteisėtai 
žiauraus azijato išplėšta, 
purvinu komunisto batu try
piama, Lietuvos Nepriklauso
mybė, — šventoji Marijos že
mė.”

Sovietai Draudžia

PALAIKO TREMTINIUS

Washington.—Atstovų Rū
mų komisijos posėdyje, kur 
svarstomas tremtinių įsilei
dimo bilius, tremtinių reika
lus parėmė John H. Hilldring, 
Valstybės Sekretoriaus asis
tentas.

Britų kontrolės komisija 
Vokietijoje pareiškė, kad pa
gal susitarimą su IRO, pati 
Kontrolės Komisija perims 
tremtinių stovyklas ir jų ap
rūpinimą. Manoma, kad bus 
stengiamasi tremtinius kur 
kitur apgyvendinti, negu ra
ginti juos repatrijuoti.

Paskutinį mėnesį, kaip 
pranešama, iš 60,000 baltų, 
esančių anglų zonoje, repat
rijavo tik 20 asmenų. Nežiū
rint į tai, baigianti savo die
nas UNRRA praėjusią savai
tę dar padėjo sovietų atsto
vams lankyti stovyklas, kur 
rusai ukrainiečiams ir bal
tams rodė propagandines fil
mas ir skleidė literatūrą, ska
tinančią grįžti.

Mažina Tarnautojus
Washington. — Veteranų 

administracijos vadovybė į- 
sakė nuo rugpiūčio 1 d. at
leisti 6.100 tarnautojų.

Prezidento potvarkiu, ve
teranų administracijos tar
nautojų skaičiaus riba nusta
tyta 210,000.

Sekantiems iždo metams 
veteranų administracijai pra
šoma 6 bilijonai 233 milijonai 
dolerių. Kongreso komisija 
nori iš šios sumos atimti 493 
milijonus dolerių.

tauta buvo kūrybinga ir tur
tinga savo sielos šviesa.

Džiugu, kad atsiranda žmo
nių, kurie ir sutemose puose
lėja tą mūsų žemės žodžio 
šviesą, kursto ją nepalan
kiuose vėjuose.

Tikėkim, kad ta šviesa nė
ges, bet vis plazdės ir augs, ir 
įsidegs galinga bei skaidri 
laisvoje tėvų žemėje.

A? Vaičiulaitis.

TREMTINIAI DŽIAUGIASI “AMERIKA”

Maskva. — Sovietų vyriau
sybė išleido naują įsaką, ku
ris grąsina didelėmis baus
mėmis už pranešimą žinių 
apie valstybės paslaptis.

Šalia karinių paslapčių, 
Sovietų valdžia išskaičiuoja 
visą eilę dalykų, kurie laiko
mi paslaptimis. Tokiomis pa
slaptimis skelbiama valsty
bės pajamų ir išlaidų sąmatą 
metalų kasyklos, moksliniai 
išradimai, prekių gamybos ir 
užsieniui pardavimo planai ir 
pan.

— Lauke audrai siaučiant, 
į Massillon, Ohio, miesto li
goninę nepastebėtai įslinko 
pamišėlis ir žiauriai nužudė 
du vaiku.

Amerika Dave šešis 
Bilijonus

Lake Success. — Jungtinių 
Tautų Ekonominės ir Darbo 
Komisijos posėdyje Ameri
kos atstovas Isador Lubiu 
pranešė, kad pernai Amerika 
įvairioms valstybėms davė 
šešis bilijonus dolerių — pa
šalpa ir paskolomis. Tais pa
čiais metais Amerika užsie
nin išvežė įvairių prekių už 
15 bilijonus 200 milijonus do
lerių, o įsivežė už 7 bilijonus 
100 milijonų dolerių.

PIETAVO SU KARALIUM
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Did. Gerb. Pone Redaktoriau,
Jau antri metai, kai mane 

lanko jūsų puikiai, sumaniai 
ir patraukliai redaguojama 
“Amerika.” Žinoma, Jums 
gal būt yra sunku suprasti, 
kokį malonumą, džiaugsmą 
suteikia mums išblaškytiems 
benamiams Lietuvos vai
kams, gavimas lietuviško žo
džio, laikraščio, knygos. Juk 
buvo laikas (tai buvo Vokie
tijoje), kada ir paskutinę 
Reichsmarkę siūlydavai žmo
gus laimingajam Amerikos 
lietuviškų laikraščių gavėjui, 
kad tik pasuktų kokį nors 
laikraščio numerį, kad ir jau 
labai apiplyšusį, nes eidavo 
per rankų rankas iki visai su- 
plyšdavo. Dabar ačiui Dievui 
jau nebereikia “ubagauti,” 
nes gerieji prieteliai supratę 
mūsų troškimą, net nepra
šant, užsakė ir štai jau an
tri metai, kai ta geroji užjū
rio viešnia mane lanko.

Komplimentus sakyti ne
noriu, nes ir nemoku. Bet tie
są reikia pasakyti, kad “Ame
rika” visiems patinka. Čia 
galima rasti įvairių rimtų 
straipsnių apie bendrą politi
nę pasaulio padėtį, apie pa- 
plūdusios kraujuje Tėvynės 
Lietuvos gyvenimą, apie jos 
istoriją, kultūrą ir t.t. žodžiu, 
jei mokėčiau angliškai, tai 
pasakyčiau: all right.

Pasinaudodamas proga, 
nors ir niekeno neįgaliotas, 
bet atspėdamas visų tremty
je esančių lietuvių mintį, no
riu pareikšti didžiausią pa
garbą ir padėką broliams ir 
seserims Amerikos lietu
viams už visą Dievo Paukšte
liams padarytą ir daromą ge
ra. Tur būt, nėra nė vieno iš- 
vietinto tautiečio, kurs nebū
tų paliestas dosnios Ameri
kos lietuvio rankos. Tad te
būnie jiems visų mūsų giliau
sia padėka ir pagarba. Die
vas žino, kas būt buvę su mu
mis, jei Amerikos lietuviai 
nebūtų atsiskubinę su savo 
morale ir materiale pagalba.

Jei šiandien dar galime ga
na padoriai gyventi ir net

studijuoti, tai dėka tik užjū
rio lietuviams. Tą mes pui
kiai įvertiname, nes iki su 
jais susiekiame, kiekvienas 
gavome puikiai pajusti, ką 
reiškia vargšo benamio žmo
gaus kryžiaus kelias. Pav., 
kad ir mums kunigams ir 
klierikams, atvykusioms į 
Romą pagilinti savo studijas, 
Amžinojo Miesto universite
tuose, buvo tikras kryžiaus 
kelias iki suradome kur gal
vą priglausti. Ir tai įvyko tik 
dėka didžio Lietuvos mylėto
jo Kardinolo Pizzardo.

Vargome, studijavome ir 
kartais beveik badavome, ir 
meldėmės. Mūsų maldas Die
vas išklausė. Po metų vargų 
išaušo ir mums gražus pava
saris, ir mes pastatėme tvir
tai savo koją Romos mieste, 
apsigyvenome savuose lietu
viškuose namuose.

Už ką, ne tik mūsų, dabar
tinių šių namų gyventojų, 
bet ir visų susipratusių lietu
vių didžiausia padėka ir pa
garba priklauso kilniam ir 
dosniam Chicagos Nekalto 
Prasidėjimo P. Švenč. para
pijos klebonui, kun. Antanui 
M. Briškai, kurs suprato rei
kalą turėti Romoje, kataliky
bės centre, lietuvišką įstaigą 
— Kolegiją, kurioje ne tik 
būtų formuojami jauni kuni
gai, bet taip pat nuolatos bū
tų skelbiamas pasauliui Lie
tuvos vardas ir ginamos jos 
šventos teisės. Pagaliau, š.m. 
balandžio mėn. pradžioje at
vyko Romon ir pats tos Kole
gijos fundatorius, kun. Ant. 
Briška — sudaryti reikiamus 
pirkimo -— įsteigimo doku
mentus.

Jo pasiryžimas pastatyti 
Lietuvai amžiną paminklą 
Romos mieste sujaudino ne 
vieną iš didžiųjų Vatikano 
sluoksnių atstovų, o svetim
taučiai Romoje, stebėdami 
dalykų eigą, sako: jei vienas 
lietuvis tą gali padaryti, tai 
ką jie gali padaryti visi kar
tu? Ir linguodami galvas, ta
ria sau: “Tokia tauta žūti

Lortddn;' — Laimingai iš
sprendus Indijos padalinimą, 
kuriuo patenkinti anglai ir 
indusai (tik pyksta rusai), 
Anglijos karalius Jurgis VI 
pasikvietė pietų Min. pirmi
ninką Attlee.

Attlee su karalium pietavo 
pirmą kartą, nors jau pora 
metų, kai vadovauja “kara
liaus vyriausybei”. Churchill 
karalius pasikviesdavęs daž
niau.

PRANCŪZŲ KARDINOLAS 
ATVYKO AMERIKON

Birželio 9 d. New Yorkan 
atvyko kardinolas Pierre 
Gerlier, Lyons arkivyskupas, 
įžymus prancūzų kovotojas 
dėl žmogaus teisių.

Svečią kardinolą pasitiko 
New Yorko arkivyskupas, 
kardinolas Spellman. Kardi
nolas vyksta Kanadon į Švč. 
Marijos garbintojų kongresą, 
kurs bus birželio 18 - 21 d.d.

AMERIKOS KVIEČIAI
UŽSIENIO PAGELBAI

Washington. — žemės ūkio 
departamentas praeitoj sa
vaitėj nupirko iš ūkininkų 
beveik keturis milijonus bu
šelių kviečių, šis pirkinys yra 
skiriamas užsieniui. Dau
giausia pirkta Kansas City, 
Portland, Ore. ir Minneapolis 
apylinkėse.

Vyriausybė taip pat nupir
ko 890,000 bušelių kukurūzų, 
50,000 bušelių miežių ir 53 
milijonus svarų miltų.

MUSULMONAI PRITARIA 
INDIJOS PADALINIMUI

New Delhi. — Indijos mu
sulmonų sąjungos taryba be
veik vienbalsiai nutarė remti 
Anglijos pasiūlymą padalinti 
Indiją į dvi nepriklausomas 
valstybes. Posėdyje dalyvavo 
300 atstovų.

Posėdžiui baigiantis į jo 
rūmus buvo įsiveržęs būrys 
musulmonų, nepritariančių 
sąjungai ir jos darbams.
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ŠIS MARGAS PASAULIS
Rašo Gintrūnas

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

KREMLIAUS VAGILIAI
Raudonas slibinas, šliauž

damas iš Maskvos, neseniai 
įsibrovė Vengrijon, ir dabar 
teršia tą nelemtą šalį. Dingo 
dar viena valstybė, ir jos li
kimas toks pat, kaip ir Lietu
vos.

Ką iššaukė šis vėliausias 
Rusijos prasižengimas? O gi 
vėl krustelėjo Anglija ir 
Amerika. Vėl iš tolo kumš
timis grąsino Rusijai. Dar 
kartą prisiuntė Kremliaus 
krivei storą pundą protestų 
ir rezoliucijų. Bet Stalinas 
kaip rūkė pypkę, taip rūko, 
ramiai leisdamas pro nosį dū
mus, ir palengva nosį rody
damas į Ameriką.

Jis žino, ir mes žinom, kad 
Amerika nenori karo. Todėl 
Maskvos dvariokai sparčiai 
žengia į likusias Europos val
stybes, ir ten knisasi po ša
lies pamatais. Laikui bėgant, 
ir jos gali Stalino krepšin pa
tekti.

Mes elgiamės kaipo džen- 
telmonai, manydami, kad ir 
rusai taip pat turėtų pasielg
ti. Bet kur tau! Storžieviai 
jokio gražumo nesupranta, 
ar bent suprasti nenori. Jie

PIRMOS DIENOS AMERIKOJE
Atrodo dar visai neseniai 

vaikščiojome po griuvėsiais 
paverstus miestus, pro vargo 
ir skurdo suvargintus žmo
nes, girdėdamos vien aima
nas ir skundus. Tačiau viską 
palikome ir išklydome laimės 
ieškoti. Praplaukėm didžiai 
galingus vandenynus ir atkly- 
dome į šią laimingą šalį, bet 
visdėlto mūsų praeitis nenu
skendo jūrų gelmėse ir atsi
minimų saito nenutraukė ne
užmatomas tolis. Mes dar vis 
tebegyvename mintįmis savo 
brangioje Tėvynėje su savo 
artimaisiais ir pažįstamais, 
kurie, ten toli, paliko nešti tą 
sunkią vargo naštą.

Dar neseniai atrodė, kad 
pasauly nebėra žmoniškumo; 
vien brolis žudo brolį, sūnus- 
tėvą ir 1.1. Deja ne taip yra. 
Nors daugely metų čia vieš
patauja taika ir ramybė ir ne 
kiekvienas matė šių dienų 
Europos gyvenimą, tačiau 
čia radome žmonių, kurie mo
ka suprasti, atjausti ir pagel
bėti. Tai galėsite pastebėti, 
jei mes aprašysime savo pir
mąsias dienas praleistas šio
je naujoje tėvynėje.

Mums į New Yorką atvy
kus, jau pirmomis dienomis, 
patyrėme lietuvių geradarių 
pagalbą ir rūpestį. Pirmiau
sia mus aplankė kun. Dr. J. 
B. Končius, vėliau daug in
formacijų suteikė S. Čerienė, 
Stankevičius ir ponai Kriau
čiūnai. Besiartinant Velykų 
šventėm kun. Dr. J. B. Kon

ima, griebia, vagia, meluoja, 
veidmainauja, ir šypsodami 
sako: “Mes geri žmonės. Mes 
jokios žalos nedarom. Mes 
velijame visiems tiktai viso 
geriausio. Tik, jūs, kapitalis
tai ardot pasaulio ramybę.”

Ligi šiol mūsų diplomatai 
visaip bandė prisigerinti prie 
sovietų. Pataikavo jiems vi
sokiais būdais, bet nieko ne
pešė. Dovanų, majentko ir 
valgio prisiuntėm jiems de
vynias galybes. Bet to dar 
negana.

Jie Stalinui nusilenkė iki 
žemės, kad tik jis būtų drau
giškesnis. Bet jis ir Moloto
vas ir kiti tiktai paspyrė 
jiems į užpakalį, ir paliko 
juos be marškinių ir kelnių.

Ir čia Jung. Valstybėse 
Stalino batlaižiai-pakeleiviai 
rėkia visa kosere, girdi: “Mes 
rusų nesuprantam. Nemokam 
su jais apsieiti. Dar daugiau 
paskolų ir majentko jiems 
prisiųskime.” Tai pasakius, 
jie vėl grįžta prie šokio, ir 
šoka kadrilį aplink Dėdę Sta
liną.

Komunistams nieko nereiš
kia glėbys protestų, notų ir 
rezoliucijų.

čiaus rūpesčiu išvykome Ve
lykų atostogoms pas kun. Dr. 
J. B. Končiaus sesutę, p. Mi- 
kuckius. Atostogos prabėgo 
labai linksmai ir įdomiai. Ga
vome daug dovanų ir net ne
pastebėjome, kai turėjome 
palikti savo pirmuosius gera
darius. Buvo nutarta važiuo
ti į Pittsburghą mokytis. S. 
Čerienės pagalba lėktuvu at
skridome į Pittsburghą. Ke
lionė buvo labai įdomi, nes 
pirmą kartą skridome. Čia 
aerodrome pasitiko p. Koli- 
čienė, Miss Galleger ir p. Gu- 
tauskienė. Atvykusios į Šv. 
Pranciškaus akademiją rado
me Motinėlę Dovydą ir Sese
les su mergaitėms belaukian
čias. Nors viskas buvo sveti
ma, tačiau patekusios į tokią 
jaukią, nuoširdžią aplinką 
greit apsipratome ir pasiju
tome kaip namuose.

Dabar mokomės Šv. Pran
ciškaus akademijoj, kur mo
kosi apie 300 mergaičių. Jų 
tarpe yra ir lietuvaičių. Vi
sos moka lietuviškai yra la
bai draugiškos ir geros. Trys 
iš jų yra jau rudeny atvyku
sios, mokosi kartu su kito
mis. Moka gerai angliškai ir 
šiais metais, kaip ir kitos, 
baigs mokslo metus. Mes gy
vename mokyklos bendrabu
ty. čia yra ypatinga tvarka. 
Esame visa kuo, Motinėlės 
Dovydos ir gerosios Seselės 
Imeldos, aprūpintos. Taip pat 
didelę pagalbą drabužiams į- 
sigyti suteikė p. Količienė,

Lietuvių tremtinių moterų dovanos Amerikos lietuvėms moterims įteikimo dalyviai. Dailininke Vy
tauto Košubos sukurtą stovylėlę atvežė ir įteikė Aleksandra Košubienė gegužės 19 dieną New Yorke. 
Įteikimo proga buvo suruoštas susirinkimas, kurio metu pasikeista kalbomis. Dovaną Amerikos lie
tuvių moterų vardu priėmė BALE sekretorė Nora Gugienė. Susirinkime dalyvavo BALF Valdybos 
ir Lietuvių Našlaičių Komisijos nariai ir Lietuvos gen. konsulas. Paveiksle iš kairės: Ona Valaitienė, 
BALF vicepirmininkė Vera J. Količienė, BALE vicepirm. kun. Norbertas Pakalnis, St. Subatienė, 
Ieva Trečiokienė, Aleksandra Košubienė, generalinis konsulas Jonas Budrys, kun. Jonas Balkūnas, 
BALF sekretorė Nora Gugienė ir BALF pirmininkas kun. Dr. Juozas B. Končius. Antroje eilėje sto
vi iš kairės: Vikt. žilevičienė, Pranė Lapienė, dail. Vytautas Košuba, Dr. Aldona šliūpaitė, Salomėja 
Čerienė, BALF vicepirm. adv. Nadas Rastenis, BALF ižd. Petricia Beverage, BALF fin. sekr. An
tanas Žilinskas ir BALF reikalų vedėjas Juozas B. Laučka.

prisidėjus p. Skimienei, p. 
Martinaitienei, p. Petraičiui, 
p. Stulginskienei. Už ką esa
me labai dėkingos. Anglų 
kalbą moko Seselė Josephine. 
Ji yra labai gera, moka labai 
puikiai lietuvių kalbą. Mums 
daug sunkumų anglų kalboj 
sudaro ištarimas ir sakinių 
formavimas, bet stengiamės 
ir tikime greit pramokti. Pa
galiau mūsų svajonės išsipil
dė, džiaugiamės, kad apsisto
jome pastovesnė j vietoj, kur 
galime mokytis, dėkodamos 
Dievui ir mūsų geradariams.

Lietuves Našlaitės.

SOVIETAI KĖSINASI
Į INDIJĄ

Kai Britai nusprendė iš 
Indijos pasitraukti ir leisti 
tam kraštui savystoviai tvar
kyt is, sovietai sugalvojo pa
sinaudoti ta permaina ir sa
vo koją Indijon įkelti. Ypač 
jiems rūpi įsitvirtinti Punjab 
uoste prie Ramiojo vandeny
no, kad užkariavus pasaulio 
rinką.

Rusai pradėjo atskirus su
sitarimus su Kashmiro val
dytoju Singh, kuris yra prie
lankus komunistams. Tas 
žmonių nemėgiamas krašto 
valdovas pataikauja rusams, 
dėl to, kad su jų pagalba tiki
si ilgiau galėsiąs išsilaikyti 
soste.

BALF RĖMĖJAMS SKUBUS 
PRANEŠIMAS

1. Lietuvių tremtinių padė
tis šiuo metu darosi kasdien 
blogesnė. Daug kur UNRRA 
jau sustabdė savo paramą, o 
birželio mėn. gale visai likvi
duojasi. Ypač blogai anglų 
zonoj esantiems tremtiniams. 
Ten studentai jau badauja. 
Savaitei jie ten gauna tokį 
maisto davinį, kurio norma
liai užtenka tik vienam kar
tui pavalgyti. Jau daug trem
tinių nuo mažo maisto kiekio 
turi ištinusias kojas. Vaiku
čius ir jaunimą čiumpa džio
va. Įsigali kitos pavojingos 
ligos.

Tremtinių padėtis yra bai
siai aliarmuojanti. BALF 
valdyba nori ko daugiausia 
jiems pagelbėti. Kas mėnuo 
yra siunčiama reikalingiau
sias maistas, kaip riebalai, 
mėsa, lašinukai, kondensuo
tas pienas, žuvies taukai. Bet 
viso to per mažai. Yra duoti 
dideli užsakymai naujoms 
maisto siuntoms, bet joms iš
pildyti trūksta pinigų.

Maloniai prašau visas BA
LF skyrių valdybas ir visas 
draugijas bei BALF vajaus 
miestų ir valstijų komitetus 
nelaikyti savo ižduose nė vie
no cento surinktų šalpai pini
gų. Dabar yra pats svarbiau
sias laikas ateiti tremtiniams 

į pagalbą, todėl, nieko ne
laukdami, visus turimus pini
gus malonėkite tuojau per
siųsti centran—United Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca, 105 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

II. Lietuviams tremtiniams 
šelpti darbštūs BALF veikė
jai ir prieteliai pavartoja į- 
vairiausias priemones. New 
Britain, Hartford ir Water
bury, Conn., turėjo viešas 
miestų gatvėse rinkliavas. 
Scranton, Pa., turėjo rinklia
vas bankuose, pašto ir kitose 
viešose įstaigose. Rochester, 
N. Y., turi dviejų savaičių va
jų, kurio metu apie 150 sava
norių rinkėjų aplankys apie 
4,000 asmenų prašydami au
kos. Chicagoj surengtos rink
liavos lietuvių bažnyčiose. 
Maspethe suruošta vakarie
nė, kurios visas valgis buvo 
suaukotas. Baltimore, Bos
ton, Lowell turės viešas rink
liavas.

žodžiu, aukų vajui vesti 
pasirenkamos įvairiausios 
priemonės. Norime pasiūlyti 
visiems lietuvių tremtinių 
šalpos prieteliams dar vieną 
progą.

Šių metų liepos-July 27 d. 
sukaks lygiai 25 metai, kai 
Amerika pripažino Lietuvą

(Tęsinys)
J. Burdulis, Brooklyn, N. Y.........................................................$3.00
Kun. V. Slavinas, War, W. Va.................................................. $2.00
T. Muckus, Brooklyn, N. Y.........................................................$2.00
M. čižauskienė, Elizabeth, N. J..................................................$2.00
Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III................................................... $2.00
E. Urbelienė, Brooklyn, N. Y..................................................... $2.00
A. Stakenienė, Ozone Park, N. Y......... ......................................$2.00
Kun. E. Paukštis, Chester, Pa................................................ $1.00
H. Milukienė, Richmond Hill, N. Y............................................$1.00
Ona Banning, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
Anna Lazaunick, Great Neck, N. Y........................................... $1.00
M. Jurgaitienė, Philadelphia, Pa.................................................$1.00
A. Barbšienė, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
Lena Valikas, Brooklyn, N. Y................................................  $1.00
Jack L. Jatis, Chicago, Ill........................................................ $1.00
Frank Shukis, Rochester, N. Y................................................ $1.00
V. Vaitonis, Rochester, N. Y.................................................... $1.00
J. Paulauskienė, Maspeth, N. Y................................................. $1.00
M. Senkus, Rochester, N. Y...................................................... $1.00
V. Kovel, Westfield, N. J.............................................................$1.00
Ant. Vikrikas, Brooklyn, N. Y.......................................  $1.00
Mary Padalsky, Bridgeport, Conn............................................ $1.00
Rose Butauskas, Torrington, Conn......................................... $1.00
J. Adamėnienė, Bayonne, N. J................................................... $1.00
A. Laukaitienė, Maspeth, N. Y................................................ $1.00
Michael Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y........................................  $1.00
A. Kulikauskas, Springfield Gardens, N. Y.............................. $1.00
Marcele Liutkus, Kearny, N. J................................................ $1.00
Ona Skužinskas, New York City...............................................$1.00
Catherine Neverauskas, Brooklyn, N. Y................................. $1.00
M. Ražanauskas, Brooklyn, N. Y............................................  $1.00
Karl Roman, New Haven, Conn.............................................. $1.00
M. Vaiciekauskas, Brooklyn, N. Y............................................. $1.00
Kun. S. C. Musuras, Silver Creek, Pa...................................... $1.00
A. Slevin, Brooklyn, N. Y........................................................... $1.00
S. Mikaliūnas, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
V. C. Norkūnienė, New Haven, Conn........................................$1.00
V. Čeplinskienė, Ansonia, Conn................................................ $1.00
J. Oreska, Binghamton, N. Y.................................................. $1.00
Kass Sartovich, Brooklyn, N. Y................................................. $1.00
Kun. A. Deksnys, East St. Louis, Ill..........................................$1.00
Frank Poderis, Brooklyn, N. Y................................................. $1.00 
J. Sprainaitis, Paterson, N. J..................................................  $1.00
J. Kajeckas, Washington, D. C................................................ $1.00
Kun. V. Sadauskas, Donora, Pa................................................. $1.00
Mary Kralikauskas, Newark, N. J............................................. $1.00
P. Franceson, Brooklyn, N. Y....................................................$1.00
K. Budris, Maspeth, N. Y...................................   $1.00
James Ambrose, Perkasie, Pa.................................................. $1.00
Mary M. Žemaitis, Millburn, N. J..............................................$1.00
Dr. E. R. Witkus, Maspeth, N. Y............................................ $1.00

(Bus daugiau)

NACIŲ POGRINDINE 
VEIKLA

Europos politiniams klau
simams tyrinėti komisija šio
mis dienomis paskelbė savo 
pranešimą apie nacių pogrin
džio veiklą. Karo metu tas 
pogrindžio judėjimas buvo 
labai išsiplėtęs Europoje, Af
rikoje ir Pietų Amerikoje. To 
judėjimo centras buvęs Ar
gentina, nes ten priskaičiuo
ta daug visokių nacių agentų, 
kurie varė plačią propagan
dą prieš sąjungininkus, ir 
ruošė sabotažo aktus..

Pagal tą raportą, sabotaž- 

nepriklausoma valstybe. Tai 
svarbi sukaktis, kurią būtų 
galima tiksliai panaudoti lie
tuvių šelpimo darbui.

Būtų labai naudinga, kad 
liepos 27 d., kiek galima di
desniame skaičiuje vietų, bū
tų ruošiama Lietuvių šalpos 
Diena — Lithuanian Relief 
Day. Kur galima, jos progra
moje galėtų būti rinkliavos, 
piknikai ir kitokios pramo
gos. Prašome visus priete- 
lius, pagal savo galimumus, 
šios sukakties proga paieško
ti lietuviams tremtiniams 
reikalingos paramos.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas 

ninkai dar ir dabar dirba. Jų 
veikimas esąs nukreiptas 
prieš Vokietijos okupantus. 
Esą, keturi vokiečių komisa
rai, kuriuos Hitleris pasky
rė patarėjais prie Argentinos 
vyriausybės, dar ir dabar sė
di tose pareigose.

PAGAMINO NAJUS KARO 
LĖKTUVUS

Boeing Aircraft Co. užbai
gė statyti naują bombonešį— 
B-50, skiriamą tolimam skri
dimui. Karo žinyba yra užsa
kiusi 133 tokius bombone
šius.

B-50 lėktuvas daug kuo 
pralenkia “Skraidomąsias 
Tvirtoves” arba B-29, kurie 
buvo vartojami pereitam ka
re.

ROMOS CHORAS

Iš Romos atvyksta Ameri
kon ir Kanadon Polyphonic 
Choras iš 50 dainininkų. Cho
ras koncertuos visoje eilėje 
miestų.

Lietuviai turi Vokietijoje 
pasižymėjusį čiurlionies An 
samblį. Amerikon atvykęs, 
jis galėtų aukštai pakelti ir 
išpopuliarizuoti lietuvišką 
dainą.

Stepas Zobarskas

DANTUKAI
(Tęsinys)

Jis buvo beimąs viešnią už rankos, kai suskambėjo 
varpelis ir net trys pacientai įėjo vaistinėm Tada jis 
pakvietė ją toliau, už lentynų ir lentynėlių, pasodino 
prie staliuko ir, paprašęs truputį palaukti, išėjo. Vieš
nia pradėjo dairytis aplink, skaityti visokius užrašus ir 
uostyti stiprų vaistų kvapą. Vaistininkas negrįžo taip 
greit, kaip buvo žadėjęs. Nespėjus išeit vieniems, vėl 
suskambėjo virš stiklinių durų pakabintas skambutis, ir 
įėjo kiti. Ir sukosi jis tai šen tai ten, ėmeliojo dėžutes 
iš kairės ir dešinės, nuo siaurų lentynėlių ir nuo plačių 
lentynų. Prityrusio ligų žudytojo žodžiais patarė gerti 
mėtų lašų susikūprinusiai senutei, kuri vakar susivaidi
jus su marčia ir tuoj pat pajutusi vidurių ir galvos 
skaudėjimą. Ricinos aliejaus uždavė sudiržėjusiam ma
lūno savininkui, kuriam ėmę diegti ties smilkiniu tuoj 
po to, kai persivalgęs senos mėsos. Dar vienam patepė 
žaizdą gelsva tyrele. Ir visi jie išėjo tvirtai įsitikinę, kad 
greit pagis, nes juos veikė ne tik burtininkiškas provi
zoriaus pirštų miklumas, bet ir lotyniški žodžiais, tokie 
neįprasti jų kaimiškai ausiai, bažnytiškai šventi.

Pasilikusi viena, viešnia prisitaikė prie veidrodžio, 
pasitaisė plaukus, apsišluostė dulkes nuo skruostų ir 
laukė. Rodės, net ir dantis liovėsi skaudėjęs. Protar
piais pasilenkdama į priekį, ji matė tai svetimus žmo

nes, tai vaistininką, klausėsi jo balso . . . Laukė ilgokai, 
bet jai nebuvo nuobodu. Ji buvo patenkinta, o prieširdy 
juto kažkokį džiaugsmelį knietint.

m
Nuo tos dienos Gaigalas pradėjo mažiau bevaikščioti 

po miesteli, nors su klebonu vis tebepalaikė glaudžius 
ryšius. Pavakary, uždaręs vaistinę, sėsdavo ant dvira
čio ir leisdavosi vieškeliu. Pavažiavus pora kilometrų 
pakalnėn, tuoj už kryžkelės, baltavo didelė, klevais ap
sodinta sodyba. Ten jo laukdavo išsipraususi, susišuka
vusi, ne tik rankų panages, bet ir kojas švariai nusi
mazgojusi Vikonienė.

Mirus vyrui, gyveno vieniša, atsiskyrusi nuo pasau
lio. Neidavo nei į vakaruškas nei išgertuves, nors juto, 
kad širdžiai darosi kasdien vis labiau ankšta. Subatva- 
kariais, kai atsisėsdavo prieangy, pasiremdavo abiem 
rankom ir ilgai ilgai rymodavo. Kartais pasidarydavo 
taip graudu, taip kažko ilgu, kad vos vos begalėdavo 
kvėpuoti. Taip pradėdavo graužti gomury užspringu
sios ašaros. Naktį ar prietemose dažnai pasigesdavo ar
timos rankos, galinčios paglostyti kasas, suspauti del
ną, patapšnoti per įkaitusius skruostus. Ji buvo pasi
ilgusi širdies ir užuojautos. Kitiems ji tačiau neparody
davo savo sielvarto. Tiktai kai vaistininkas, kaitriu 
žvilgsniu pažvelgęs į akis, prisilietė rankomis smakro ir 
ėmė rūpestingai apžiūrinėti dantis, ji pajuto nuoširdų 
dėkingumą tam pirmą kartą regimam žmogui. Kad 
taip visą gyvenimą! Nuo ryto ligi vakaro ir nuo vakaro 
ligi ryto!

Didesnę dienos dalį praleidęs beruošdamas mikstū
ras, vaistininkas sakėsi čia galįs pasilsėti. Jis tik dabar 
pajuto, kaip šiurkščiai vyriškai prigimčiai trūksta mo
teriško švelnumo. Ir nors žodžiais nei jis nei ji neprasi
tarė, kad būtų gera dalytis bendru duonos kepalu, 
melžti tas pačias karves, praustis to paties šulinio van
deniu, vis dėlto neregima ranka juos arčiau ir arčiau 
rišo.

— Aš manau, kad reikėtų dar pristatyti trobesį prie 
vaistinės, — sakė jis. — Pinigo man nestinga. Jeigu 
kartais . . .

Nors jis ir nepabaigė žodžių, bet našlė vis tiek su
prato ir, lengvai lengvai, vos pajuntamai, spūsterėjo 
svečiui ranką.

— Kažin, ar nereikėtų kitais metais aukštumas už
sėti žirniais? — klausė po to ji. — Žemė prie molio.

Jis truputį pagalvojo, pasikasė žandenas ir atsakė:
— Tikrai geras sumanymas. Bet slėnį, mano many

mu, geriausia linais — linai bus brangūs, aš jau žinau 
iš miesčionių, iš tų, pas kuriuos vaistus perku.

— Teisybė, daug kartų norėjau paklausti ir vis kaž
kaip užmiršdavau: iš ko dirba vaistus?

— Vaistus? O, čia tai didelis mokslas! — ir jis va
landėlei susikaupė, norėdamas paaiškinimams suteikti * 
paslaptingumo. — Juos gamina iš visokių žolių, pievose 
augančių, iš visokių druskų, vandenynuose ir žemės 
gelmėse tūnančių, iš kraujo, iš medžio, pieno, iš visokių 
visokiausių dalykų mokslininkai sugeba stebuklus pa
daryti.

Moteris dėkingai nusišypsojo. Ji buvo išdidi ir lai

minga, kad šalia jos sėdi žmogus, kuris tiek daug žino 
ir pasakoja jai, nieko nenutuokiančiai, kaip lygus ly
giam. Jie dabar nieko nedarė, nepasitarę vienas su an
tru. Bendri rūpesčiai ir sumanymai grindė jų taką.

Vieną vakarą, pavalgę ir truputį išgėrę, susėdo šali
mais pasišnekučiuoti. Vaistininkas staiga prisitraukė 
našlę prie savęs, pajusdamas jos pilnas krūtines ir kie
tus rankų raumenis, prisilenkė prie burnos ir ėmė bu
čiuoti. Ji net nesuspurdėjo. Iškaitusi, prisimerkusi, pra
sižiojusi, lyg pasididžiuodama savo dantukais ir lūpu
tėms, ji tik sunkiai atsiduso ir dėkingai nusišypsojo. Pa
drąsintas nuolaidumo, o gal net pajutęs, kad ji seniai to 
laukia, vaistininkas dar kartą apkabino, bet našlė vis 
tebesėdėjo, nuleidusi ant kelių rankas, nejudėdama. 
Gaigalas, norėdamas patirti, ar tikrai jo pasiilgusi, ta
rė pakuždom:

— Apkabink gi, apkabink.
Ir ji apkabino, tvirtai priglausdama svetelio galvą 

prie savo širdies. Apstalgęs nuo lauktosios laimės, vais
tininkas tarė:

— Būtinai reikės pristato prie vaistinės. Dar šią va
sarą, kad ligi rudens būtų baigta. Gerai?

— Gerai, — atsakė moteris ir ėmė glostyti vyro 
plaukus.

IV
Kartą anksti rytą klebonijon atėjo mokyklos vedė

jas. Tokio vizito nesitikėdamas, klebonas gerokai nu
stebo. Anksčiau jis beveik nesilankydavo į kunigo na
mus, gyveno nuošaliai atsiskyręs nuo miestelėnų; po
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Philadelphi jos Žinios
Balsas Iš Ligonines

Rašo Kun. St. Raila

(Pabaiga)
Pasveikau

Po operacijos sparčiai pra
dėjau sveikti. Per kelias die
nas ligoninėj turėjau progos 
ir laiko pažinti ligoninės gy
venimą. Tiesa, norėjau ar 
bent turėjau intenciją giliau 
pajusti ligonių gyvenimą — 
aplankyti atskirus ligoninės 
skyrius, pasikalbėti su gydy
tojais, slaugėmis ir t.t. Bet 
trumpas laikas nedavė tos 
progos. Tačiau, kad ir per 
trumpą laiką šį tą pastebė
jau, kas verta paminėti.

Pirmiausia labai smagiai 
veikia ligonį katalikiška ligo
ninės nuotaika, čia pat kop
lyčia, pamaldos, seselių su
tartinos maldos, giesmės, ir 
visa nuotaika padeda pamirš
ti, kad esi ligoninėj, čia la
biau jautiesi esąs poilsio na
muose. O ligonims dažnai to 
ir reikia.

Jei pasakyti, kaip jaučiau
si asmeniškai, tai reiktų pri-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
UIS Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemllka laidojimo Įstaiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

sipažinti, kad man ligoninės 
dienos buvo tik malonumas. 
Dažnai jaučiausi kaip “kara
lius.” Mat dieną ir naktį slau
gės ir studentės tarnavo viso
mis jėgomis. Tik paspaudei 
skambutį, o jau ir -ateina 
slaugė ar kelios, kad galėtų 
patarnauti. Kartais manyda
vau iš kur jos ir atsiranda 
taip greitai. Atsimenu, kad 
neVisuomet ligoninėse taip 
sekdavosi gauti patarnavi
mą. O čia tai jau tikrai kara
liškas aptarnavimas. Nežiū
rint kokia valanda, kiek kar
tų kviestum, visuomet stu
dentės patenkintos ir patar
nauja kaip savo artimiau
siam, visuomet linksmios, 
greitos, na, ir šnekios. Mat 
aš negalėjau daug šnekėti, 
tai daviau progos studentėms 
kalbėti.

Jei norėčiau visus jų pasi
kalbėjimus aprašyti, tai vėl 
reiktų ilgai savo rašymą už
tęsti. Negaliu nepaminėti, 
kaip jos pasišventusiai tar
nauja ligonims, atlieka ir pa
prasčiausius savo uždavi
nius, mokosi, rengiasi taip 
atsakingai daug aukos ir pa
sišventimo reikalaujančiai 
profesijai.

Daug studenčių slaugių 
tarnavo mūsų skyriuje. Jos 
keitėsi viena po kitos. Daž
nai atrodė, kad kelios sutar
tinai dirba. Gražiose unifor
mose ir savo jaunystėj, at
rodė beveik visos vienodos. 
Dažnai sumaišydavau vieną 
su kita. Bet vis dar atsimenu

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
* LIETUVIS GRABORIUS

Marie Navasatka, lenkų kil
mės iš Shamokin, Pa. Ji pa
siaukavusi savo studijoms, 
bet turi mintyje ir savo atei
ties gyvenimo planų. Ji gra
žiai papasakojo, kaip studen
tės gyvena ir rengiasi savo 
profesijai ir nepamiršta savo 
gyvenimo pašaukimo. Prisi
pažino, kad beveik visos stu
dentės- galvoja ir rengiasi 
moterystės gyvenimui, kaip 
tik pabaigs studijas. Jos tarp 
savęs svarsto tuos klausi
mus, rengias, skaito literatū
rą. Mat, nė viena nemano, 
kad galės visą gyvenimą 
dirbti tą sunkų ir pasiauko
jimo darbą, ir niekas negali 
už tat kaltinti, nes jos ren
giasi profesijai ir drauge gy
venimui.

Ligonio gyvenimui priduo
da naujos šviesos ir linksmy
bės lankytojai. Neblogai bu
vo ir man susilaukti pirmą 
lankytoją K. J. N. Pajutau, 
kad dar ir +okių, kurie atsi
mena, aplanko ir nori su ma
nim pašnekučioti. Daug lai
mės suteikė ir kiti lankyto
jai, su visais praleistos va
landėlės buvo tikrai atsi- 
mintinos, nes ir aš galėjau 
sakyti, kad sergu, kad mane 
lanko . . .

Po kelių mažų “netikėtu
mų” — pagavimo “šalčio”, 
kuris sulaikė mane pora die
nų ligoninėj ilgiau negu rei
kėjo, bet ir tą nugalėjau. Su
sirgus mano gydytojui, jo 
padėjėjas užbaigė gydymą ir 
paleido keliauti namo.

Taip gera buvo, kad ne
norėjau apleisti ligoninės, bet 
gydytojų ir čia reikėjo klau
syti. Svarbesni ligonys laukė 
mano vietos. Taigi laimingai 
pagijau ir namo sugrįžęs 
spūdžius rašyti baigiau . . .
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Birželio-June 20, 1947
Birželio-

VOKIEČIŲ REPARACIJOS IR 
TREMTINIAI

LDSTUVTŲ RADIO PROGRAMA 
lY«CMlen| 7 XX) pan. MM. 8xK) p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKA8 

JC1# East Thompson Street 
Philadelphia, P*. 

TelefonuoHte: Regent 2937

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
vaistuke

Nuliūdimo valandoje praSau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

VISKAS NAUJO

bir

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 - 16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 

1G25 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

Alberta Paškevičiūtė, 
želio 15 d., šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj ištekėjo už 
Jono Lankelio. Abu lietuviai, 
jauni, sudarė jauną ir pavyz
dingą katalikišką šeimą. 
Jaunoji Alberta Paškevičiūtė 
buvo visą laiką veikli lietu
vaitė. Ji jau pradžios mokyk
loj pasižymėjo moksle, gerai 
mokanti lietuviškai, visuo
met dalyvavusi lietuviškų 
vaidinimų parengimuose. Ji 
veikli vytė, valdybos narė, 
sodalietė. Todėl jaunimas ir 
artimieji sveikina ją ir jos 
išsirinktąjį žengiančius į 
naują gyvenimą. Sveikinda
mi linki ir toliau būti laimin
gais savo asmeniškame gyve
nime ir artimais lietuviško
je veikloje.

Juozas Butikis, aukštesnės 
mokyklos mokinys, yra pasi
žymėjęs savo gabumais. Jau-

Rašo Kun. Dr. J. B. Končius
Jungtinių Valstybių, Di

džiosios Britanijos, Prancū
zijos, Čekoslovakijos ir Jugo
slavijos vyriausybiiį atsto
vai, pasitardami su Tarpval
stybiniu komitetu Tremtinių 
Reikalams, Intergovernmen
tal Comm, on Refugees) susi
tarė iš Vokietijos mokamų 
alijantams reparacijų teikti 
finansinę pagalbą ir nerepat
rijuojantiesiems tremtiniams. 
Ši sutartis pasirašyta Pary
žiuje 1946 m. sausio 14 d. Pa
gal šią sutartį, nepiniginis 
auksas kurį rado Alijantų 
karinės jėgos (Vokietijoje) 
ir kitos priedinės sumos, ne
viršijančios 25 milijonų dole
rių, turi būti paskirtos iš tur
tų esančių kitose valstybėse 
tų žmonių, kurie nuo Nacių 
žuvo ir kurie nepaliko įpėdi
nių. Tai reiškia turtas: šeimų 
ar atskirų asmenų iš Vokie
tijos, Austrijos ar Rytų Eu
ropos kraštų, kuris buvo, pa
vyzdžiui, Šveicarijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Ispanijos 
ar kitų valstybių bankuose, 
žmonėms nuo nacių karo žu
vus, nesant jų giminių, perei
na, tiek pinigai tiek kitoks 
turtas pagalbos reikalin
giems tremtiniams, kurie ne
gali būti į jų buvusius namus 
repatrijuojami. Ir ne vien 
tremtiniai pasinaudos šia pa
galba, bet ja pasinaudos ir jų 
giminės bei jų išlaikomieji.

Pagal šią sutartį, finansinę 
pagalbą turi teisę gauti se
kanti tremtiniai ir išvietin
tieji asmenys:

Pirmoj eilėj, tremtiniai iš 
Vokietijos ir Austrijos, kurie 
negali grįžt į savo namus ir 
kurie buvo nacių persekioja
mi.

Antroj eilėj, vokiečiai ir 
austrai, nors jie ir tose val
stybėse gyventų, bet kurie 
dėl pateisinamų priežasčių, 
išvyks į kitas valstybes gy
venti.

Trečioj eilėj, asmenų, ku
rių valstybės buvo Vokieti
jos okupuotos, kurie negali 
būti repatrijuoti arba nėra 
padėty būti per tam tikrą lai
ką gražinti į savo buvusias 
valstybes.

Visos sumos iš nepiniginio 
aukso Vokietijoj ir iš turtų 
kitose valstybėse (nedau
giau $25,000,000) pavesta ad
ministruoti įstaigai vardu In
tergovernmental Committee

nuolio visi pažymiai aukščiau 
90. Malonu sveikinti gabų 
jaunuolį.

Petras Utkus ir Charles 
Brosky, labai gerai stovi 
moksle. Jųdviejų mokslo pa
žymiai labai aukšti. Jaunuo
liai tikrai gabiai mokosi. Pa
sisekimo mokslo mėgėjams.

S. Ribikauskai susilaukė 
dukrelės, kuri birželio 15 d. 
pakrikštyta Alice vardu.

Visas piniginis auksas ras
tas Alijantų kariuomenių 
Vokietijoj, turėtų būti gali
mai greičiausiai likviduotas, 
aukščiausiai galima verte, ką 
išdalins Intergovernmental 
Comm, on Refugees, šios su
mos 100 procentų eis žydų 
tremtiniams ir 95 procentai 
iš “be įpėdinio fondo.”

Intergovernmental Comm, 
on Refugees direktorius turi 
būti atsakingas penkioms 
valdžioms. Jis turės prisi
laikyti sutarties, kurios turi
nys yra Prancūzų vyriausy
bės persiunčiamas jam visų 
signatarų vardu, ši galutinė 
sutartis buvo pasirašyta 1946 
m. birželio 14 d. Paryžiuje. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vardu pasirašė Kili Ginz- 
berg, Čekoslovakijos vardu— 
D. Klvana, Prancūzijos vardu 
—Philippe Perier, Didžiosios 
Britanijos ir šiaurinės Afri
kos vardu—Douglas Mackil- 
lop, ir Jugoslavijos — M. D. 
Jaksic.

Galutinos instrukcijos, at
statyti ir apgyvendinti nere- 
patrijuojamiems tremti
niams, nukentėjusiems nuo 
Vokiečių karo veiksmų, duo
tos Intergovernmental Com
mittee on Refugees 1947 m. 
sausio 1 d. šiose smulkmeniš
kose instrukcijose pasakyta, 
kad apgyvendinti vienam su
augusiam žmogui leidžiama 
išleisti $1,000, o vaikams — 
iki 12 m. amžiaus $2,500. Pa
reiškiami šie tremtiniams 
reikalavimai: kelionėms iš
laidos, pasas, vyžos ir kiti do
kumentai, bagažo perveži
mas, smulkios išlaidos kelio
nei, nuvykus kelioms die
noms pragyvenimo išlaidos ir 
tolimesnė kelionė. Apgyven
dinimo išlaidos apima kalbos 
ir verslo mokymąsi, net ir 
trumpalaikes paskolas, gydy
tojams ir dantistams išlai
das, užpirkimui baldų, įran
kių bei įrengimų.

Nerepatrijuojamieji ne žy
dai tremtiniai ar išvietintieji 
asmenys šiuo laiku gyveną 
Vokietijoj ir Austrijoj, suda
ro apie 80 procentų, apie 18 
procentų yra žydų. Ne žydai 
tremtiniai, kaip ir žydai, yra 
naciškosios Vokietijos agre
sijos aukos; jie nustojo visų 
savo turtų, kurie iš jų atimti 
ar karo veiksmų sunaikinti. 
Aš asmeniškai kalbėjausi su 
tūkstančiais tremtinių savo 
kelionėse belankydamas iš- 
vietintųjų asmenų stovyklas 
Vokietijoje 1946 m. Kalbė
jausi su lietuviais, latviais, 
estais, lenkais ir ukrainie
čiais tremtiniais, ir patyriau, 
kad jie neteko viso savo tur
to, visų savo taupmenų. Dau
guma jų buvo vokiečių prie
varta išsiųsti darbams į kon
centracijos stovyklas. Jų tar
pe sutikau vyrų, moterų, jau
nikaičių, mergaičių ir kuni
gų. Atradau ir patyriau, kad 
jų pergyventos kančios ir 
nuostoliai, padaryti vokiečių, 
yra ne mažesni už žydų. 1946

on Refugees, ši įstaiga turi 
teisę išdalint šiuos fondus per 
atatinkamas ir pripažintas 
viešąsias ir privačias tremti
nius gelbstinčias organizaci
jas. šie fondai nebus naudo
jami pavieniai žmones gelbė
ti, bet, atstatyt ir apgyven
dinti tinkamus išvietintuo- 
sius asmenis.

1946 m. birželio 14 d. tų 
pačių valstybių atstovai 
(Jungtinių Valstybių, Didž. 
Britanijos, Prancūzijos, Če
koslovakijos ir Jugoslavijos) 
pasitardami su Intergovern
mental Comm, on Refugees, 
pasirašė galutiną sutartį Pa
ryžiuje, ir priėmė planą at
statyt ir apgyvendinti nere- 
patri j uo j amasias vokiečių 
aukas. Pagal galutinąją su
tartį, pasirašytą aukščiau mi
nėtųjų valstybių atstovų Pa
ryžiaus Konferencijoje 1946 
m. birželio 15 d. A paragra
fas taip skamba:

“Turtai patampą naudoti
nais turi būti suvartojami, ne 
pagelbėti atskirus nukentė
jusiuosius žmones, bet atsta
tyt ir apgyvendinti galimuo
sius apgyvendinti žmones, ir 
išlaidos atstatymui privalo 
būti pripažintos kaip būtinos 
paruošti planui apgyventi. 
Kadangi visos prieinamos 
statistikos rodo, nė kiek ne
abejojamai, kad dauguma as
menų galinčių pasinaudoti 
teisėmis, numatytomis VIII 
skyriuje, yra žydai, visi tur
tai, išskyrus kas pastebėta 
paragrafe B, yra paskirti at
statyti ir apgyvendinti ta tei
se galintiems pasinaudoti žy
dams, kurie nukentėjo nuo 
nacių, tarp kurių, pirmenybę 
pagalbai, turi gauti vaikai. 
Tinkantieji pagalbai, nuo na
cių nukentėję žydai, yra, ar
ba tremtiniai iš Vokietijos ir 
Austrijos kurie nori emi
gruoti, arba žydai iš Vokie
čių pirmiau okupuotų kraštų, 
kuriems teko kentėti nacių 
koncentracijos stovyklose ar
ba koncentracijos stovyklose 
įsteigtose vokiečių įtakoj val
džių.”

Intergovernmental Comm, 
on Refugees administracijai 
darbui įvykdyti yra numaty
ta nepiniginio aukso sumų-10 
procentų.

Visiems kitiems nerepatri
juojamiems tremtiniams ir 
išvietintiems asmenims jų 
atstatymo ir apgyvendinimo 
reikalams tėra paskirta tik 5 
procentas iš “be įpėdinio fon
do”, kaip jis vadinamas Pa
ryžiaus 1946 m. birželio 14 d. 
sutarty paragrafe B. Ši suma 
siekia $1,250,000. Pagal su
tartį, ne žydai tremtiniai ne
gaus nieko iš Vokiečių “nepi
niginio aukso”, kadangi ši 
suma, kol kas nežinoma, bus 
skirta žydams tremtiniams, m. sausio 14 ir birželio 14 d.d.

pasirašyta Paryžiuje Alijan- 
tų sutartis, yra neteisinga, 
nerepatrijuojamiems ne žydų 
kilmės tremtiniams. 1946 m. 
birželio 14 d. Paryžiaus su
tartis sako:

“Kadangi visi esamieji sta
tistikos daviniai, neabejoja
mai, rodo, kad didelė didžiu
ma galinčių pasinaudoti tei
se asmenų . . . yra žydai.” 
Klausiu. Kas tuos statistikos 
davinius surinko? Kiek man 
žinoma, ne žydai tremtiniai 
niekad nebuvo apklausti, 
kiek ir kokio jie turto nusto
jo nacių agresijos metu ir ko
kia tų nuostolių vertė? Tiesa, 
žydų tremtiniai ir pabėgėliai 
labai gerai organizuoti. Jie 
turi dideles pinigų sumas sa
vo reikalams, savo veikimui, 
ir jie lengvai gali pareikšti 
savo nuostolius ir reikalavi
mus. Toks nusistatymas yra 
neteisingas 80-čiai nuošimčių 
—nerepatrijuojamiesiems ne- 
žydams tremtiniams, kurie 
yra užmiršti ir neteisėtai ko
munistų propagandos įtakoj 
esančių UNRRA agentų per
sekiojami. Atkreipiu Jungti
nių Valstybių Vyriausybės 
dėmesį į reikalą persvarstyti 
asignuotų Intergovernmental 
Comm, on Refugees sumų, iš 
Vokietijos ne piniginių ir be 
įpėdinių fondų užsieny, pa
skirstymą—tremtiniams gel
bėti.

Mes, lenkų, lietuvių, latvių, 
estų ir ukrainiečių kilmės 
amerikiečiai kariavome šia
me baisiame antrame pasau
liniame kare už teisingumo 
principus: demokratiją ir vi
sų pavergtųjų tautų laisvę, 
neatsižvelgdami jų religijos, 
bei kilmės. Mūsų nusistaty
mas yra: visi turi būti lygiai 
pripažinti, visiems tremti
niams privalo būti duodama 
lygi pagalbos dalis—visiems 
nukentėjusiems nuo nacių 
agresijos, neatsižvelgiant, ar 
jie protestonai, žydai, katali
kai, ar visai netikinti. y

IEŠKO

Vladas Stanaitis, Vokieti
joje, ieško savo giminių Ma
rijos Goberienės ir Vytauto 
Goberio, kilusių iš Veliuonos 
valsčiaus. Žiną, prašomi pra
nešti jų adresą “Amerikos” 
redakcijai.

Stasys Astrauskas ieško savo 
dėdės (motinos brolį) Kazlaus
ką iš Notėnų kaimo, Kretingos 
apskr., gyv. Amerikoje. Praneš
ti:

Mr. Peter Bernotu
16 Edward St., 

Waterbury 28, Conn.

IEŠKO

Kas nori pigiai gauti lietuviš
kų knygų, žurnalų ir laikraščių, 
leidžiamų Vokietijoje, rašykite 
adresu:

J. Mockūnas,
(13b) Dillingen a. Donan 

Ludwig D. P. Camp
U. S. Zone, Germany
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pamokų užsidarydavo kambarėly ir pasinerdavo j kny
gų pasaulį, arba vienui vienas išeidavo į miškus žolelių 
ir vabalėlių rankioti, bei tyrinėti.

— Sveikas, mokslo pasauli! — sušuko klebonas. — 
Kokia negerovė čia jus užnešė pas mane? Jau rengiaus 
išbarti, kad niekuomet neaplankote. Bet nedrįsau, nes 
girdėjau, kad jūs su vabzdžiais daugiau bendraujat, ne
gu su žmonėmis.

— Ką ten! — numojo ranka mažiukas, praplikusiu 
pakaušiu, akiniuotas žmogelis. Iš apsitrynusios švarko 
apikaklės ir retai skutamos barzdos kunigas greit pada
rė išvadą, kad miesčioniškas pasaulis jam mažai terūpi. 
— Atleiskit dvasininke, kad sutrukdžiau jus, bet mato
te, yra labai svarbus reikalas.

— Prašau sėst pirmiausia, — atsakė klebonas ir, se
nu papratimu, viena ranka pradėjo knebinėti sutanos 
sagas, o kitą ranką prispaudė prie nugaros. Pro langą 
krintančių saulės spindulių apšviestas, jis atrodė labai 
majestotiškai. — Prašau.

Mokytojas atsisėdo netoli rašomojo stalo, peržvelgė 
akimis šventųjų paveikslus — klasikų reprodukcijas ir 
pradėjo:

— Kalbėsim atvirai. Reikalas liečia vaistininką. Ka
dangi tamsta su juo draugauji . . .

— Draugauji! — pertraukė klebonas, jausdamas, 
kad čia kažkas negera. — Draugauji — tai per daug 
pasakyta. Pasišneku ir tiek, kaip ir su visais kitais pa
rapijiečiais. Mano pareiga juos pažinti. Antra vertus, ir 
pasišnekėti jau kuris laikas rečiau besusitinkant. Jis,’ 
matote, susirado kitus kelius ir širdį pasirinko vadovu.

Tai pasakęs, klebonas skaniai nusijuokė.
— Jums dėl to niekas priekaištų negali daryti. Aš 

tik tarp kitko. Kadangi jūs dažniau su juo pasisnekat 
ir, manau, kada-ne-kada užeinat į vaistinę, tai galėjot 
pastebėti, kaip mažai tėra pravirų spintelių su vaistais.

— Prisipažinsiu, — tarė kunigas, — kad man mažai 
rūpėjo praviros ar uždaros spintelės su vaistais, ir aš 
to nepastebėjau. Bet pasakokit toliau. Aš čia vis dar 
nieko nesuprantu.

— Man jau anksčiau kilo įtarimas. Žiūrėkit, kiek lai
ko bus, kaip čia gyvena, o niekas nėra matęs, kad vais
tininkas būtų kur nors išvažiavęs vaistų parsivežti. 
Paštu jis taip pat nedaug siuntinių tegauna, dėl to aš 
jau esu tikras.

— Ką jūs tuo norit pasakyti, moksliškasis pasauli?
— Ogi tai, kad šitas vaistininkas yra apgavikas. Jis 

parduoda netikrus vaistus. Jis patenkina visus paci- 
jentus, nežiūrint, kokie bebūtų receptai ir kokia sudė
tinga vaistų mikstūra. Aš, matote, savo laiku labai do
mėjausi medicina.

— Nesinori tikėti, kad virvelė suktų.
— O aš įsitikinęs, klebone, štai, mano sesuo susirgo 

viduriavimu. Žinot, gal užvalgė neprinokusių vaisių ar 
ko. Felčeris prirašė salol. Jis ir davė pagal receptą. 
Ligonė išgėrė, bet nuo to dar blogiau pasidarė. Patikri
nau vaistus: pasirodė, kad esama paprastų mėtų lašų, 
bet ne salol. Kitai prirašė inosemcevo lašų 20,0, o jis 
jai vėl kažkokio marmalo įpylė.

Klebonas pabraukė ranka, lyg norėdamas prakaitą 
nusišluostyti.

— Bet ligi šiol visiškai niekas nesiskundė. Priešingai.
— žmonės per daug pasitiki daktarais ir vaistinin

kais, todėl ir nesiskundžia. Bet aš žinau, ką kalbu.
— Jei taip iš tikro yra, tai jis tikras balamūtas. To

kiam maža išbarimo, reikia ir kailį atsakančiai iškarš
ti.

— Ne, — prieštaravo mokytojas. Ir to maža, žmo
gus, kuris nejaučia atsakomybės, turi būti teismiškai 
nubaustas.

— O kaip gi jį nubausi?
— Labai paprastai. Aš noriu iškviesti reviziją, tik 

reikėtų, kad ir tamsta prie iškvietimo prisidėtum.
— Aš? — klebonas numojo ranka. — Ką aš čia ži

nau. Tamsta susekei, tamsta ir kviesk. Nenoriu maišy
tis po drumstą vandenį. Kunigui nė nedera.

— Vis dėlto būtų gera, kad ir tamsta savo autoritetu 
paremtum. Dvasininkai pirmiausia turi žiūrėti teisybės.

Klebonas kurį laiką spyrėsi, bet pagaliau dingtelėjo 
mintis, kad ir jam pačiam gali vieną gražią dieną tekti 
atsigult į lovą. Ir jeigu tas balvonas užduotų ne tokių 
medikamentų, kokių reikia . . .

— Gerai! — nusprendė pagaliau. — Rašyk, kad ir aš 
pritariu revizijos iškvietimui. Jeigu žmogus ima pinigą, 
tegu bent duoda tai, ko iš jo reikalaujama.

Ir tą patį vakarą, kai vaistininkas, uždaręs langines, 
užėjo įprastu laiku pas kleboną, šis jam atsakė:

— Šiandie neturiu laiko. Ir aplamai kol kas susilai
kysiu nuo pasivaikščiojimų su tamsta.

Virvelė išpūtė akis.
— Taip, parapijieti, — priėjęs arčiau ir patapšnojęs

ranka per petį, sušuko klebonas. — žmonės skundžiasi, 
kad tu, brolau, parapiją nuodiji. Duodi ne tokius vais
tus, kokių reikia. Pats juos išgalvoji. Tai labai labai 
negerai, virvele, bus skandalas.

— Apie kokius vaistus jūs čia man šnekat?
— Nemanau, kad taip be niekur nieko žmones prasi

manytų. Be ugnies nėra dūmų, kaip sakoma.
Ir kai vaistininkas buvo beišskečiąs rankas ir bepra

dedąs muštis į krūtinę, klebonas jį nuramino:
— Nėra ko čia aiškintis. Jeigu bus viskas tvarkoj, 

pati revizija konstatuos, o aš tamstai padėsiu atitaisyti 
gerą vardą.

— Kaip tai, revizija? Kokia revizija?
— Labai paprastai, sveikatos departamento revizija. 

Dalis gyventojų parašė prieš tamstą skundą. Vienas iš 
jų kreipėsi į mane ir aš . . . taip sakant . . . teisybės 
vardan . . . prieštarauti būtų buvę nepatogu . . . pri
tariau tam dalykui. Tačiau, savaime aišku, jeigu tu, 
virvele, pasirodysi esąs nekaltas, visos kalbos bus leng
vai išsklaidytos.

Ir jis paplojo ranka per petį, geraširdiškai nusišypso
damas, nelyginant padrąsindamas truputį poterius pri- 
miršusį berniūkštį.

Rytojaus dieną klebonas ėjo pasivaikščioti vienui vie
nas, o vaistininkas visiškai nebesirodė. Jis nesirodė 
drauge su kunigu ir sekančias keliolika dienų. Miestelė
nai tuoj paleido kalbas, kad virvinto ir virvelės ryšiai 
esą nutrūkę, ir nutrūkę dėl to, kad klebonas nenorėjęs 
atiduoti vaistininkui dalies savo pelno už juodąsias mi
šias. (Bus daugiau)
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Rochester, N. Y.
Primicijos

Birželio 8 d. šv. Jurgio par. 
bažnyčioje įvyko kun. Kazimie
ro L. Mockevičiaus primicijos. 
Neseniai aukšto skonio meno 
puošmenomis išdažyta bažnyčia 
buvo pilna tikinčiųjų.

Primicijantui patarnavo kleb. 
kun. J. Bakšys, kun. B. Vaišno
ras ir kun. P. Cloonan; apeigų 
vedėju buvo klier. Dom. Mocke
vičius. Pamokslą sakė kun. J. 
Girdis iš Pittsburgh, Pa. Mišias 
giedojo Cincinnatti seminarijos 
klierikų choro grupė. Po mišių 
primicijantas suteikė savo palai
minimą.

Primicijų pietūs įvyko parapi
jos salėje. Dalyvavo apie 200 as
menų. Sveikinimo kalbas pasa
kė kun. J. Bakšys, krikšto tėvai 
Pranciška Mocejūnienė ir Domi
ninkas Rovas, klierikų vardu 
O’Donnell, Dr. Pranas Padalskis 
ir programos vedėjas J. B. Lauč- 
ka. Muzikalinę programą išpildė 
primicijanto giminaitės Izabelė 
ir Karolina Rovaitės ir klierikų 
choro grupė. Visi pietų dalyviai 
pagerbė primicijanto tėvelius 
Kazimierą ir Anelę Mockevičius. 
Visiems nuoširdžiai padėkojo 
primicijantas. Po pietų salėje į- 
vyko viešas priėmimas, kurin at
silankė daug žmonių.

Primicijose dalyvauti atvyku
sių giminių ir draugų buvo iš 
Pennsylvanijos, Ohio, Indiana, 
Illinois, New York, Maine ir 
Massachusetts valstijų.

BALF Vajus
Birželio 9 d. mūsų mieste pra

sidėjo BALF vajus, kurio metu 
lietuviams tremtiniams sušelpti 
norima surinkti 10,000 dol. Prieš 
kelias dienas ’ vietos laikraščiai 
kasdien rašė apie būsimą vajų. 
Birželio 8 d. laidoje “Democrat- 
Chronicle” įdėjo kelių lietuvaičių 
paveikslą ir ilgą pasikalbėjimą 
su Dr. Pr. Padalskiu. Diena prieš 
tai buvo paveikslas kun. J. Bak
šio, vajaus komiteto pirm. Iz. 
Rovaitės ir kitų darbuotojų.

Birželio 9 d. 7 vai. vakare vie
tinė radijo stotis perdavė teisėjo 
Duffy ir Dr. Pr. Padalskio kal
bas.

8:30 vai. vakare parapijos sa
lėje įvyko viešas vajaus atidary
mas. Salė buvo perpildyta. Atsi
lankė apie 500 asmenų, kurių 
bent pusė jaunimo. Programą 
atidarė pirm. Izabelė Rovaitė, 
o vakaro vedėju pakviestas kun. 
Pranas Valukas, parapijos vika
ras.

įdomiausias momentas buvo 
J. E. vyskupo Kearney atvyki
mas. Visi susirinkusieji pasveiki
no savo ganytoją didžiausiu 
džiaugsmu. Turiningą sveikini
mo kalbą pasakė Iz. Rovaitė. 
Grupė mokyklos mergaičių vys
kupui pagerbti pašoko lietuviš
kų šokių.

Vyskupas pasakė kalbą, kaip 
vajaus Rochesterio komiteto 
garbės pirmininkas ir kaip vie
tos ganytojas. Jis džiaugėsi, kad 
lietuvių tremtinių šelpimo dar
bas susilaukė paramos Roches- 
tery, nurodė, kad tai vienas gra
žiausių darbų ir kvietė visus pa
remti vajų visomis jėgomis. Pa
žadėjo savo mišias birželio 10 d. 
paaukoti už lietuvius tremtinius 
ir už vajaus pasisekimą.

Vyskupui BALF vardu karštą 
padėkos žodį pasakė BALF pir
mininkas kun. Dr. J. B. Končius. 
Po to gabus pianistas Burdulis 
mikliai paskambino grupę kūri
nių.

Vyskupas išlydėtas gausiu 
plojimu ir lietuviška daina.

Kun. Dr. J. B. Končius padė
kojo vajaus komitetui už pavyz
dingą susiorganizavimą ir vi
siems atsilankiusiems ir nušvietė 
tremtinių padėtį.

Dr. Pr. Padalskis labai gyvoje, 
šiltai pasakytoje kalboje pasakė, 
kodėl tremtiniai negali grįžti 
pavergton Lietuvon ir prašė vi
sų likti ištikimais lietuvių tau
tos siekiams.

Trumpai dar kalbėjo kun. J. 
Bakšys, vyskupijos labdarybės 
skyriaus vedėjas Wm. T. Nolan, 
J. B. Laučka ir vajaus vedėjas 
Martin Q. Moli.

Iškilmingas susirinkimas baig
tas Lietuvos himnu.

Susirinkimą plačiai aprašė 
vietos spauda. Rytojaus dieną 
aukų rinkėjai išėjo lankyti lie
tuvių tautos rėmėjų. Darbo pa
sekmes netrukus sužinosime.

Vajaus darbe specialiai komi
sijai vadovauja J. Valeska, pla
navimo komisijai — Jonas Zel- 
nis, išskelbimo — Elena Kondra- 
taitė, moterų skyriui — J. Šu
kienė, vyrų — Alb. Stugis. Ko
miteto iždininku yra Petras Nor- 
keliūnas.

Vajininkas.

Newark, N. J.
Kun. Pr. Bastakys, birželio 8 

d. šventė savo 10 metų kunigys
tės sukaktį.

Šv. Trejybės bažnyčioj 10 vai. 
atlaikė iškilmingas šv. mišias. 
Minėjimo vakarienę paruošė jo 
sesuo S. Krilavičienė savo na
muose. šeimyniškame pobūvyje 
dalyvavo apylinkės kunigai, gi
minės ir bičiuliai. Sveikinimo 
kalbas pasakė kun. kleb. Kelme
lis, K. Baltramaitis, A. Juknie
nė ir kiti. Daug sveikinimų gavo 
raštu. Apdovanotas 200 dol. ver
tės kieliku, rašomąja mašinėle, 
pinigine dovana ir kitomis ver
tybėmis. S. Krilavičienė pasakė, 
kad pakely esąs ir automobilis.

Paruošimui daug prisidėjo A. 
Jukniai, Daukšienė, Barkaus
kienė, Cibitienė ir kiti.

Kun. Pr. Bastakys ypatingai 
dėkoja S. Krilavičienei, kuri pa
rengė vakarienę, Jukniams, Ci- 
bitienei ir kitiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie minėjimo ir dovanų įteiki
mo.

Šv. Trejybės bažnyčioje, 4 -13 
dienomis vyko novena prie šv. 
Antano, žmonės nuoširdžiai jo
mis naudojosi. Vedė kun. Pr. 
Bastakys.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Kleb. kun. L. Voicekauskas ir 
visi parapijiečiai sveikiname mū
sų naują asistentą kun. Domi
ninką Pocių, kuris buvo paskir
tas šią savaitę dirbti mūsų para
pijoje.

Birželio 9 d. įvyko merginų, 
berniukų ir moterų sodaliečių 
susirinkimas L. A. P. C. salėje, 
Kearny, N. J. Perskaitytas ra
portas apie N. Y. ir N. J. Soda
liečių Suvažiavimą, gegužės 18 
d., kuris praėjo labai sėkmingai, 
taipgi padėkos laiškai nuo atsi
lankiusių sodaliečių.

Visi sodaliečiai buvo pakviesti 
lankyti S.S.C.A. sesijas, Ford
ham University, New York, nuo 
rugpiūčio 17 iki 23 d. Užsiregis
truoki! iš anksto pas Alice Smi- 
gelskienę. Tikime, kad šiais me
tais mūsų parapijos sodaliečiai 
skaitlingai dalyvaus.

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti skaniais užkandžiais.

Sodaliečių autobusu išvažiavi
mas į Crystal Lake įvyks šešta
dienį, birželio 21 d. Autobusai 
išvažuos nuo Vienuolyno, Harri
son Ave., Harrison, N. J. 10 vai. 
ryte.

Birželio 15 d. Šv. Vardo salė
je, Kearny, 2 vai. po pietų ir 6 
vai. vakare buvo rodomi juda
mieji paveikslai apie “Thrieve” 
ir iš N. Y. ir N. J. Sodaliečių su
jungto suvažiavimo. Visi atsilan
kiusieji džiaugėsi paveikslais. So
daliečiai iš apylinkinių parapijų 
nepraleiskit progos ateity pama
tyti tuos paveikslus.

A. E. S.

Šiomis dienomis buvo parvy
kęs atostogoms pas tėvelius Al
girdas Milunaitis. Jis sėkmingai 
baigė mokslą Wisconsin Univer
sitete, kur gavo master’s laips
nį chemijoje. Už pasižymėjimą 
moksle gavo scholarship siekti 
daktaro laipsnio.

Koresp.

Ansonia, Conn.
Birželio 1 d. Lietuvių Moterų 

Šv. Onos draugijos nutarta su
rengti ekskursiją į Thompson, 
Conn., kur liepos 4 d. įvyks di
džiulė Lietuvių Diena.

Rūpintis ekskursijos reikalais 
išrinkta komisija susidedanti iš 
K. Savickienės ir O. Ceplinskie- 
nės. Jau susitarta su autobusų 
kompanija, telieka tik pasamdy
tus autobusus pripildyti.

Komisija prašo kuo skubiau
siai įsigyti bilietus šiai ekskursi
jai, nes neužilgo reikės duoti tik
ras ekskursantų skaičius.

Kviečiame visus Ansonia lie
tuvius. Pamatysite gražųjį Ma- 
rianapolį ir susitiksite su pažįs
tamais iš įvairių lietuvių koloni
jų-

O. Ceplinskienė.

Elizabeth, N. J.
• šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje paskutiniu laiku buvo 
pakrikštyta šie kūdikiai: Paul 
Michael Ruzgą, Diane Conisha, 
John Paul Leikauskas, Leona 
Marie Rutkowski, Albert Paul 
Peckus, Jerily Sue Barkauski, 
Mary Ann Burak, Barbara Zwin- 
gill-

Moterystės sakramentą pri
ėmė šie jaunavedžiai: Frank 
Paul Grinčius ir Dorothy Joan 
Goss, Jay Lewy Swartwood ir 
Amelia Vaiciulevich, Joseph J. 
Shovlin ir Rita Dorothy Belesky, 
Carl Skora ir Jane Bemat, Les
ter Jacobsen ir Anne May Ege- 
levich, Stanley Joseph Nemetz 
ir Josephine Rustako, Henry 
John Baran ir Alice Mary Sa- 
vick, George Katelus ir Helen 
Ann Yocius.

Palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis: Teodoras Bubelis, 
Jurgis Bitte, Jonas Zizas, Ona 
Wenke.

Birželio 15 d. mūsų parapijos 
mokyklos vaikučiai turėjo gra
žią programą scenoje užbaigiant 
mokslo metus, šeštadienį bus į- 
teikti diplomai sėkmingai baigu
siems par. mokyklos kursą pen
kiems berniukams ir penkioms 
mergaitėms.

Birželio 29 d. mūsų parapijos 
gerbiamas klebonas kun. J. Si
monaitis minės savo Sidabrinį 
Kunigystės Jubiliejų. Iškilmin
gos mišios, dalyvaujant vysk. 
Boland, bus laikomos 11 vai. 
Bankietas klebono pagerbimui 
bus 6 vai. vakare.

Bridgeport, Conn.
Metinis parapijos bazaras bai

gės labai sėkmingai, žmonių at
silankė pilna svetainė, nes visi 
norėjo patirti kas laimės gražų 
automobilį, kurį parapija leido 
išlaimėjimui. Jį laimėjo kitatau
tis. Pelno šis automobilis parapi
jai duos gražaus. Klebonas dėko
jo visiems parapijiečiams, kurie 
prisidėjo prie šio didelio parapi
jai darbo.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
buvo išvykęs į kunigų rekolekci
jas, kur išbuvo visą savaitę.

O.

Greene, Maine
T. Bernardinas Grauslys, O.F.M.

Dr. Tėv. Bernardino Grauslio 
atvažiavimas į Ameriką atnešė 
begalinį džiaugsmą jaunai besi
kuriančiai lietuvių Tėvų Pran
ciškonų Provincijai.

Tėv. B. Grauslys aukštąjį 
mokslą išėjo Romoje, Antonia- 
num Universitete, baigdamas šv. 
Teologiją daktaro laipsniu. Iš 
Romos persikėlė į Milano švč. 
Jėzaus širdies universitetą, kur 
studijavo filosofiją, taipgi baig
damas daktaro laipsniu.

Tuojau buvo pakviestas į Ro
mą profesoriauti ir dirbti garsio
je Skotistų sekcijoje.

Dr. tėvas Bernardinas buvo 
BALF skyriaus šiaurinėje Itali
joje įgaliotiniu. Čia prasideda jo 
sunkios kelionės po visą šiaur. 
Italiją, ieškant niekam nežino
mų lietuvių, kad jiems padėjus 
moraliai ir materialiai.

Kelionės iš vienos vietos į ki
tą, tai buvo kasdieniniai tėvo B. 
Grauslio vargai.

Skriaudžiamus lietuvius jis vi
sada užstodavo, eidamas pas 
stovyklų viršininkus ir įrodyda
mas įtikindavo anuos, kartais 
net po priesaika*, kad lietuviai 
yra garbingos tautos sūnūs ir 
sąžiningi vyrai, jie verti laisvės 
ir geresnio gyvenimo.

Jam išvažiuojant į Ameriką, 
Italijoje esantieji lietuviai suren
gė puikias išleistuves, pareikšda- 
mi dėkingumą už nenuilstantį 
darbą. *

Tremtiniai pasiliko nuliūdę, 
netekę gerojo tėvelio, jų sura
mintojo ir šelpėjo.

Sveikiname laimingai atvyku
sį ir linkime geriausio pasiseki
mo Amerikos lietuvių tarpe.

P. R.

VIETOS ŽINIOS
PADĖKA UŽ NAŠLAIČIŲ PARAMĄ
Šiuo noriu padėkoti mūsų 

geradariams bei rėmėjams už 
gražų pasisekimą našlaičių 
naudai vakarienės, įvykusios 
Maspethe birželio 7 d. Visų 
aukos ir pasišventimas davė 
gražius rezultatus. Našlai
čiams pelnas siekia 2,153 do
lerius.

Vakarienės valgis buvo su
aukotas šių geradarių: J. 
Stanis aukojo 400 svarų ka
lakuto (vertė virš 200 dol.); 
kumpius aukojo: Jakaitis, 
Dudzik, P. Mikalauskas, Šim
kienė ir Vyšniauskienė; po 
kalakutą: Targonski ir Me- 
reškevičienė; fruit salad visą 
davė Kostas Litvinas; Juo
zas Ginkus dovanojo visą Ice 
Cream; Ehlers Co. visą kavą; 
Gedvilai pieną; pyragą ir 
duoną davė Scholes ir Varpo 
kepyklos; Vikrikas aukojo 
visus žirnius ir morkas; ža
lumynus ir kitus valgius da
vė Girdauskas, Maspeth Eco
nomic Food Market. Gedvilai 
ir kt. Kalakutus iškepė dova
nai Elks Bakery ir lenkų ke
pykla.

Vakarienės šeimininkės 
buvo Altoriaus, Šv. Onos, 
choro ir Sodiliečių draugijos 
narės, vadovaujant Vyš
niauskienei, Kunickienei ir 
Mrs. Brady. Joms padėjo dar 
Rožančiaus, Tretininkų ir 
Mo.terų Sąjungos narės, taip
gi vyčiai su Šv. Vardo vyrais, 
žodžiu, kooperavo visos drau
gijos. Meades šeima, nors ne
lietuviška, ne tik davė dova
nai orkestrą, bet dar leido 
dvi dienas naudotis troku ir 
darbininku Charles Brokertu 
(Šv. Vardo sekretorių), šv. 
Jurgio parapija prisidėjo sa
vo lėkštėmis, staltiesėmis. 
Klasčiai leido dovanai naudo
tis sale. Beje; -Aleksandras 
Kūlis aukojo 10 galionų vy
no. Aukos ir darbas vakarie
nei tik tokiu būdu galėjo duo
ti pelno net visą tūkstantį 
dolerių vien iš vakarienės bi
lietų.

Prie tūkstantinės dėjosi 
kiti aukoms. Siuvėjų 54 loka- 
las aukojo net 500 dol. (be to 
nupirko 25 bilietus). Kiti au
kotojai buvo: Klasčių šeima 
50 dol., J. Ginkus 25 dol., Mrs. 
Kivyta 25 dol., A. Navickas 
25 dol., ir sekančios draugi
jos aukojo po 25 dol.: Rožan
čiaus, Tretininkų, Sodaliečių, 
Altoriaus, Šv. Onos, Šv. Var
do ir parapijos choras; Kat. 
Veteranai 20 dol., Moterų Są
junga 10 dol; Mrs. Kulboką 
13.50; po 10 dol,—P. T. Kli
mas, Mrs. Goodwill, Jonas ir 
Adelė Pečiukoniai, Matulis ir 
Vaiginis, Buivydas, W. Ro
senberg, F. Brady, Mickevi
čius, S. Klim, J. Oeschler, 
Tuska, Meade orkestras, Ru
sas, O. Jesinskas, Lelis, Biel- 
skienė, Walter Galchus; po 5 
dol.—F. Kurienė, P. Sveta- 
kas, C. Brecker, Grigalius, S. 
Cerebiejus, W. Litvinas, Ur
bonavičius, K. Galchus, A. 
Balčiūnas, Čerebėjų vaikai, 
Datkis, Diržis, Vitkauskas, 
K. Balčiūnas, Gaylis, Varnai
tis, Purickis, J. Valantiejus, 
J. Sidtis, Žuramskis, F. Kepe- 
žinskas, O. Mazurkevičienė; 
P. Kubilius 3 dol.

Po 2 dol. aukojo.* Brusokie- 
nė, kun. Paulonis, Dragūnai- 
tienė, N. N., Mrs. Miller 1 dol. 
Smulkiais 27.50 dol. Viso su
sidaro: 653 dol. Pasiųsta į 
BALF centrą 2,153 doleriai.

Čia reikia padėkoti “Ame
rikos” savaitraščiui už dova
nai duotus garsinimus ir at
spausdintus vakarienės pro
gramos lapus. Taipgi mūsų 
padėką užsitarnavo p. Juozas 
Ginkus, kuris ne tik aukojo 
Ice Cream, 25 dol. pinigais, 
pardavė bilietų, bet ir plačiai 
išgarsino vakarienę per radi
ją, viską aukodamas.

Dar kartą našlaičių ir BA
LF vardiTvisiems nuoširdžiai

dėkoju. ši vakarienė buvo pa- 
sėkmingiausia tik geradarių 
ir darbščių darbininkų dėka. 
Visiems bilietų platintojams 
ir bendradarbiams visada bū
siu dėkingas. Garbė mūsų 
BALF 16 skyriui.

Maspethas šalpos darbui 
jau yra davęs apie 3,500 dol. 
Tikiuos, ligi metų galo gar
bingai pasieks 5,000 dol. su
mą. Mažas Maspethas, bet 
judrus!

Kun. Jonas Balkūnas

Iš Maspetho
Meti) užbaiga 

praėjo labai sėkmingai. Ilgą
Parapijos mokyklos užbai

gimo vakarėlis birželio 8 d. 
programą vaikučiai išpildė 
gražiai. Statė trijuose aktuo
se: “The obliging clock.” Sce- 
nerijos buvo margiausios, 
kas darė gražaus įspūdžio. 
Vaikučių šokiai, dainos, dek
lamacijos visįems patiko. Va
karo metu mokiniai pagerbė 
savo kunigus, įteikdami var
dinėms dovanas. Gale buvo 
išdalinti pažymėjimai moki
niams už mokslą, elgesį, man
dagumą, ištikimumą ir kt.

Naujienybė buvo kai ku
rioms motinoms, kai buvo 
apdovanotos už vaikų prie
žiūrą bei ištikimumą. Vaka
rėly dalyvavo ir šv. Jurgio 
mergaičių būrelis. Birželio 11 
d. vaikučiai turėjo išvažiavi
mą į Jones Beach.

Katalikų Veteranų šventė
Lietuvių Katalikų Vetera

nų postas birželio 8 d. in cor- 
pore dalyvavo šv. mišiose ir 
priėmė šv. Komuniją. Buvo 
pašventintos keturios naujos 
vėliavos: lietuviška, ameri
koniška, šv. Tėvo ir posto.

Apeigose su savo vėliavo
mis dalyvavo trys kiti postai 
iš Queens County. Po mišių 
parapijos salėje įvyko ben
dri pusryčiai.

Kalbas pasakė kongresma- 
nas Robert Nodar, vienas N. 
Y. valst. senatorius, Queens 
County komandierius, Kat. 
Veteranų įsteigėjas kun. 
Higgins, kapelionas kun. 
Maddon, kun. Balkūnas ir ke
turi svečiai veteranai ameri
kiečiai.

Naujoji mūsų veteranų 
valdyba buvo prisiekdinta. 
Visos ceremonijos buvo labai 
įspūdingos. Malonu, kad mū
siškiai rišasi su amerikiečiais 
katalikais veteranais į ben
drą kovą už savo antrą tėvy
nę, tikėjimą ir prieš gresian
tį komunizmą. Tik tokiu bū
du ir Lietuvai realiai pasitar
naus.

Sveikiname savus lietusius 
katalikus veteranus!

Žinutes
— Liet. Vyčiai turėjo gana 

triukšmingus šokius. Buvo 
vyčių iš visų apylinkės kuo
pų. Visi vos tilpo parapijos 
salėje.

— Šį sekmadienį Maspetho 
bažnyčioje tėvai marijonai 
darys rinkliavą Marianapolio 
kolegijos naudai. Remiame į- 
vairias įstaigas, neužmirški
me savųjų.

— Našlaitė Dūdai tė iš 
Pranciškiečių akademijos 
praleis atostogas pas Valan- 
tiejus.

TeLNEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA B. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N,
♦s

NAŠLAIČIAMS REMTI 
VAKARIENĖ

Birželio 7 d. Maspetho BALF 
16 skyrius su vietos draugijų at
stovais suruošė vakarienę, ku
rios visas pelnas buvo skiriamas 
lietuvių tremtinių našlaičiams 
šelpti.

Vakare kaip iš kibiro pylė, 
kad, kaip sakoma, padorus ūki
ninkas tokiame ore savo šune
lio iš pastogės nedrįsta varyti. 
Taigi, ir jūsų korespondentas, 
kaip katinas, pastogėje tūnojo ir 
nosies oran iškišti nesiruošė. 
Važiuoti, ar nevažiuoti? — gal
vojo jis.

Gal būtų ir nevažiavęs, jei ki
tur vakarienė būtų buvusi. Bet 
kaip nevažiuoti Maspethan? Juk 
ten kaž kas nepaprasto turės į- 
vykti. O be to, ir skaitytojams 
šis tas pranešti, nes jie paprastai 
tokių žinių pasigenda. Taigi, pa
galiau, nusprendžiau važiuoti.

Puikios šeimininkės
Nuvykęs jau radau salę pri

gužėjusią svečių. Prie švariai 
padengtų ir skaniais valgiais 
apkrautų stalų jau darbavosi 
apie 400 žmonių.

Susiradęs patogią vietelę, sė
dau ir aš prie stalo ir kibau dar
ban. Bet čia pasirodė pirma ne
sėkmė: valgių ant stalo buvo 
daugiau, negu mano apetitas ga
lėjo sudoroti. O čia grakščios 
mergaitės ir jaunos moterėlės, 
kurios aptarnavo stalus, vis ne
šė naujus patiekalus ir ragino 
valgyti! Ir ko čia nebuvo! Kaip 
sutaisytas Menu skelbė, Aukš
taičių šinka su Marijampolės ko
pūstais ir Zarasų agurkais; že
maičių kalakutas su Šiaulių žir
niais, Telšių morkomis ir Rasei
nių bulvėmis; Panevėžio salotos 
su Vilkaviškio pomidorais ir Vil
niaus ledai su Dzūkų pyragu.

Turiu paaiškinti, jog ne mais
to produktai buvo iš Lietuvos 
atgabenti, tik šaunios Maspetho 
šeimininkės, kilusios iš Dzūkijos, 
Aukštaitijos ir Žemaitijos, tuos 
valgius pagamino taip, kaip juos 
Lietuvoje gamindavo.

Po vakarienei prasidėjo meni
nė dalis. Visų nustebimui, kon
certinę programo dalį išpildė tos 
pačios lietuvaitės, kurios prie 
stalų patarnavo. Muz. A. Vismi

Dariaus ir Girėno Skridimo Paminėti

DIDŽIULIS PAVASARINIS PIKNIKAS
DĖLEI BLOGO ORO TAPO PERKELTAS Į

Šeštadienį, Birželio-June 21 d., 1947
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Šokiams grieš ANTANO PAVIDIS Orkestrą. Bus ir kalbų.

Pradžia — 2 vai. po pietų Įžanga — 60 centų
Visus nuoširdžiai kviečiai atsilankyti. RENGĖJAI.

(Didžiųjų Draugijų Atstovai ir Paminklui statyti Komitetas)

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

!».■ .... 1. • .......-........... > ■

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

r-.........  " . -J

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

l ============ <

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins 

(Salinskas) 
Laisnluotas Graborius
Sutelktam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 —
KOPLYgAS^JJEJKIAM

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

no vadovybėje jos meniškai iš
pildė kelias lietuviškas daineles. 
O solo “Kur bakūžė samanota” 
p. žemaitytė-Bitter tikrai artis
tiškai sudainavo.

Tikslas pasiektas
Po koncertinės dalies prasidė

jo kalbos. Vakaro vedėjas, vie
tos klebonas kun. J. Balkūnas, 
paaiškino, kad šio susibūrimo 
tikslas buvęs sukelti aukų trem
tinių našlaičių fondui. Kadangi 
vakarienė paruošta iš suaukotų 
produktų, tai visi pinigai už bi
lietus įėjo į pajamas. Tokiu būdu 
jis. galėjęs perduoti našlaičių 
fondui čielą tūkstantinę. Maspe
tho draugijos ir vakarienės da
lyviai sumetė vietoje 600 dol. 
Pridėjus dar 500 dol., kuriuos 
čia pridavė Brooklyno kriaučių 
54 lokalas, Našlaičių Fondan per 
šį vakarą įplaukė per 2,000 dol.

Vakaro vedėjas pareiškė šir
dingą padėką visiems, kurie pri
sidėjo prie šio vakaro pasiseki
mo darbu, produktais ar pini
gais. Jam pritarė visi susirinku
sieji gausiu delnų plojimu.

Paskui kalbėjo draugijų ir or
ganizacijų atstovai, BALF pirm, 
kun. Dr. J. B. Končius, kriaučių 
54 skyriaus pirmininkas Glaves- 
kas, kriaučių delegatas J. Bui
vydas, S. Čerienė, našlaitė-trem- 
tinė, M. Kukštaitė, specialiai 
šion vakarienėn atvykusi, J. Gin
kus ir kiti.

Vakaras užbaigtas Lietuvos 
himnu. Po to senesnieji pradėjo 
skirstytis namo, o jaunesnieji 
kaip paprastai nuėjo pašokti.

Nuo savęs pridėsiu tik vieną 
pastabą, kurios, tikriausiai, ne
bus rengėjų komisijos raporte. 
Šio vakaro pasisekimas išimtinai 
priklausė nuo kun. J. Balkūno. 
Kas nedalyvavo panašiuose pa
rengimuose, nesugebės suprasti, 
kiek rūpesčio jam teko pakelti, 
kol viską surinko, sutvarkė.

Jam tinkamai atsidėkoti už šį 
kilnų darbą galės tik iš vargo 
ištraukti tremtiniai - našlaičiai 
ir visi vargstantieji vaikučiai.

Spec. Koresp.

— Klierikas Jonas Vilutis 
šį mėnesį atostogauja pas 
savuosius. Jis yra marijonų 
seminarijoje, Hinsdale, Ill. 
antrame teologijos kurse.
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NEW YORKO APYLINKES

LIETUVIU
LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM

DEXTER PARKE
tų 
rnin
M a

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

Šokiam gros NAKTIES PELĖDŲ Orkestrą Liepos-July L *17 Tėi 
mo
Ji :
pas

PASIRUOŠIMAS LIETUVIŲ DIENAI Mūsų Apylinkėje BROOKLYN) SIUVĖJŲ REIKALAI Brooklyn© Lietuviai Gydytojai
Birželio 13 d. Apreiškimo 

par. salėje įvyko New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Dienos 
Komiteto susirinkimas. Jame 
pasiskirstyta pareigomis at
likti pasiruošimo darbai.

Lietuvių Diena įvyks lie
pos 4 d. Dexter parke, Wood
havene. Vartai bus atdari 
nuo 1 vai. po pietų. Įvairi 
programa prasidės 5 vai., o 
šokiai bus nuo 6 vai. vakare.

Programoje dalyvaus: L. 
Vyčių New York - New Jer
sey apskrities choras, muz. 
M. Šlekytės vedamas; Ange
lų Karalienės par. benas; Br. 
Brundzienės vedama šokėjų 
grupė. Karštą sveikinimo žo
dį pasakys svečias tremtinys, 
kurs atvyksta iš Europos bir
želio 30 d. Tad turėsime savo 
tarpe naujausiai atvykusį 
lietuvį veikėją.

Parke bus pakankamai už
kandžių, kurie bus paruošti 
J. Skarulienės ir St. Subatie- 
nės priežiūroje. Gėrimėlių 
skyrių prižiūrės V. žeman- 
tauskas ir grupė smarkiai 
patarnaujančių vyrų. Įdomią 
laimėjimo dovaną paruoš 
Ona Sijevičienė.

Įvairius laimėjimus paruoš 
Barb. Adomaitienė. L. D. 
ženklelius platins An. But- 

. kienė. Daug pagelbės J. Staš- 
kienė.

Iš vyrų įvairiems darbams 
sutiko K. Krušinskas, P. 
Montvila, J. Tumasonis, M. 
Mikolaitis, Bruzgis, J. Mas- 
lauskas, V. žemantauskas, J. 
Morkūnas, K. Baltrušaitis, 
V. Pūkas, St. Lukoševičius ir 
kt.

Visi Lietuvių Dienos Komi
teto nariai prašomi atvykti 
ir užimti savo vietas. Jei visi 
atsilankys, visiems teks leng
viau ir mažiau padirbėti.

Daugiau komiteto posėdžių 
nebebus. Dabar visas jėgas 
reikia nukreipti į tinkamą 
Lietuvių Dienos išgarsinimą. 
Atsiminkime — Liepos 4 d. 
visi keliai veda į Dexter par
ką!

Angelų Karalienes 
Parapija

Parapijos jaunimas smar
kiai rengiasi pirmajam pikni
kui birželio 29 d., Klasčiaus 
Clinton Parke, Maspethe.

Bus dainų, lenktynių, kon- 
testų, gros jaunuolių benas, 
o vakare puikus Avižonio or
kestras šokiams.

Brooklyno ir apylinkės 
jaunimas kviečiamas daly
vauti.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra šv. Komunija bus 
birželio 22 d., 9 vai. mišių me
tu. Narės prašomos dalyvau
ti.

Pradėjus birželio mėnesiu, 
vasaros metu mūsų bažnyčio
je mišparų (4 vai. p.p.) ne
bus. Švč. Sakramentu palai
minimas bus po 11 vai. mišių.

Birželio 20 d., tuojaus po 
vakarinių pamaldų bažnyčio
je, bus svarbus parapijos pa
rengimų komisijos susirinki
mas. Visi draugijų valdybų 
nariai ir veikėjai prašomi da
lyvauti.

Maspetho Žinios

MIRĖ

Birželio 12 d., savo namuo
se, mirė Michael Azukas, su
laukęs 70 metų. Palaidotas 
birželio 16 d. iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios į Šv. Jo
no kapines.

Giliam nuliūdime paliko 
žmoną Oną, sūnus Kazimierą 
ir Petrą, dukteris May, Anna 
ir Helen.

Laidotuvėms patarnavo S. 
Aromiškis. K.

— Walter Galchus priim
tas į policijos tarnybą.

— Birželio 14 d. palaidotas 
iš Blissvillės darbštus para
pijos darbininkas, katalikų 
veikėjas, “Amerikos” skaity
tojas ir rėmėjas, Juozas Za- 
vistanavičius.

— Simonas Degulis su 
žmona atvyko atostogų iš 
New Mexico, kur jis mokosi 
universitete. Vasaros kursų 
jis vyks į Virginiją, marinų 
mokyklą. Jis įsirašė marinuo
se. Leonardas Degulis taipgi 
yra kariuomenėje ir dabar 
randasi net Korėjoje. M. De- 
gulienė dėl sveikatos apsigy
veno Arizona valstybėje.

— Kun. J. Balkūnas birže
lio 22 d. dalyvauja kun. Pr. 
Juro 25 metų kunigystyje 
sukakties minėjime. Pasakys 
pamokslą. Ten praleis visą 
savaitę poilsio.

— Kelios seselės pranciš- 
kietės šią savaitę išvyksta į 
motiniškus namus.

— Šv. Vardo draugija tu
rės social ir pikniką šešta
dienį, birželio 28 d., parapijos 
salėje ir darže. Visi kviečia
mi atsilankyti.

• Kardinolas Mindszenty, 
Vengrijos primatas, buvo su
stojęs New Yorke, vykdamas 
Kanadon į Švč. Marijos gar
bintojų kongresą.

• Kazys Baltramaitis, War 
Relief Services^-N.C.W.C. į- 
staigos pareigūnas, šiomis 
dienomis išvyksta Europon. 
Ten prabus ilgesnį laiką.

• St. Subatienės rūpesčiu, 
rugsėjo 6 d. Apreiškimo par. 
salėje įvyks didžiulė vakarie
nė lietuvių našlaičių naudai.

• Kun. J. čekavičius pa
skirtas vikaru į šv. Jurgio 
parapiją pas kun. K. Paulio- 
nį.

• Kun. Dom. Pocius pa
skirtas vikaru į Harrison, N. 
J., Dievo Motinos Sopulingos 
par. pas kun. L. Vaiciekaus- 
ką.

• Dr. Petras Kazlauskas, 
akių gydytojas, lankėsi New 
Yorke. Laikinai yra apsisto
jęs Waterbury pas gimines.

• Klier. Kazimieras Tuma
sonis, pranciškonas, iš Wash- 
ingtono buvo atvykęs pas tė
vus. Vasaros studijoms vyk
sta į Albany, N. Y.

• Barbara Darlys birželio 
17 d. išvyko koncertuoti į 
Michigan valst. Po to važiuos 
pailsėti Chicagon.

• Genovaitė Vitaitytė, L. 
Vyčių 41 kp. finansų sekre
torė, šiomis dienomis susi
žieduoja su Al. Zenka, Ap
reiškimo par. choro pirm.

• Apreiškimo par. choras 
birželio 6 d. turėjo susipaži
nimo vakarėlį su savo nauju 
vadu, muz. P. Saku.

• Kun. Pakalniškis, nese
niai atvykęs iš Vokietijos, 
vieši Brooklyne pas žalius.

• Ksaveras Strumskis yra 
išvykęs savaitei poilsio.

• Jurgis Tumasonis, Sr. su
sirgo ir išvežtas į ligoninę, 
kur jam bus padaryta opera
cija.

Liepos-July 4 d. visi keliai 
veda j New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Dieną, Dexter Par
ke, Woodhavene.

Ten susitiks minios geriau
sių lietuvių, kuriems rūpi 
Amerikos saugumas, laisva 
Lietuva, atspari Lietuvių 
tauta!

New Yorko, New Jersey, 
Connecticut ir kitų valstijų 
lietuviai ruošiasi dalyvauti 
New Yorko Lietuvių Dieno
je, liepos 4 d., kuri šiemet 
bus Dexter Parke, Wood
havene, N. Y.

Birželio - June 26 d. įvyks 
lietuvių siuvėjų lokalo 54 de
legato rinkimai.

Prieš metus minėjau, kad 
tokiam delegatui, kuris rūpi
nasi narių ir visos organiza
cijos reikalais, kuris patenki
na ir pildo , narių reikalavi
mus, kuris nedaro svetimtau
čių tarpe lietuviams gėdos, 
būtų duota jam proga dar 
vieną terminą ištarnauti.

Čia ir noriu kalbėti apie 
delegato, arba biznio agento 
ateinančius rinkimus. Mano 
mintys nepasikeitė nuo per
eitų metų. Ir čia mėginsiu pa
rodyti, kodėl mes turime 
rinkti delegatu dar viene- 
riems metams Joną Buivydą.

Biznio agento darbas yra 
labai svarbus. Jis tvarko tam 
tikrą skaičių dirbtuvių, kad 
jose būtų unijos įstatymai 
palaikomi, kiekvieno darbda
vio su darbininku kivirčas 
bešališkai ir sąžiningai išriš
tas. Kartais jam sunku vie
nam kai kurius klausimus su
tvarkyti, tuomet kreipiasi į 
Pildančią Tarybą, arba į uni
jos menedžerius.

Dažnai pasitaiko, kad de
legatas turi bosui padaryti 
atitinkamas pastabas, kas 
duoda naudos darbdaviui ir 
jo darbininkams (pav. gavi
mas algos pagal unijos įsta
tymus; kartais turi jiems 
gauti daugiau pinigų už sun
kesnį darbą).

Jonas Buivydas, ištarna
vęs dvejus metus, turi gražų 
rekordą. Jis atliko savo už
duotį gerai, žinoma, bus žmo
nių, kurie su mano nuomone 
pilnai nesutiks ir ras prieka
bių, bet juk visiems galinčio 
įtikinti asmens nėra: vieni 
asmeniniai yra priešingi, kiti 
pavydi, kad žmogui sekasi 
darbas dirbti.

Per šiuos d ve j is metus 
bendrame lietuvių darbe, 
duota pagelbos išblaškytiems 
lietuviams, kovota už laisvą 
Lietuvą. Prie visų tų darbų 
jis dirbo daug, tad yra priešų 
jam už tad, kad jis dirbo 
svarbų lietuvišką darbą.

Prie jų prisideda vienas ki
tas mažai susipratęs lietuvis.

Taigi, kaip pirmiau minė
jau, reikia duoti J. Buivydui 
dar vieneris metus padirbėti. 
Šiuo tarpu, kaip matyti, atei
na nedarbas, tad reikia paty
rusio asmens, kuris nuošir
džiai spręstų unijos klausi
mus, kuris karštai dirbtų vi
sų lietuvių naudai. Kiekvie
nas susipratęs lietuvis siuvė
jas turėtų dalyvąuti susirin-

kime ir atiduoti savo balsą už 
Joną Buivydą.

Susirinkimas įvyks birželio 
26 d. unijos salėje, Arion PI., 
Brooklyne.

Siuvėjų piknikas įvyks lie
pos 26 d. Dexter Parke, įžan
ga 50 centų su taksais. Bi
lietus galima gauti pas dirb
tuvių pirmininkus, pas dele
gatą ir komisijos narius.

Gintaras.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Mo
terų S-gos 29 kuopos narėms 
ir visiems kitiems už suren
gimą puotos atžymėti 35 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Dėkojame vakaro vedėjai 
S. Subatienei, motinėlei J. 
Žukauskienei, R. Diržienei, J. 
Grigienei, dukterims, žen
tams ir visiems prisidėju- 
siems prie puotos surengimo. 
Taip pat dėkui visiems už do
vanas.

Kazimieras ir Ona 
Dabrovolskiai.

— New Yorko Zoologijos 
sode baigta statyba beždžio
nėms skirto namo, kuris pra
bangos atžvilgiu neturi sau 
lygaus pasaulyje.

PARSIDUODA
CYPRESS HILLS 2 šeimų su 9 kam

bariais (tušias aukštas), atskirai 
statytas; maudynės, šiluma. $6,850.

WOODHAVEN 3 šeimų, mūrinis, kam
pinis; 17 kambarių, šiluma, garažai. 

DVIEJŲ ŠEIMŲ mūrinis, tuščias aukš
tas, atskirai statytas; 50 x 100, šilu
ma, garažai. Kaina $12,950.

B. Z I N I S
499 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Tel. REpublic 9-1506

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

KANADOS
BLACK HORSE ALE

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

gaiiuiBiiiiiaiiiiiauiiiaiiianiiBiiiniiiiMiiiHiaiin

Basil Fedoryk
..

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitarus

Lietuviu Radijo Vakarines ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

HiiHiiuiBiiiiiawHiMninmauoMigiHiiuHiiiMioM1

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS 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.

f' B$ Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusių |I I
KIRPYKLĄ Š9

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

I 489 Grand Street Brooklyn, N. Y. | 
I a

D. Whitecavage, Savininkas

PARDUODAMI NAMAI 
6 SEIMŲ namas, kiekvienas butas tu

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

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 j

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 Vastimas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

METINIS PIKNIKAS
įvyks

Šeštadienį, Birželio-June 28, 1947
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VYNO, DEGTINES IR 
IMPORTUOTŲ LIKERIŲ 

KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

IlIiaillliaillllBIIllBIlIHIIllHIL'IBUiaiDHBlUMIIIIII

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

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

V. UBABAVI0IUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

DEXTER PARKE
74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N.

PRADŽIA 1:00 V AL. PO PIETŲ
Y.

J. P. GINKU8 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

: k ' • -

šokiams Gros A. PAVIDŽIO Orkestras
ĮŽANGA (su taksais) — 60 CENTŲ

Clement A. Voket 
(VOKETATTIS) 
Advokatas 

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

NEwtown 9 - 5972

Dekoruotojas 
Dažytojas

IS ORO IR IS VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

STzgg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAK TORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimu plaateriavimą, šaligat
vių xementavlmą ir kt. darbus.

293 MAUJER 8T, 
BROOKLYN S, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Nėra I 
lietuvių! 
je negaį 
prenumd 
skelbimu 
dabar, U 
reikmenj 
brango. ] 

“Amei 
kinga Nd 
sey apyl 
rie kąsni 
dėlę pra 
čiui pare
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