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Kun. Prano M. Juro 25 me
tų kunigystėj sukaktis reikš
mingai paminėta Lawrence, 
Mass., birželio 22 d.

Jubiliatas susilaukė Šv. 
Tėvo sveikinimo ir laimini
mo. Bažnyčioje gyvu žodžiu 
Jį sveikino J. E. arkivysku
pas Richard J. Cushing.

Pagerbimo vakarienėje da
lyvavo ir nuoširdžiai sveiki
no J. E. vysk. Wright (vys
kupas pagelbininkas), arki
vyskupijos seminarijos rek
torius, kongresmanas Lane, 
miesto mayoras, keli prela
tai, per 50 kunigų, per 600 
svečių.

Sveikintojų raštu tarpe bu
vo VLIKO pirm. kun. M. Kru
pavičius, Lietuvos ministeris 
Žadeikis, konsulai Budrys ir 
Daužvardis, Lietuvių Kolegi
ja Romoje, organizacijos, 
spauda ir t.t.

žodžiu, Jubiliatą sveikino 
Bažnyčios, valstybės, tautos 
ir visuomenės atstovai. Tai 
didelė pagarba ir įvertinimo 
pareiškimas kunigui, kurs 
taip daug dirbo ir dirba, kurs 
savo talentą ir jėgas atidavė 
kitų gerovei, kurį jo arkivys
kupas pavadino 20 amžiaus 
kunigo pavyzdžiu.

James A. Farley pradėjo 
skelbti spaudoje savo atsimi
nimus apie velionį prezidentą 
Rooseveltą. Savo laiku Far
ley buvo vienas artimiausių 
Roosevelto bendradarbių. 
Daug kartų buvo sakyta, net 
paties Roosevelto, kad jam 
prezidentūros pasiekti dau
giausia pasidarbavo Farley.

Farley atsiminimuose Roo
sevelto asmenybė parodoma 
nelabai šviesi. Juose matai 
prezidentą buvus dideliu sa
vanaudžiu, pihTcr~asmeninių 
ambicijų, neištikimu savo ge
niausiems draugams, nelai
kančiu savo pasižadėjimų, 
labai stropiu, kad joks kitas 
įžymus partijos narys neiš
kiltų viršūnėsna.

Farley buvo ir yra pripa
žįstamas patikimiausiu poli
tiku. Bet nelengva suprasti, 
kodėl Farley tik dabar pra
byla apie Rooseveltą. Jis ty
lėjo 1940 m., kai velionis sie
kė trečio termino. Jis buvo 
tylus ir 1944 m. kai Roose
velt kandidatavo ketvirtą 
kartą.

Maskva priėmė Londono ir 
Paryžiaus kvietimą dalyvau
ti bendrame pasitarime, kaip 
greičiau ir reikšmingiau at- 
steigti ekonominę Europos 
gerovę. Birželio 27 d. Pary
žiuje įvyks užsienio reikalų 
ministerių konferencija, ku
ri svartysianti tik ekonomi
nius klausimus.

Ši nauja konferencija su
šaukta labai skubiai, be jo
kio plano. Ji yra atsakymas į 
Valstybės sekretoriaus Mar
shall siūlymą pačiai Europai 
apsispręsti, kokios ji Ameri
kos paramos nori ir kaip ji 
pagalbą geriausiai sunaudo
tų.

Vis dėlto sunku suprasti 
didžiųjų vyrų pastangas ge
rovei atsteigti dabartinėse 
sąlygose. Kaip gali būti į- 
manoma ekonominė Europos 
gerovė, kai visai Europai ka
bo didžiausios vergijos pavo
jaus kardas?

Nėra jokios paslapties, kad 
lietuvių laikraščiai Ameriko
je negali pilnai išsiversti iš 
prenumeratos mokesčių ir 
skelbimų. Tai ypač nelengva 
dabar, kai popierius ir kiti 
reikmenys nepaprastai pa
brango.

“Amerika” yra labai dė
kinga New Yorko ir New Jer
sey apylinkės bičiuliams, ku
rie kasmet surengia vieną di
delę pramogą savo laikraš
čiui paremti. Ta pramoga —

Vengry Baltoji 
Knyga

Maskvos pastatytoji Ven
grijos vyriausybė išleido 
“baltąją knygą”, kurioje pa
skelbtieji dokumentai kalti
na buvusį premjerą Nagy ir 
jo bendradarbius ruošus są
mokslą prieš valstybę.

Valdžia dar išleido “baltą
jį raštą”, kuriame Jungtinės 
Amerikos Valstybės kaltina
mos rėmusios “sąmokslą”, o 
Anglija juos naudojusi “špio
nažui.”

Štai, iš kokios didelės “ne
laimės” rusai ištraukė Ven
griją ir ją užmynė raudonu 
savo batu.

Sutikime Liepos 
Ketvirtą

“Amerikos” skaitytojai ir 
jų draugai nuoširdžiai prašo
mi atsiminti, kad Liepos-July 
4 d. Dexter Parke, Woodha- 
vene, įvyksta 18-ta metinė 
Lietuvių Diena.

Tai didelė, reikšminga New 
Yorko apylinkės pramoga. 
Tai gražiausia proga seniems 
pažįstamiems susitikti. Tai 
tinkamiausia vieta draugiš
kai laiką praleisti ir gražų 
darbą paremti.

Atsiminkime — liepos 4 d. 
visi keliai veda į Lietuvių 
Dieną, į Dexter Parką.

PRELATAS MAIRONIS,
Lietuvių tautos atgimimo dainius, kurio mirties 
15 metų sukaktis minima šiomis dienomos. (Apie 
velionį 2 pusi, yra A. Vaičiulaičio straipsnis).

BEVIN PRADĖJO AIŠKIAU KALBĖTI

Kilo Nauja Streikų Banga
---------------------------------------------♦ —.   

Eisenhower Paliks 
Karo Tarnybą

Kariuomenės štabo virši
ninkas, armijos generolas D. 
D. Eisenhower nuo 1948 me
tų pradžios išeis iš kariuo
menės. Jis išrinktas Colum
bia universiteto prezidentu, 
kurio pareigas pradės eiti 
tuojau, kai tik prezidentas ir 
karo sekretorius sutiks at
leisti jį iš kariuomenės.

Gen. Eisenhower yra pir
mas kariškis, išrinktas vie
nos žymiausių mokslo įstai
gų vadovu. Jis užims prieš 
dvejis metus pasitraukusio 
profesoriaus Nicholas M. 
Butler vietą.

Birželio 23 d. Senatas di
dele balsų dauguma (68 prieš 
25) atmetė prezidento Tru- 
mano veto, kurį jis buvo pa
reiškęs prieš naująjį darbo į- 
statymą. Kadangi veto buvo 
atmetę ir Atstovų Rūmai, to
dėl darbo įstatymas tuojau į- 
sigalėjo.

Naujasis darbo įstatymas 
turi tokių nuostatų, kuriuos 
darbo unijų vadai laiko ne
palankiais organizuotos dar
bininkijos atžvilgiu. Įstaty
mas leidžia vyriausybei pra
šyti teismo įsakymo sulaiky
ti 80 dienų tokius streikus, 
kurie gali būti laikomi pavo
jingais šalies sveikatai ir 
saugumui. Prieš unijas lei
džiama kelti ieškinius, jei

VENGRIJOS ĮVYKIŲ AIŠKI PAMOKA
‘NAUJOJI DEMOKRATIJA’

tai Lietuvių Diena, įvyksian
ti Amerikos Nepriklausomy
bės šventėje — liepos 4 d.

Dėkodami visiems rengimo 
komisijos nariams, iš širdies 
kviečiame visus “Amerikos” 
skaitytojus ir jų pažįstamus 
gausiai dalyvauti liepos 4 d. 
iškilmėse. Toliau gyvenantie
ji gali irgi prisidėti, tapdami 
Lietuvių Dienos rėmėjais.

Visi žinome, kad šiuo me
tu vedamas BALF vajus pi
niginėms aukoms surinkti. 
Reikia didelių sumų, kad BA 
LF parama tremtiniams būtų 
kiek galima didesnė, stipres
nė.

Kaip matyti iš BALF pra
nešimų, vajus geriausiai ve
damas mažesnėse valstijose. 
Štai, Rhode Island savo kvo
tą jau išpildė. Visiškai arti 
Maryland. Bet dar toli, toli 
Illinois, New York, Massa
chusetts, New Jersey ir ki
tos.

Tačiau visus ir visas savo 
darbštumu, susiorganizavi- 
mu ir pasiaukojimu ar tik ne
bus pralenkęs Rochester, N. 
Y. Turime iš Rochesterio pra
nešimą, kad ten per dvi sa
vaites BALF vajaus komite
tas sukėlė beveik pilnus de
šimt tūkstančių dolerių. Vi
sam darbui vadovavo Ro
chesterio lietuvių parapijos 
jaunimas.

Reikėtų surasti Rocheste
rio pasisekimo paslaptį. O 
ten yra tik apie 250 lietuviš
kų šeimų!

Valio Rochesteriui!
• * •

Kalbant apie BALF vajų, 
norime čia paminėti nusi
skundimą iš Maspetho.

Ten birželio 7 d. įvyko lie
tuviams našlačiams paremti 
vakarienė. Rengėjai -su kun. 
J. Balkūnu dėjo visas pastan
gas ko didesniam pelnui gau
ti. Jie prašė vietos laikraščių 
talkos. “Amerika” mielai dė
jo visus pranešimus. Bet jo
kios talkos nesusilaukta iš 
“Vienybės.”

Rengėjai buvo nusiuntę 
“Vienybei” ir garbės bilietą. 
Bet ir tai negelbėjo. “Vieny
bės” puslapiuose nebuvo jo
kios žinutės apie šį gražų 
darbą. Žinoma, vakarienė vis- 
tiek pasisekė — gauta pelno 
per 2,000 dol.

Valstybės sekretorius Mar
shall paskelbė pagalbą su
jungtai Europai atstatyti. Jis 
išreiškė pageidavimą, kad 
prie smulkaus plano išdirbi
nio prisidėtų pačios Europos 
tautos. ____.

Tą pasiūlymą ' svarstyti 
Anglijos užsienių min. Bevi- 
nas nuvažiavo į Paryžių. Su 
prancūzų ministerių sutarė 
pakviesti ir sovietų užsienių 
reik, ministerį Molotovą.

Marshall pagalbos planas 
žada remti visas laisvas ir 
demokratiškas tautas, kurios 
to norės.

Min. Bevinas, grįžęs iš Pa
ryžiaus, parlamente pasakė 
kalbą, kurioje pabrėžė visos 
Europos vienybės reikalą.

Savo kalboje jis griežtai į- 
spėjo Sovietų Sąjungą, pa
reikšdamas, kad anglų-rusų 
santykiuose pataikavimo ru
sams politika yra baigta. 
Anglija yra pasiryžusi imtis 
visų priemonių ekonominei 
Europos vienybei atstatyti. 
Ji veiks drauge su Rusija ar 
be jos, ar net prieš ją, jeigu 
tai bus reikalinga.

Jis atvirai pasakė, kad mes 
žinome, kas dedasi Lenkijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje — 
tad kam prieš tai užmerkti 
akis? Jam įgriso ilgos kalbos
apie procedūrą ir panašios beralas ar socialistas.”

konferencijos kaip Maskvo
je, jis daugiau nenori. Pirmu
tinis ir svarbiausias dalykas 
— skubėti.

“Niekas manęs negali kal
tinti, kad aš padariau, bent 
mažiausį -žingsnį*— Europai 
skaldyti. Visų negerovių pra
džia yra Rusija, ne Anglija 
nė ne Jungtinės Valstybės.”

Birželio 21 d. savo kalboje 
Yorkshire, Britų premjeras 
Attlee parėmė Bevino politi
ką. Neminėdamas sovietų 
vardo, Attlee pasakė, kad 
daugely Rytų Europos kraš
tų žmogaus teisės yra min
džiojamos ir taip vadinamos 
demokratinės vyriausybės 
yra tik pasityčiojimas iš pa
čios demokratijos.

Jis užpuolė ir kai kuriuos 
savo partijos narius, kurie 
save vadina socialistais, o 
pritaria tokiems vadinamų 
kairiųjų vyriausybių dar
bams, prieš kuriuos jie griež
tai protestuotų, jeigu taip 
darytų dešinieji.

“Teisingumas turi būti į- 
gyvendintas — sako premje
ras. Kalbos, sąžinės ir as
mens laisvė yra individo tei
sė, nežiūrint kas tas indivi
das būtų: kapitalistas ar dar
bininkas, konservatorius, li-

Kumščio ir ginklo pagalba 
Vengrijoje įsigalėjo komu
nistų valdžia. Gyventojai, ku
rie turėjo progos anksčiau 
komunistus pažinti, tos per
mainos išsigando ir, palikę 
savo namus ir visą turtą, ma
siniai pradėjo užsienin bėgti.

Kuriems pavyko sieną per
eiti, tie jaučiasi laimingi, 
nors visko netekę. Tačiau ki
ti, kuriuos pasienyje sugavo 
ten stovinti rusų kariuomenė, 
atsidūrė kalėjimuose ir tar
dymo rūsiuose.

Vengrijos įvykiai šiurpulio 
banga nukrėtė Jjkusią Euro
pos dalį, kurios dar nepasie
kė Maskvos letena. Suneri
mavo ir tolimasai Amerikos 
kontinentas.

Norėdami pasaulį nura
minti dėl raudonojo žvėrio 
siautimo, Maskvos laikraš
čiai bando jį įtikinti, kad 
Vengrijoje nieko blogo neat
sitiko. Atvirkščiai, seną, sa
vo amžių atgyvenusią valdžią 
ten pakeitė “Naujoji Demo
kratija,” kuri žmonėms neša 
laisvę ir gerovę.

Patarlė sako: jei akyplė- 
šiškai meluosi ir neraudonuo
si, atsiras kvailių, kurie tau 
patikės. Taip atsitiko ir Ven
grijoje.

Grupė vengrų, pasiklausę 
Maskvos propagandos, su
šaukė savo susirinkimą, kad 
įsitikintų, kaip iš tikrųjų vei-

kia komunistų žadama žodžio 
laisvė.

Ilgai laukti nereikėjo, nes 
vidun įsibrovę 150 komunis
tų tuoj aus visus juos įtikino. 
Apsiginklavę buožėmis, jie 
sumušė visus susirinkimo da
lyvius ir sudaužė salės bal
dus.

To viso pasekmė — užpuo
likai vaikščioja laisvi, o nu
kentėję vieni guli ligoninėse, 
o kitus tardymui tampo poli
cijos agentai.

“Naująją Demokratiją” 
dabar pažįsta visi vengrai.

Laikraščiai, kuriems pavy
ko gauti to užpuolimo atvaiz
dą,-po juo para&k

“Naujosios Demokratijos 
Pirmojo Veiksmo Scena.”

Tačiau antrojo veiksmo 
nuotraukos nepavyks gauti 
jokiam korespondentui, nes 
jis vyks tarp nebylių sienų 
kankinimų rūsiuose.

unijos sulaužo sutartis su 
darbdaviais. Nauji savišalpos 
ir gerovės fondai gali būti į- 
steigti, tik tada, jei jų admi
nistravime bus įsileidžiami ir 
darbdavių atstovai. Unijoms 
draudžiama leisti pinigų iš 
iždo politinei rinkimų agita
cijai. Sutarčių negalima keis
ti, nepranešus 60 dienų iš 
anksto ir t.t.

Šiam įstatymui praėjus, 
pirmieji savo nepasitenkini
mą pareiškė angliakasiai. 
Streikan išėjo apie 200,000 
angliakasių, daugiausia Penn- 
sylvanijoje. Po to seka West 
Virginia, Kentucky, Alaba
ma, Illinois, Tennessee, Ohio, 
Indiana, Virginia ir Utah.

Angliakasių streikas pir
miausia ir stipriausiai palie
tė plieno gamybą, kuri turėjo 
mažiausiai anglių atsargos.

Šiuo metu laukiama, kaip 
pasielgs John L. Lewis, kurio 
vadovaujama angliakasių są
junga nuo liepos 1 d. nebetu
rės sutarties su vyriausybe, 
nes tą dieną kasyklos perei
na atgal į privačias rankas. 
Su savininkais Lewis iki šiol 
nėra pasiekęs susitarimo.

Vyskupas Boland 
Bus Patersone

Washington. — Apaštališ
kasis Delegatas arkiv. Cicog- 
nani pranešė, kad nauju Pa- 
tersono (N. J.) vyskupu šv. 
Tėvas paskyrė-vyskijp^T. A. 
Boland.

Vyskupas Boland iki šiol 
buvo Newarko arkivyskupi
jos vyskupu-pagelbininku. Jis 
užims neseniai mirusio vys
kupo Thomas H. McLaughlin 
vietą.

TRUMPOS ŽINIOS

STALINAS ATSISAKĖ KALBĖTI
______ ♦—-----------------------------------

Šią savaitę suėjo dveji me
tai, kai priimtas Jungtinių 
Tautų čarteris. Ta proga su
ruoštas atitinkamas minėji
mas per radiją. Norėta, kad 
savo kalbas visam pasauliui 
pasakytų Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos, Kinijos ir 
Rusijos atsakingieji valsty
bių vadai. Visi sutiko, išsky
rus Staliną.

Stalinas atsisakė kalbėti, 
nenurodydamas jokios prie
žasties. Gal ir jam nejauku 
pasidarė minėti sukaktį to
kios sutarties, kurią daug 
kartų sulaužė ir vis tebelau
žo.

Minėjiman į New Yorką 
buvo atvykęs gen. Marshall.

NAUJI MOKESČIAI

Miesto taryba priėmė nau
ją nuosavybės mokesčių 
tvarką. Sekantiems metams 
daugiausia mokesčių teks 
mokėti Queens apskrities na
mų savininkams — po 3 dol. 
6 centus nuo 100 dolerių na
mo vertės.

Po to seka Manhattan ir 
Brooklyn — $3.01; Richmond 
ir Bronx — po $2.98.

Daugiausia mokesčiai pa
didinti Queens apskričiai.

KRAŠTUI NEGRESIĄ 
BLOGI LAIKAI

Washington. — Kongreso 
speciali komisija savo posė
dyje birželio 24 d. išklausė 
dviejų įžymių biznio ir gamy
bos atstovų pareiškimų apie 
Amerikos ekonominės gero
vės galimumus ateičiai.

General Motors bendrovės 
prezidentas C. E. Wilson pa
reiškė, kad Amerikai negre
sia blogi laikai, kad tikrai 
yra vilties per keletą metų 
išlaikyti dabartinė ekonomi
nės veiklos lygį. Tokią pat 
nuomonę pareiškė ir banki
ninkas Colt.

Colt nurodė, kad mokes
čiai turėtų būti žymiai ma
žesni, kad žmonės turėtų 
daugiau pajamų prekybos 
apyvartai.

— Rusai išvežė visą tankų 
dirbtuvės inventorių į Rusi
ją iš Genthin miestelio.

— Iranas jau gavo iš J.A. 
Valstybių 25 milijonų pasko
lą. Jau padaryti užnirkimai.

— Iš Vatikano pranešama, 
kad Tito valdžia nužudžius 
400 tūkstančius žmonių, pa
sipriešinusių ar nepritarusių 
komunistiniam režimui.

— Komercijos sekretorius, 
Harriman, išvyksta į Europą 
apžiūrėti ten esančios indus
trijos ir maisto padėties.

• — Penkių geležinkelių uni
jos reikalauja pakelti darbi
ninkams algas. Tas pakėli
mas kompanijoms kainuotų 
bilijoną dolerių.

— Romoje ir Milane polici
ja areštavo 24 fašistus, kurie 
priklausė prie atgaivinto fa
šistinio judėjimo.

— Per laivo sprogimą Ca- 
lifornijoje apskaičiuota, kad 
žuvę 14 asmenų ir padaryta 
milijonai nuostolių.

— Senatorius Capehart rei
kalauja uždrausti aliejaus iš
vežimą į Sovietų Rusiją.

— Prezidentas Truman su
darys 19 asmenų komisiją, 
kuri jam patars apie užsie
niui teikiamas paramas.

— Aukšti prancūzų val
džios pareigūnai prisipažino, 
kad Prancūzijoje veikia rusų 
koncentracijos stovykla. Sto
vykla randasi netoli Vancre- 
son miestelio.

— Birželio 23 d. Danų ka
riuomenės dalinys pasiųstas į 
Vokietiją, pagelbėti sąjungi
ninkams atlikti okupacines 
pareigas.

— Dideli lietūs ir viesulas 
palietė Nebraskos valstiją. 
Potvynyje neteko gyvybės 
10 žmonių ir daug yra din
gusių.

— Kanadoj pasibaigė nuo
mų kontrolė naujai pastaty
tiems namams.

— Trys uniformuoti rusai, 
važiavę Sovietų kariška ma
šina, pagrobė Vienos univer
siteto studentą.

— Anglijos komunistų va
das negavo vizos atvažiuoti į 
J. A. Valstijas į komunistų 
kongresą, birželio 4 d.

— Iš Berlyno pranešama, 
kad rusai pradėjo vežti gyvu
lius, skirtus vokiečių mėsos 
rinkai.

— Lenkija pritaria patiek
tam Valstybės sekretoriaus 
planui, kuris turėtų atnešti 
ekonominės gerovės Europai.

— Birželio 20 d. Jugoslavi
joje oficialiai pasibaigė UNR 
RA veikimas.

Siuvėjai Pasmerkė 
SovietŲ Politikę

Cleveland. — International 
Ladies Garment darbininkų 
unijos suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kuria pasmerkia
ma Sovietų Sąjungos užsie
nio politika, kaip “didžiau
sias pavojus pasaulio tai
kai”.

Už šią rezilouciją balsavo 
900 atstovų, o prieš — tik 
trys atstovai.

Suvažiavimas pasisakė už 
įleidimą Amerikon 400,000 
tremtinių, kurie negali grįžti 
į savo kraštus. Pasisakyta už 
priėmimą Italijos į Jungtines 
Tautas ir pakeitimą taikos 
sutarties su Italija.

Šiai sąjungai vadovauja 
David Dubinsky.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Kadangi sekantis penkta
dienis, liepos 4 d., yra Nepri
klausomybės šventė, todėl 
sekantis “Amerikos” nume
ris bus išleistas viena diena 
anksčiau. Norima, kad liepos 
4 d. numeris pasiektų visus 
skaitytojus prieš liepos 4 d.

Visi straipsniai ir kores
pondencijos sekančiam “Ame
rikos” numeriui turi pasiekti 
redakciją iki birželio 30 d.

REDAKCIJA.



■< '■

KUN. J. SIMONAIČIO SUKAKTIS

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. NesunaudoU raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.
1 KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
Jungu Valst. metams.............3.00
Jungt Valst pusmečiui ....... 1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

Birželio-June 27, 1947 Birželio-J

Kristus paliko neapsako- mėgsta lietuvių literatūrą, 
mai brangią dovaną žmoni
jai, Kai Jisai įgaliojo savo 
tvarinius dalintis Amžinąja 
Jojo Kunigyste. Asmuo, pa
šauktas tos kunigystės, gau
na brangiausiąjį turtą ir dėl 
to jie yra žmonijai ir Dievui 
brangūs. Ir juo ilgiaus tas 
asmuo džiaugiasi tuo turtu, 
juo kilnesnė darosi jo asme
nybė. Todėl kunigystėje su
kaktys yra taip ryškiai mi
nimos.

Elizabetho lietuviai katali
kai didžiuojasi, kad šiais me
tais jų klebonas, kun. Juozas 
J. Simonaitis susilaukė 25 
metų kunigystėje sukakties. 
Yra tai didelė malonė visai 
parapijai, kad mūsų klebonas 
per tiek metų yra įamžinęs 
Kristaus Kunigystę mūsų 
tarpe.

Kun. Juozas J. Simonaitis 
buvo įšventintas į kunigus 
1922 m. liepos 9 dieną, Ap
reiškimo parapijoje, New 
York, N. Y., vyskupo J. J. 
Dunne, D.D. Pirmąsias šv. 
mišias atnašavo liepos 16 d. 
Vilniaus Aušros Vartų Panos 
Marijos bažnyčioj, New Yor
ke., N. Y.

Vos įšvęstas kunigu, visiš
kai dar jaunutis, buvo tuo
jau pakviestas administrato
rium į šv. Petro ir Povilo 
parapiją Elicabeth, N. J., ku
rioje klebonavo kūn. B. žin
džius. Užsidegęs karšta aukš
tų kunigystės idealų meile, 
Jubiliatas visomis jėgomis 
dirbo savo žmonių gerovei. 
Vienas pirmutinių jo darbų 
buvo pakviesti lietuvaites se
seles pranciškietes mokyti 
parapijos mokykloje, kuri 
tuo laiku buvo ir dabartiniais 
laikais tebėra vienintelė lie
tuviška mokykla New Jersey 
valstijoj. Jo pastangos moks
lo ir švietimo srityje davė 
vaisių. Vaikučių skaičius pa
rapijos mokykloje yra siekęs 
per 600.

Eidamas klebono pareigas, 
kun. J. Simonaitis rūpinosi 
patobulinti parapijos pasta
tus. šiam tikslui jis paskyrė 
daug jėgos. Bažnyčią pagra
žino ir atnaujino ir kitais at
vejais tą Dievo namą pataisė 
ir patobulino. Mokykla taip 
pat pajautė jo pastangų jė
gą. Parapijos nuosavybę pa
didino, nupirkdamas kleboni
jai namus ir pertaisydamas 
senąją bažnyčią į parapijos 
salę. Kun. Simonaičiui vado-' 
vau jant, parapijiečiai paau
kojo didelę sumą pinigų baž
nyčios reikalams. Nuo pat 
pradžios klebonavimo, Jubi
liatas atsižymėjo išmintingo 
administratoriaus ypatu
mais.

Kun. J. Simonaitis buvo ir 
yra šviesus lietuvių tautos 
mylėtojas, patriotas. Jo pla
ti darbuotė tautiniams lietu
vių reikalams yra plačiai ži
noma. Tėvynės meilė — tai 
jo sielos kilnus jausmas, tė
vynės gerovė — tai jo gilus 
troškimas. Veikdamas L. Vy
čių tarpe, 1927 m. vasarą vy
ko į Lietuvą kaipo Vyčių at
stovas su būriu kitų ir įteikė 
nuo Vyčių generolui Žukaus
kui aukso kardą. Tuo laiku 
pasinaudojo proga apvažinė- 
ti nemažą Lietuvos dalį. Nėra 
jokių Elizabethe lietuvybės 
reikalų, kuriuose jis aktyviai 
nedalyvautų ir karštose kal
bose neragintų mylėti savo 
gimtąjį kraštą. Jis ypatingai

Savo knygyne turi daugybę 
geriausios mūsų tautos lite
ratūrinės medžiagos. Jis yra 
žymus filatelistas; turi dide
lį lietuviškų pašto ženklų rin
kinį.

Kun. J. Simonaičio asmuo 
yra žinomas ir gryno meno 
srityje. Be jo mokslo, supra
timo ir darbo literatūros sri
tyje, jis turi muzokoje nepa
prastų gabumų. Jis yra pri
tyręs chorų vadas, muzikas, 
pianistas. Visi pripažįsta jo 
gabumus šiuose meno daly
kuose.

Pernai Elizabetho parapija 
šventė savo auksinį jubiliejų. 
Ta proga buvo pastatytas 
šventoriuje didelis labai įspū
dingas, tikras lietuviškojo 
stiliaus kryžius, kuris 1946 
m. rudenyje buvo iškilmin
gai pašventintas, kaipo jubi
liejaus paminklas. Tas kry
žius yra vienintelis grynai 
lietuviško stiliaus kryžius vi
soje Amerikoje. Paskutiniu 
laiku jo rūpesčiu bažnyčia 
buvo gražiai atnaujinta.

Štai, nors trumpas paminė
jimas kun. Juozo Simonaičio 
darbų ir nuopelnų Šv. Petro 
ir Povilo parapijos gerovei. 
Ši parapija ir kolonija pasi
žymi dideliu darbštumu ir 
jautrumu svarbiems tautos 
reikalams.

Sidabrinei kunigystėje su
kakčiai paminėti, kun. J. Si
monaitis birželio 29 d. 11 vai. 
ryte atnašaus iškilmingas šv. 
mišias. Pamaldose dalyvaus 
J. E. vyskupas Thomas A. 
Boland, Newarko arkivysku
pijos vyskupas pagelbinin- 
kas, atstovaus J. E. arkivys
kupui Thomas J. Walsh, ar
kivyskupijos ganytojui. Va
kare Bendrovės salėje bus iš
kilminga pagerbimo vakarie
nė, kurioje dalyvaus daug žy
mių asmenų.

Jubiliatas šiais metais mi
nės ir 50 metų amžiaus su
kaktį.

Tegu Kristus, Amžinasis 
Kunigas, laimina kun. Juozą, 
sulaukusį šio jubiliejaus. Vi
si parapijiečiai, giminės, 
draugai ir pažįstami iš vi
sos širdies linki jam gausaus 
Dievo palaiminimo šia proga 
ir meldžia, kad kun. Juozas 
visados būtų Kristaus ir Ma
rijos labai numylėtas dvasios 
vadas.

Ad Multos Annos!
E. P. K.

Vokiečiai Užsipuola 
Tremtinius

Munchenas.—Bavarų eko
nominių reikalų ministeris 
Dr. Zorn savo kalboje birže
lio 19 smarkiai užpuolė trem
tinius, apšaukdamas juos 
blogybių priežastimi ir baci
lomis, kurios nuodija vokie
čių kūną.

Kaip greit tas prūsas už
miršo, kad bacila, kuri už
nuodijo ir išnaikino visus 
Vokietijos miestus, yra Hit
leris su Stalinu, o ne tremti
niai. O tie vokiškieji kūnai 
juk visi šaukė “tegyvuoja 
fiureris.”

— Švedai turi daug Sovie
tų užsakymų, kuriems atlikti 
trūksta įgudusių darbininkų. 
Tiems darbams atlikti švedai 
iškvietė 530 italų darbininkų.

KUN. JUOZAS SIMONAITIS, 
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos klebonas, 

birželio 29 d. minintis savo 25 metif kunigystėje sukaktį.

MAIRONIS - TAUTOS POETAS
Rašo A. Vaičiulaitis

Penkiolika metų nuo 
Maironio mirties

Lietuvių tauta myli savo 
poetus ir jų dainas. Tokios 
meilės nerasim jokioj kitoj 
šalyj. Vokietijoj niekas taip 
nedainavo Goethės, Schillerio 
eilių, kaip Lietuvoj Bara
nausko; Prancūzijoj Ronsard 
ar Hugo poezija niekados ne
buvo tapusi visos liaudies 
turtu; Anglijoje Milton, Shel
by ir Keats buvo ir pasiliko 
rinktinių žmonių dainiai; 
Amerikoj vietoj Poe, Long
fellow ir Whitman žmonės 
žino keletą nublukusių, kas 
sezoną besikeičiančių posmų. 
Didieji poetai čia nesutampa 
su visa tauta, neperima viso 
jos gyvenimo ir mąstymo. 
Lietuvoje gi Strazdo, Bara
nausko, Vienažinskio ir Mai
ronio dainos buvo ir šiandien 
tebėra visos tautos turtas. 
Jie ten skamba kaime per šie- 
napiūtes ir gražiais vasaros 
vakarais; jie skamba bažnyt
kaimy, miestely, laukuose ir 
giriose, žmonės išmoko dai
nų patys per save, niekeno 
neverčiami ir ar tai vienat
vėj prie dalgio, prie ratelio, 
ar būryje susiėję traukė “Oi 
tu strazde, strazdeli”, “Oi 
gražus gražus mano rūtelių 
darželis”, “Nu, Lietuva, nu, 
Dauguva”, arba “Kur bėga 
Šešupė.” Ir tų dainų mūsų 
motės, mūsų kaimo mergai
tės ir vaikinai mokėjo ne po 
vieną, ne po dvi, bet visomis 
rieškučiomis. Bent trečdalis 
Maironio eilėraščių buvo per
ėjęs į visos tautos lūpas ir 
skambėjo drauge su liaudies 
dainomis.

Tauta mylėjo ir myli savo 
poetus, kadangi ji apskritai 
myli dainą. Tačiau su Bara
nausku ir Maironiu ta meilė 
buvo platesnė, šie du vyrai 
buvo ir kovos poetai, kėlėjai 
ir šviesesnių takų vadovai. 
Ypač tai tinka Maironiui. Jis 
buvo vienas iš galingiausių 
mūsų laisvės troškimo žadin
tojų ir kalvių. Jis savo gies
me kalė stiprų ginklą: į visą 
tautą liejo naujos Lietuvos, 
laisvos ir šviesios idealą. Jis 
buvo mūsų nepriklausomybės 
kovotojas, ir nors niekados 
jis nedalyvavo mūšio lauke, 
jis buvo pats vertingiausias 
mūsų nepriklausomybės ka
rys visa šio žodžio prasme. 
Jo dainos buvo ugnis, kovos 
trimitas, užsnudusiųjų prikė
limas, abejojančiųjų padrąsi
nimas. Maironis savo žodžiu 
tautą kėlė, nešė aukštyn, — 
ir jo viltys išsipildė: jis savo 
tėvų žemę išvydo laisvą, be

svetimo jungo. Jis ir mirė 
kaip nepriklausomos, garbin
gos tautos sūnus, — vienas 
iš stipriausių tos laisvės dar
bininkų. Didžiulė galybė at
gulė grabe: tasai vyras, ku
ris savo dainos sparnais su
vienijo, sustiprino tautą ir 
buvo jos kovų, tikėjimo ir 
prisikėlimo milžinas kalvis. 
Jo misija nepasibaigė grabe. 
Kūnu miręs, savo dvasia ir 
savo žodžiu jis pasidarė juo 
reikalingesnis ir brangesnis. 
Kai gatvėmis! pro jo grabą 
traukė priešo tankai, kai 
aukštai žydriame danguje 
lakstė tūkstančiai raudonųjų 
lėktuvų, kai mūsų tautos 
laisvė buvo sutrempta dikta
toriaus Stalino įsakymu ir 
kai būrys išgamų nuėjo ver
gauti Maskvai, tikrieji, Lie
tuvos sūnūs negirdėtoj ligšiol 
priespaudoj, persekiojimuo
se, kraujuose paguodą ir ge
resnio rytojaus pažadą vėl 
rado Maironio žodžiuose. Už
draudus himną, žmonės tada 
traukė šiuos poeto posmus:

Apsaugok, Aukščiausias, 
tą mylimą šalį,

Kur mūsų sodybos, kur 
bočių kapai!

Kai apmokami vadai pabė
go, kai kariuomenė ginklo 
nepakėlė ir neatliko savo pa
skirties, tauta spontaniškai 
rado sau vadą ir seną kovų 
išbandytą karį, Maironį ir jo 
dainą. Ir šiandien priešas, 
kuris šaudo mūsų vyrus ir 
tremia juos į darbus toli nuo 
savo tėvų žemės, labai daug 
užmokėtų, jeigu kas jam pa
dėtų užgniaužti mūsų tautos 
atsparumo ir vieningo lais
vės siekimo židinį — didįjį 
mūsų poetą, tautos laisvų 
dienų pranašą, geresnių lai
kų simbolį ir kovotoją—Mai
ronį. Bet jo užgniaužti nepa
jėgė nė nepajėgs jokia galy
bė, nors ji būtų tokia kruvina 
kaip NKVD ar Gestapo, ka
dangi tai yra neatskiriamai 
įaugę į žmonių protus, šir
dis, jų meilę ir į visą mūsų 
prakaitu nulaistytą žemę. 
Jeigu žmonių lūpos nutiltų ar 
būtų užgniauštos, dainiaus 
giesmės posmus kartotų gi
rių, kalnų ir kalnelių aidai, — 
tiek kartų jos ten yra skar- 
dėjusios!

Iš kur toji Maironio galia 
ir iš kur toji tautos meilė 
poetų? Pirmų pirmiausia tai 
rodo, kad tauta gerbia ir su
pranta dvasines ir estetines 
vertybes. Jos dievaitis yra ne 
automobilis, ne rasinė ne
apykanta, ne plikas ekono
minis reiškinys, bet visa tai,

kas žmogaus sielą puošia, 
kelia aukštyn ir daro gražes
nę bei prasmingesnę. Antroj 
vietoj, Maironis yra pilnuti
nis poetas savyje apima visą 
pasaulį ir savo meną atremia 
amžinai tveriančiomis verty
bėmis. Maironis kaip tik bu
vo vienas iš tų, kurio pasau
lėžiūra, giesmė ir siekimai 
buvo uždėti ant nepajudina
mai tvirto pagrindo ir buvo 
atbaigti darniu, svyravimų ir 
vėtrų nesibijančiu pastatu. 
Už tai ir tauta į jį atsirėmė.

Esama poetų, kurie dai
nuoja vien save. Esama ir 
tokių, kurie rašo eiles vien 
apie savo tautą, ar gamtą, ar 
Dievą. Toks temų pasidalini
mas buvo labai žymus jau
niausioje lietuvių lyrikoje. 
Maironis gi savo giesmės žo
džiu apima ir visą tautą, ir 
gamtą, ir Dievą, ir pagaliau 
savo grynai asmeninius išgy
venimus. Už tai ir sakome, 
kad Maironio poezijoje iš
reikštas gyvenimas yra visa
pusiškas. Tiesa, jis nėra to
kių milžiniškų gelmių, kokių 
randame aukščiausiuose poe
tuose, kadangi Maironis pir
moje vietoje buvo ne pasau
linių problemų ir kosminių 
didybių, bet savo tautos dai
nius: savo žemei praeities, 
dabartinių vargų ir šviesaus 
rytojaus. Tai buvo pirmuti
nis ir didžiausias jo lyrikos 
siekimas — prikelti savo že
mę ir duoti jai laisvę. Jis tai 
ištesėjo, ir žmonės tarė apie 
jį: tai mūsų atgimimo poetas 
ir pranašas.

Tiek jau jisai buvo suau
gęs su tautinės ir patrioti
nės poezijos mitu, kad ilgai
niui buvo lyg apmirštamos 
kitos stygos jo lyroje: ką jis 
dainavo apie gamtą ir apie 
patį save. Kai verčiame jo 
knygų lapus, iš pirmos eilutės 
atsimename vieną ar kitą 
dainą, kurios yra tarp gra
žiausiųjų mūsų gamtos lyri
koje, — ar tai bus “Užmigo 
žemė”, ar “Vakaras ant Ke
turių Kantonų ežero”, ar 
“Ant Birutės kalno”.

Iš tų lapų prabyla į mus ir 
patsai poetas kaip žmogus 
ir asmuo, su savo rūpesčiais, 
skausmais ir viltimis. Ne 
kartą jis taria mums, kaip 
jam liūdna ir sunku, kaip 
graužia jį vienuma, kaip aša
ra nurieda iš jo mėlynų akių, 
kaip jo širdis vaitoja, drau
gų sužeista, kaip nelengva 
skirtis su mylimu žmogum, 
kaip žemė jo širdį gundo, 
kaip “laimingas tasai, kurs 
be kūno sapnavo”, kaip jo 
jaunystės sapnai ir troškimai 
milžiniški buvo. Drauge ma
tome, kaip jisai pats save su
siramina, randa jėgos Dievu- 
je ir savo pareigų tesėjime, 
kaip stojasi tvirtas ir nepa
laužiamas, visos tautos lū
kesčių atrama ir vadovų vir
tęs, kaip didžiuojasi savo pa
skyrimu ,nes Viešpats jį pa
šaukė dainium, “menką pa
skaitęs su dvasios valdo
vais”, kaip iš susigraužimo 
jis tvirtai pakelia galvą ir 
drąsiai prabyla: “Bet mano 
— ateinantys metai”.

Štai koks tasai poetas: tik
ras žmogus, su savo sielvar
tais, bet sykiu toks tvirtas, 
vienalytis, nepalaužiamas ir 
galingas. Jo galybė yra dva
sios galybė, jo aštrusis kala
vijas yra dainos žodžiai ir jo 
palikimas naujoms kartoms 
yra amžina tėvynės meilė ir 
laisva tėvų žemės buitis.

“Ranka mus spaudžia gele
žinė”, rašė kadaise Maironis. 
Šiandien toji geležinė ranka 
vėl užgniaužus mūsų kraštą. 
Poetas anuomet skundėsi, 
kad mūsų didvyrių neprikelia 
tėvynė. Bet šią valandą mū
sų didvyriai yra prisikėlę, tė
vynės sūnūs atsibudę,' ir jų 
skaičius yra didelis. Tai pras
ti darbo žmonės, kaimiečiai, 
moksleiviai, studentai, moky
tojai, agronomai, — ilga jų 
eilė, visų tų, kurie Kauno gat
vėse per sukilimą kraują lie
jo, kurie buvo ir tebėra šau
domi, iš vietų varinėjami, 
persekiojami, į kalėjimus me- ;

BALF VAJAUS EIGOS ŽINIOS
BALF vajus pasiekia vis Minnesota . . . 
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Nieko negauta tik iš Arizo
na ir Wyoming valstijų.

Šiame sąraše skelbiamos 
tik aukos, kurios yra pasie
kusios BALF centrą.

Visos aukos dėkingai pra
šoma siųsti sekančiu adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

didesnį ir didesnį lietuvių; 
tremtinių prietelių skaičių. 
Gegužės mėnesyje ypač stip
riai pasistūmėjo Illinois ir 
Connecticut valstijos, kurių 
darbštūs BALE bendradar
biai laimėjo daug paramos ir 
pinigais ir pritarimu.

Connecticut valstijoje vie
šas rinkliavas miestuose tu- 
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GERI SANTYKIAI TARPE LIETUVIŲ 
KATALIKŲ IR EVANGELIKŲ

Kada mes Lietuvoje gyve
nome, būdavo kartais nesusi
pratimų tarp evangelikų ir 
katalikų. Bet ten drumstė 
santykius Lietuvos vokiečiai 
evangelikai, kurių kunigai 
dažnai panaudodavo savo au
toritetą politikavimui ir lie
tuvių evangelikų nutautini
mui. Jie stengdavosi lietu
viams evangelikams įkalbėti, 
kad evangelikas — tai vokie
tis. žinoma, tai atsiliepė ir į 
santykius su broliais katali
kais neigiamai. Evangelikai 
kunigai buvo dažnai vokiečių 
tautybės ar net Vokietijos 
piliečiai. Kai dabar evangeli
kai lietuviai tremtyje Vokie
tijoje gyvena, visi tie nesusi-

į tami ir iš savo žemės tremia- 
, mi. Tūkstančiai jų, nesuskai

tomi pulkai: ką tik gimę kū- 
. dikiai, kelerių metų vaiku- 
, čiai, pačiame jaunystės žydė- 
, jime vaikinai ir mergaitės, 

suaugę vyrai ir moterys, ir 
ta žila žimto metų senutė, 
kurią Dievas žino už ką išva
rė mirti už Uralo kalnų, at
skyrę nuo žemės, kur visas 
jos ilgas amžius prabėgo ir 
kur kapuose kryžius jos lau
kė. Štai mūsų didvyrių armi
ja, štai mūsų milžinai, štai 
tėvynės laisvės, meilės ir ko
vų sūnūs ir dukterys. Jų są
rašai yra mūsų garbės sąra
šai, Lietuvos aukso knyga, o 
jų kančios yra mūsų pačių 
kančios, mūsų pačių širdies 
kraujas ir drauge pasididžia
vimas, nes tėvų žemė turi 
savo laisvės gynėjų — tylių, 
pilkų, bet sykiu drąsių ir ne
palaužiamų. Tėvų žemė turi 
ir savo vadą, tų pilkų ir tylių 
laisvės kovotojų ir kankinių 
vilties įkvėpėją, kurio žo
džius kartodami jie suspau
dime randa jėgos ir drąsos, 
nes žino, kad —

Nebeužtvenksi upės 
bėgimo,

Norint sau eitų ji 
pamažu . . .

Thomas Carlyle sakė: 
“Niekas nenyksta, kas pra
eityje buvo vertinga”. Mairo
nio palikimas ne tik nenyk
sta, bet vis auga ir priespau
dos valandoje darosi visos 
tautos tvirčiausia atrama. 
Jis, Carlyle žodžiais tariant, 
“gyvena ir veikia per begali- : 
nius pasikeitimus”.

pratimai kaip ir išnyko. Lie
tuvos vokiečiai visiškai įsi
jungė į Vokietijos gyvenimą 
ir nuo Lietuvos evangelikų 
atsiskyrė. Lietuvos evangeli
kai sudarė savo lietuvišką 
bažnytinę organizaciją Vo
kietijoj ir sėkmingai veikia. 
Atsitinka, kad vienoj kitoj 
lietuvių stovykloj pasitaiko 
koks ginčas. Bet tokiu atve
ju jis yra tik vietinio ar as
meniško pobūdžio. Mažosios 
Lietuvos Tarybai labai rūpi, 
kad santykiai tarp katalikų 
ir evangelikų-reformatų būtų 
broliški. Juk tikyba nepriva
lo mūsų skirti, broliškas lie
tuviškas kraujas mus suce
mentuoja. Man šiais reikalais 
teko tartis su šv. Sosto dele
gatu, kun. kan. Kapočiumi. 
Jis mane nustebino savo nuo
širdumu, su broliais evange
likais lietuviais geriausius ir 
tikrai broliškus santykius 
palaikyti. Jis taip pat daly
vavo evangelikų kunigų ir at
stovų pirmame suvažiavime 
ir pasakė labai nuoširdžią pa
sveikinimo kalbą.

Katalikų kunigų suvažiavi
me taip pat dalyvavo pa
kviestas evangelikų konsisto
rijos atstovas ir draugiškai 
pasveikino suvažiavimą. Tai 
mūsų istorijoj labai svarbus 
įvykis, kurį mes, kaip Mažo
sios Lietuvos evangelikai, 
prie kurių prisidėjo ir lietu
viai evangelikai iš Tilžės, Ra
gainės, Pilkalnės ir 1.1., ypa
tingai įvertiname.

Iš to matome, kad prie ge
rų norų ir tolerancijos paro
dymo geras sugyvenimas 
tarp Lietuvos katalikų ir 
evangelikų yra visiškai gali
mas. Čia tai šv. Sosto delega
to nuopelnas.

Erdmonas Simonaitis.
Mažosios Lietuvos 

Tarybos Pirmininkas.

ATEITININKŲ 
EKSKURSIJA

Antroje gegužės pusėje 
ateitininkai, esantys tremty
je, surengė didelę ekskursiją 
Reino upe Vokietijoje.

Buvo nuplaukę ligi Koelno 
miesto.

Tam tikslui buvo specialiai 
nusamdytas laivas, kuriame 
tilpo apie 700 žmonių.
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Rašo J. Aistis
Šie metai yra mūsų pirmo

sios knygos keturių šimtų 
metų sukaktuvių metai. Įvy
kis, kuris geresniais laikais 
būtų buvęs visos tautos iš
kilmingai paminėtas. Deja, 
mūsų gyvenimas ilgus laikus 
buvo sunkus ir, kaip tyčia, 
tada, kai mes galėtume 
džiaugtis ir didžiuotis savo 
praeities žygiais ir laimėji
mas, turime įtempti visą va
lią ir visas jėgas prieš tautos 
ir jos kultūros barbarišką 
naikinimą. Lietuvių tauta iš
blaškyta ir kultūriškai ji yra 
išmėtyta į tris laukus. Pačio
je Lietuvoje smurtu maitoja
mos švenčiausios mūsų kny
gos tradicijos, tremtyje, nors 
knyga rodo nepaprasto ir 
didvyriško gyvumo, sąlygos 
yra labai sunkios, o čia, išei
vijoje, kur sąlygos būtų pa
čios geriausios, bet susido
mėjimas sava knyga bei kul
tūra yra skandalingai men
kas.

Reikia tikėtis, kad dabar 
Amerikoje mūsų knygos rei
kalai pagerės. Kaip žinome, 
čia susikūrė Lietuvių Kultū
ros Institutas, kurio tikslas 
yra saugoti mūsų kultūros 
paminklus ir globoti dabar
tinius mūsų kultūros laimėji
mus. Institutui vadovauja di
delis mūsų rašto mylėtojas ir 
mecenatas kun. Pr. Juras. Ir 
su džiaugsmu tenka pažymė
ti, kad mes jau galime pasi
džiaugti to instituto konkre
čiais darbais: šiomis dieno
mis pasirodė iš spaudos pir
masis Lietuvių Kultūros In
stituto leidinys, Ant. Vaičiu
laičio istorijų ir pasakų rin
kinys “Kur Bakūžė Samano
ta.” Institutą ypačiai reikėtų 
sveikinti savo pirmojo leidi
nio pasirinkimu. Pradžia tik
rai graži, padėtas tvirtas 
kertinis akmuo ir jau vien 
dėl to galima su pasitikėji
mu žiūrėti į ateitį.

Antanas Vaičiulaitis Ame
rikos lietuvių visuomenei yra 
plačiai žinomas ir jo vardas 
čia ilgai pasiliks gyvas, bet 
jis čia yra daugiau žinomas, 
kaip veikėjas ir laikraštinin
kas, o apie jo asmenį ir lite
ratūrinę veiklą, manau, ne
daug kas žino, tai nebus pro 
šalį jį čia bent trumpai skai
tytojui supažindinti.

Gimimo jis yra suvalkie
tis, kilęs iš Šelvių sodžiaus 
prie Vilkaviškio. Rašyti pra
dėjęs prieš dvidešimtį metų. 
1932 metais pasirodė jo pir
moji trumpų apsakymėlių 
knyga “Vakaras Sargo Na
mely”, kuria jis užsirekomen
davo, kaip švelnus ir jautrus 
rašytojas ir daug žadantis 
talentas. Autorius jin sudė
tas viltis patvirtino: 1933 m. 
pasirodė jo naujas apysakų

ANTANAS VAIČIULAITIS

rinkinys “Vidudienis Kaimo 
Smuklėje”, 1936 m. romanas 
“Valentina”, sekančiais me
tais kelionių aprašymas 
“Nuo Sirakūzų iki šiaurės 
Elnio” ir apysakų rinkinys 
“Mūsų Mažoji Sesuo”, o 1939 
m. pasirodė dar vienas apy
sakų rinkinys “Pelkių Ta
kas”. Vadinasi, šiemet pasi
rodžiusi jo novelių knyga yra 
jau aštuntoji.

Reikia pažymėti, kad Vai
čiulaitis yra vienas iš geriau
sių vertėjų ir iš prancūzų 
kalbos yra išvertęs lietuvių 
kalbon daug knygų. Jis yra 
ne vien rašytojas, bet ir me
no kritikas ir literatūros teo
retikas, paskelbęs kelis dar
bus apie lietuvių ir pasaulinę 
literatūrą. Prie to reikėtų dar 
pridėti, kad jis yra parašęs 
labai daug naujai išeinančių 
knygų įvertinimų - recenzijų. 
Pastaruoju gi laiku Ameri
kos lietuvių laikraščiuose jis 
dar pasirodė, kaip labai ge
ras politinės apžvalgos ko- 
lumnistas.

Vaičiulaičio veikalų yra iš
versta į septynias svetimas 
kalbas: čekų, lenkų, estų, lat
vių, prancūzų, ispanų ir italų. 
Be to, jo lietuvių literatūros 
apžvalga “Outline History of 
Lithuanian Literature” 1942 
m. išleista ir anglų kalboje.

“Kur Bakūžė Samanota” 
parašyta Amerikoje. Tai di
doka, turinti 288 puslapius ir 
gražiai išleista knyga. Joje 
yra dvylika novelių (short 
stories) ir tiek pat pasakų 
(fairy tales). Ir novelės ir 
pasakos parašytos įgudusio 
rašytojo plunksna.

Vaičiulaitis laikomas vie
nu geriausių novelistų nau
joje lietuvių literatūroje. Jo 
kalba ypačiai gryna ir vaiz
dinga. Aišku, rašytojui nepa
kanka vien kalbą mokėti ir 
gerai ją valdyti, bet jam rei
kia dar jausmo ir fantazijos, 
reikia akylaus pastabumo ir 
sugebėjimo išreikšti. Sugebė
jimus išreikšti rašytojui ir 
bendrai kūrėjui yra pats

svarbiausias dalykas, nes 
yra daug žmonių, kurie labai 
daug jaučia, tačiau sukurti, 
tai yra, išreikšti nesugeba. 
Čia ir yra skirtumas tarp ei
linio žmgaus ir kūrėjo.

Apie Vaičiulaitį, kaip rašy
toją galime pasakyti, kad jis 
pasižymi nepaprastu švelnu
mu ir subtylumu. Jo novelė
se kalba daugiau vaizdai ir 
daiktai negu patys žodžiai. 
Toji jo rašto savybė išplau
kia iš švelnios lietuvio pri
gimties mistiškos meilės ir jo 
didelės dvasinės kultūros. 
Jis gimė ir užaugo lietuviš
koje sodžiaus aplinkoje, pra
džios, vidurinį ir aukštąjį 
mokslą išėjo Lietuvos mo
kyklose, bet savo studijas gi
lino Vakarų Europos šalyse: 
Prancūzijoje ir Italijoje. Ge
rai mokėdamas beveik visas 
Vakarų Europos kalbas jis 
galėjo ne tik savo akiračius 
praplėsti, bet ir pasimokyti 
paties rašymo meno iš ge
riausių žmonijos genijaus pa
vyzdžių. Jis yra dar ir tuo į- 
domus, kad nemoka slavų 
kalbų ir savo rašte slaviškos, 
mums taip žalingos įtakos 
neturi. Tuo būdu jis yra lie
tuvis ir vakarietis. Jo rašte 
ypač žymus gališkas (pran
cūziškas) aiškumas ir gied
rumas. Jis dažnai vaizduoja 
pilkus ir vargo žmones, pilką 
ir vargingą buitį, tačiau yra 
giedras ir šviesus. Ne be rei
kalo yra sakoma, kad tik an
tros ir trečios eilės rašytojas 
renkasi didvyrius ir tokius 
jų veiksmus, kurie išsiskiria 
iš paprasto žmogaus ir veiks
mų, gi pirmos eilės rašytojas 
lenkiasi ties pilkais žmonė
mis, įregi juose kažką nepa
prastai prasmingą ir nuosta
bų ir tuo būdu padaro juos 
dideliais veikėjais. Ta ar ne
bus pagrindinė Vaičiulaičio 
talento savybė ir geriausioji 
jo rašto pusė.

Ne gana to, Vaičiulaitis, 
kiek galima spręsti iš jo raš
to, yra didelio žado rašyto
jas, bet jo gyvenimo sąlygos, 
matyt, neleidžia prieiti prie 
didesnių epinių veikalų, nes 
didelė dalis jo vadinamų isto
rijų arba novelių atrodo dau
giau apysakų fragmentai, ne
gu novelės, bet tai nereiškia, 
kad jis nejaustų ir griežtų 
novelės rėmų ir formos. Pa
skutiniame rinkinyje randa
me keletą kūrinėlių parašytų 
klasiška novelės forma, iš 
kurių reikėtų ypačiai pabrėž
ti dvi, tonu visai nepanašias 
viena į kitą, ir būtent: “Sie
nutės Nuodėmė” ir “Daili 
Žmona.”

Pirmoji pasižymi ne vien 
gražiai supinta ir įtempta fa
bula, bet ir giliu vaiko psichi
kos pažinimu, o antroji — 
taikliu jumoru ir komiškomis

JIE IR TU
Juodos anglys, ir krosnys, ir plienas, 
Ir mašinų stugimas baisus, — 
Jų pasaulis čia visas, jų dienos, 
Jų dalia, jų daina tik tu vienas 
Praėini kaip ne jie pro visus.
Tartum pragaro karšty sutirpsta 
Tavo viltys giliuos katiluos, 
Gyvą geluonį atveria pirštai, 
O jie gimsta ir auga ir miršta — 
Tam urve, tuos ugnies vystykluos.
Rado laimę čia protėviai jųjų, 
Rado Langhasen, Schimmel ir Hass, 
Tik ne tu, kurmi kluonių žaliųjų: 
Be laukų, be klevų, be aukštųjų, 
Tau be vakaro akys užges.
Juodos anglys, ir krosnys, ir plienas, 
Ir mašinų staugimas baisus, — 
Jų pasaulis čia visas, jų dienos, 
Jų dalia, jų daina, tik tu vienas 
Praeini, kaip ne jie, pro visus.

Bernardas Brazdžionis

situacijomis. Iš griežta nove
lės forma parašytų novelių 
galima priskaityti ir dau
giau, kaip “Kelnės”, “Tėvo 
Tvora” ir kitas, bet anksčiau 
suminėtos yra būdingesnės— 
jos parašytos meistriškiau- 
siai ir būdamos priešingos 
dvasios aiškiausiai parodo 
rašytojo kūrinį diapazoną. Ir 
ne tik parodo, bet dar ir at
skleidžia naują kūrybos sritį, 
kurioje autorius, sprendžiant 
iš esamo pavyzdžio, gali pa
rodyti tikrų kūrybos stebuk
lų. Autorius gali pilnai neį
vertina tos savo talento pu
sės ir gal pro pištus žiūri į 
juoką keliančius dalykus, bet 
reikia nepamiršti, kad rašte 
sukelti ašaras yra daug leng
viau, nei priversti skaitytoją 
nuoširdžiai nusijuokti, dėl to 
sentimentalus talentas ir yra 
daug dažnesnis negu komiš
kasis.

Tie žodžiai taikomi auto
riui tik tarp kitko, nes jis, 
kaip anksčiau buvo sakyta, 
neieško pigių efektų, o tik 
stengiasi atvaizduoti pilkai 
giedrą paprastų žmonių gy
venimą. Jis visa savo esybe 
susikaupia ties mūsų buitimi 
ir stengiasi ją kaip galima 
gražiau ir vaizdžiau atvaiz
duoti. Toji mūsų buitis visa
da buvo varginga ir dėl to 
Vaičiulaičio kūriniuose nuo
lat jaučiama itin meno kūri
niuose brangi kūrėjo ašara.

Kiekvienas lietuvis, ku
riam dar mielas mūsų kraš
tas ir kuris dar nori pažinti 
mūsų buitį, mūsų vargą ir 
džiaugsmus, turėtų būtinai 
paskaityti šią knygą. Ji yra 
suprantama ir aiški papras
tam skaitytojui ir gali teik
ti estetiško pasigėrėjimo ir 
labai jau išlepinto skonio 
žmogui.

Beje, knygoje yra ir pasa
kų. Jos greičiausiai taikomos 
jaunimui, bet parašytos la
bai menišku stiliumi, dėl to 
mielai gali būti skaitomos ir 
suaugusių. Autorius pasako
se stengias išlaikyti liaudies 
pasakų dvasią. Jų siužetai 
labai turtingi ir jos yra labai

Numatomas Kviečiy 
Perteklius

Šiomis dienomis specialiai 
kongreso komisijai derliaus 
pertekliui tirti pranešta, kad 
šiais metais numatomas apie 
500,000,000 bušelių kviečių 
perteklius.

Iki šiol šioji kongreso ko
misija planavo ir rūpinosi, 
kaip panaikinti bulvių der
liaus perteklių. Neseniai ka
žin kas sumanė iš bulvių ga
minti miltus ir juos maišyti 
su kvietiniais miltais duonai, 
bet dabar, numačius kviečių 
perteklių, atrodo, kad mai
šyti bulvių miltus su kvieti
niais miltais nebus reikalo. 
Komisijai dabar teks pasirū
pinti ne tik bulvių pertek
lium, bet dar ir kviečių.

KOMUNISTAI SUMUŠĖ 
VYSKUPU

Triesto provicijos vysku
pas, Antonio Santin, lanky
damas savo vyskupiją, buvo 
nuvykęs į Capodistria, kuri 
randasi Jugoslavų zonoje.

Vyskupui įvažiavus į mies
telį, jį pasitiko nepalankūs 
komunistų gaujos šūkavimai. 
Vyskupas ir jo palydovai 
bandė pasislėpti katalikų 
klierikų seminarijoje. Tačiau 
sužvėrėję komunistai ir čia 
juos surado ir smarkiai su
mušė. Visas seminarijos rū
mų inventorius minios su
daužytas.

Policija, kuri tą užpuolimą 
matė, chulganų nesudraudė, 
atvirkščiai, nuošaliai stovėjo 
ir gėrėjosi tuo žiauriu vaizdu.

įvairios. Kiekvienoje jų yra 
išreikšta gili idėja ir savo 
meniška verte jos nei kiek 
neužsileidžia novelėms arba 
istorijoms.

Knyga visais atžvilgiais 
yra teigiama ir vertinga. Ją 
reikia priskaityti prie mūsų 
pirmaeilių literatūros laimė
jimų, dėl to ji rekomenduoti
na plačiam skaitytojui.

E VISUR IR APIE VISKĄ
SKANDALAS DĖL 

GASOLINO

J. A. Valstijose pradėjo 
jaustis žibalo trūkumas. Jo 
neužtektinai gauna ne tik ci- 
vilės įstaigos, bet ir pati ka
riuomenė. Karo aviacija jau 
kuris laikas taupo benziną, 
varžydama skridimų skaičių.

Tuo tarpu Amerikos gaso- 
linas gausiais upeliais plau
kia . . . Sovietų link. Tik per
eitą savaitę rusams išsiųsta 
160 tūkstančių statinių gaso- 
lino. Šią savaitę du rusų lai
vai išveš dar 115 statinių. Vi
so šiemet tik per 3 pirmuti
nius mėnesius išvežta Sovie
tams 35 milijonai statinių.

Sužinoję tokį dalykų stovį, 
Kongreso vadai labai pasi
piktino ir pareikalavo gaso- 
lino išvežimą sustabdyti.

— Rusai turi 150 milijonų 
statinių žibalo atsargos, o 
mes tik 50 milijonų, — pa
reiškė Wisconsin kongresma- 
nas O’Konski, — ir jei mes 
dar tą patį jiems atiduodame, 
tai Washingtone kaž kur ne
skaniai kvepia.

— Man išrodo, — kalbėjo 
Kalifornijos kongresmanas, 
Poulson, — čia kartojasi ta 
pati istorija, kaip prieš pat 
karą su Japonija, kuomet 
mes jiems siuntėme gąsdiną 
ir plieną . . .

šę, galime nenuveikti Gali
joto, nors svaidysime į jį ato
miniais akmenėliais, — sako 
nesnaudžiantieji.

JAPONAI BOIKOTUOJA 
SAVO PINIGUS

Japonijoje neseniai išleis
tas naujas banknotas (apie 
1/5 amer. cento) sukėlė tik
rą paniką finansiniuose 
sluoksniuse. Daug kas atsi
sako tą pinigą imti vien dėl 
to, jog ant jo yra atvaizduo
tas į orą kyląs balandis.

— Tai reiškia, — aiškina 
baikuotuojantieji, — kad šis 
pinigas yra abejotinos ver
tės — lengvas. Jei jūs būti
nai užsigeidėte turėti ant jo 
balandį, tai atvaizduokite, 
kad balandis leidžiasi žemėn. 
Tuomet banknotas turės tvir
tesnį pagrindą.

SIUNTINIAI “BADAUJAN
ČIAI” AMERIKAI

ARGENTINOJE 16 MIL.
GYVENTOJŲ

Baigus gyventojų surašy
mą Argentinoje rasta, kad 
yra 16 milijonų žmonių. Iš jų 
3,150,000 gyvena sostinėje 
Buenos Aires.

Paskutinis gyventojų su
rašymas Argentinoje buvęs 
tik 1914 metais. Tuomet te
nai užregistruota tik 7,885,- 
237 gyventojai.

Paskutiniu metu New Yor- 
ko uosto muitinėse susirinko 
didelis kiekis maisto siunti
nių iš Graikijos.

Toki siuntiniai eidavo ir 
anksčiau. Administracija 
pradėjo tyrinėti, kas čia ga
lėtų būti, kad Amerikon siun
čiamas maistas iš šalies, kuri 
pati pusbadžiu gyvena.

Spėjama, kad Graikijoje 
yra plečiama propaganda, 
kad jų (graikų) giminės 
Amerikoje badauja, tad rei
kia siųsti jiems pagalbą.

Gali būti, kad susidarė ko
kia bendrovė, kuri nori iš to 
padaryti sau gera biznį, nes 
Graikijoj maistas labai bran
gus.

Per praėjusius šešis mėne
sius tokių siuntinių atėjo 
apie 100-160 tūkst. svarų.

DOVYDAS IR GALIJOTAS

Amerikos gyventojų pažiū
ros blaivėja. Spaudoje kas
dien pasirodo rimtų balsų už 
tai, kad jau laikas sustabdy
ti Sovietų agresiją prieš silp
nesnes tautas. Daugelį žymių 
asmenų, kaip aukštų val
džios pareigūnų, taip ir vi
suomenės veikėjų, bando įti
kinti Washingtoną, kad pa
stotų kelią nežabotam komu
nistų akiplėšiškumui ir pasa
kytų: gana!

—Jei to nepadarysim, greit 
ir mūsų pačių kraštas atsi
durs pavojuje. Tačiau, kad su 
mūsų balsu rusai skaitytųsi, 
turime patys sustiprėti ir pa
siruošti, nes mūsų priešas 
yra daug skaitlingesnis už 
mus. Tiesa, Sename Testa
mente skaitome, jog silpnas 
Dovydas akmenėliu iš mėtyk
lės parbloškė milžiną Galijo
tą. Bet stebuklai ne visuomet 
kartojasi. Taigi ir mes, jei 
nebūsime vieningi ir pasiruo-

SUVAŽIAVIMAS 
RAŠYTOJŲ

Birželio 13-14 d.d. Vokie
tijoje buvo sušauktas lietu
vių rašytojų suvažiavimas.

Be organizacijos reikalų 
suvažiavimas buvo skirtas 
paminėti dviem sukaktims: 
400 metų nuo pirmos lietuviš
kos knygos pasirodymo ir 15 
metų nuo Maironio mirties.

DE GASPERI GAVO 
PRITARIMĄ

Sudaręs Italijos vyriausy
bę be komunistų ir be socia
listų, min. pirm. De Gasperi 
gavo parlamento pasitikėji
mą ir pritarimą 274 balsais 
prieš 231 balsų. Komunistai 
ir socialistai balsavo prieš.

— Pereitą savaitę į Ameri
kos ir Anglų zonas, Vokieti
joje, iš Amerikos atvežta 141 
tonas maisto, 18 milijonų do
lerių vertės.

Stepas Zobarskas

DANTUKAI
(Tęsinys)

— Kas čia per velniava, — galvojo vaistininkas, iš 
lėto mindamas pedalus. — Kodėl visuomenei taip pa
rūpo patikrinti mano vaistinę, kai niekas iš ligonių nėra 
nukentėjęs? Ir kodėl, būtent, kurstytojų tarpe atsirado 
mokyklos vedėjas?

Nelinksmesnis buvo ir našlės namuose. Veltui nušvi
tusi moteris ragino laužti sūrio, užsigerti pienu, tepti 
storiau sviesto. Juodos žandenos, rodos, dar labiau įsi
rausė į žandus, ir joks pragiedrulys nebeblyksterėjo nei 
akyse nei skruostuose.

— Kam suki galvą, — guodė našlė, — mažai kas ką 
apkalba. Jeigu tik sąžinė rami . . .

— Vis dėlto nemalonu atkreipti revizorių akis. Ži
nok, kad nėra nieko pavojingesnio, kaip paskleisti gan
dą, kad vaistinėje negerus vaistus duoda. Per vieną sa
vaitę galiu netekti klijentūros. Visa, kas rišasi su žmo
gaus gyvybe, neturi kelti jokių abejonių. O tokios ap
kalbos ...

— Pamatysi, kaip viskas gerai baigsis. Tik būk links
mesnis, — ir prisislinkusi arčiau, ėmė glostyti jo skruo
stus. — Aš truputį nujaučiu priežastis.

— Nujauti? Sakyk, dėl Dievo meilės, kokios tos prie
žastys?

— Ne, dabar nesakysiu.
— Kodėl?
— Noriu pati pirmiausia įsitikint, ar teisybė.
— Ir greit įsitikinsi?
Moteris valandėlę pagalvojo:
— Šiandie ketvirtadienis. Rytoj reikės drobes baltin

ti. šeštadienį . . . Taip, po sekmadienio kurią dieną aš, 
greičiausia, viską sužinosiu ir tau pasakysiu.

V
Atvažiavo revizija.
Revizijos komisijos pirmininkas, gerai sumitęs žmo

gelis, o jo padėjėjas — dar jaunas mokslo žmogus, 
džiūsna, nieko nelaukdami, ėmėsi darbo. Jie tučtuojau 
pareikalavo sąskaitybos knygų, receptų, paskui ėmė 
kaišioti nosį į bonkutes, uostyti miltelius, prityrusio 
vertintojo žvilgniu seikėti jose esamą turinį. Vienam 
kitam vaistui išaiškinti panaudojo laboratorinį tyrimą. 
Jie beveik visiškai nesileido į kalbas. Net pietų metu, 
kada vaistininkas aprūpino stalą gausiomis mažo mies
telio gėrybėmis, rimtieji revizoriai valgė tylėdami. Šei
mininkui tatai buvo vos pakeliama našta. Jis nuolat 
siūlė tai šio, tai to, dėliojo lėkštes, nešiojo pats, tarp
dury nutverdamas iš tarnaitės rankų sriubą ir kitus 
patiekalus. Bet svečiai nė kiek nesuminkštėjo. Sėdėjo 
nelyginant rūstūs teisėjai ir tik linkčiojo galvom, man
dagiai atsakydami į perdėtus šeimininko raginimus.

Po pietų vėl ėmėsi darbo. Diena buvo troški, ir iš
tikimieji savo pareigai nuolat braukė nuo kaktos var
vantį prakaitą.

Pagaliau po kelių dienų rūpestingo darbo ir apklau
sinėjimų, revizija baigėsi. Pirmininkas atsistojo, pasi
taisė akinius, nusišluostė nosine pliką galvą ir sprandą, 
prisiartino prie vaistininko ir, įrėmęs pirštą krūtinėn, 
tarė:

— Tai, vadinasi, tokie reikalai. Nusikalstamo darbo 
neradome, nebent . . .

Vaistininkas krūptelėjo.
— Nebent tokį priekaištą galėtume padaryti, kad 

tamsta nepraturtini vaistinės gausesne kiekybe prepa
ratų, užsienio patentikos. Juk visoje eilėje bonkų ir dė
žučių pripilta pačių paprasčiausių, pačių populiariausių 
vaistų. Jodas, valerijonas, mėtų lašai, aspirinas, kam- 
faras, kelios rūšys druskų, kalkių, kreidos, dar šio to. 
Nesakau, kad šitie vaistai blogi. Bet šiais laikais, kada 
medicina tiek ištobulėjus, kada žmogus gali gyventi tik 
su vienu inkstu, kada daromos pačios opiausios širdies 
operacijos, tamsta su savo vaistine iš tiesų esi gerokai 
atsilikęs, šiaip jau, atrodo, viskas tvarkoj, ir mums 
belieka stebėtis, kas paskatino kai kurias rimtas mies
telio asmenybes imtis tokio žemo darbo — skundų.

Virvelė atkuto.
— Matote, — pradėjo gyvesniu balsu. — Kodėl į- 

skundė — nežinau. Tikriausiai, pikta valia ar bent, ma
žų mažiausia, skaudus nesusipratimas. O dėl vaistų, tai 
čia visai ne taip, kaip ten pas jus, didesniuose miestuo
se. Pas mus daugiau sveria sugestija, negu tikrai sudė
tingi vaistai.

— Kaip tai, sugestija?

— Taip. Tvirtu, įtikinamu žodžiu pas mus lengviau 
galima pagydyti, negu chirurginiu peiliuku. Ateina, 
sakysim, senukė. O senukėms visur visuomet kas nors 
skauda. Kol būna merginos, tai, rodos, ąžuolus galėtų 
rauti. O ištekės, pasens — ir prasideda negalavimai. 
Ir ką, jūsų manymu, reikėtų daryti? Geriausia pasiųsti 
pas gydytoją, jeigu žinotum, kad rimtas reikalas. Bet 
liga esti nervinio pobūdžio. Aš paimu stiklinę vandens, 
įpilu mėtų lašų arba valerijono, išgeria, ir — tikėsit 
ar ne — po kelių minučių tokio ligonio veidas nušvinta, 
jis ima glostyti krūtinę ir džiaugtis: “Aatata, paleng
vėjo. Kaip ranka atėmė. O taip skaudėjo, taip diegė!”

— Net jeigu ir taip būtų, tai vis dėlto tamsta geriau 
padarytum, kovodamas su prietarais, o ne juos skleis
damas.

— Čia ne prietarai, ponas pirmininke. Įsikalbėjimą 
reikia dar sutvirtinti, mano supratimu, jeigu tik tatai 
padeda ligoniui pasveikti nuo tikros ar įsivaizduotos 
ligos.

Pasibaigus revizija, vaistininkas vėl galėjo atidaryti 
vaistinės duris, ir pirmininkas čia pat, ilgai nelauk
damas, įsitikino, kad apkalbos nė kiek nepakenkė ge
ram vaistinės vardui. Vienas po kito pradėjo eiti pir
kėjai, puse žodžio prisimindami apie girdus, kad, neva, 
valdžia uždariusi namą, o jį patį patraukusi atsakomy
bėn.

— Už ką?! — lyg nustebdamas ir drauge juokdama
sis, šaukė provizorius. — Ar todėl, kad žmonėms pa
dedu iš ligų išsiristi? Na na, ir ko tie pletkininkai ne
prasimano.
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Lygybės Reikia
Šį mėnesį vaikučiai baigia 

mokyklas. Pamiršdami kny
gas ir pamokas, jie džiaugte 
džiaugiasi, kad galėsią atos
togas praleisti linksmai ir 
laisvai.

Kas link mokyklų, tenka 
pastebėti, kad Amerikoje yra 
suvirš 9,700 privatinių pra
dinių mokyklų, jų tarpe yra 
suvirš 7,900 katalikiškų. 
Daugiau negu du milijonai 
katalikų lanko parapijines 
mokyklas.

Mes katalikai remiam ne 
vien viešas, bet ir parapijos 
mokyklas. Vadinas, ant mūsų 
pečių krinta dviguba našta.

Mes užmokam už viešų mo
kyklų statybą; užmokam mo
kytojų algas. Iš mūsų kišenių 
imami doleriai nupirkti auto
busus, kurie veža vaikučius 
į viešas mokyklas.

Bet kai mes katalikai tei
singai, nors kukliai, prašom, 
kad ir mūsų vaikučiai būtų 
vežami autobusais kartu su 
viešų mokyklų vaikučiais, 
tuojau nekatalikai parausta, 
kaip vėžiai, ir visa gerkle rė
kia, jog čia popiežiaus są
mokslas prieš demokratiją,

prieš šventą konstituciją. 
Girdi, katalikai nori valdžią 
užimti.

Ir kaip gi galima tokiems 
paaiškinti, kad katalikai su
taupo Amerikai suvirš 200 
milijonų dolerių metams? Jei 
visos katalikiškos pradinės 
mokyklos būtų uždaromos, 
ir vaikučiai būtų siunčiami į 
viešas mokyklas, kas tada į- 
vyktų?

Juk reikėtų daug naujų 
mokyklų pastatyti, kad sutal
pinus katalikų vaikus; reikė
tų daug naujų autobusų, 
daug daugiau medžiagos mo
kykloms. Ir kur gi gautų val
stybė tiek daug naujų moky
tojų, kad net dabar jų yra di
delė stoka?

Nekatalikai to viso nežiū
ri, ir nenori, kad katalikų 
vaikai būtų vežami į kat. 
mokyklas valstybės lėšomis.

Jau atėjo laikas suteikti 
kitiems tokių malonių, kurios 
yra suteikiamos nekatalikų 
vaikams, pav.: leisti katali
kams drauge pasinaudoti au
tobusais, kurie veža vaikus į 
viešas mokyklas.

MESSERSCHMITT KVIE
ČIAMAS AMERIKON

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
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Pereito karo pabaigoje oro 
kovose pasižymėjo vokiečių 
messeršmito tipo lėktuvai. 
Jų išradėjas, inžinierius Mes
serschmitt, dabar yra kvie
čiamas Amerikon dirbti šio 
krašto lėktuvų gamyboje.
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JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 29, PA.

Per paskutines kelias sa
vaites Amerikos Lietuvių Ta
ryba atliko visą eilę darbų, 
rūpindamasi Lietuvos išlais
vinimu ir tremtinių reikalais.

Gegužės mėnesį susirinko 
Paryžiuje Pasaulio Pašto S- 
gos Kongresas, kuriame so
vietų delegacija pasiūlė, kad 
į Pašto Sąjungą būtų priim
tos, kaipo nariai, Lietuva, 
Latvija ir Estija, ir jos pa
siūlymas buvo perduotas ko
mitetui. ALT Vykdomasis 
Komitetas pasiuntė telegra
mą J.A.V. delegacijai pašto 
kongrese, įspėdamas ją ne
pritarti jokiam sovietų su
manymui, kurio priėmimas 
reikštų netiesioginį Baltijos 
valstybių aneksijos pripaži
nimą. Birželio 6 dieną buvo 
gautas pranešimas iš Pašto 
Departamento, kad Vykdo
mojo Komiteto telegrama pa
siekė J.A.V. delegaciją Pary
žiuje ir kad ji užtikrina, jog 
tuo reikalu bus padaryti ati
tinkami žingsniai.

Prieš pat Maskvos konfe
renciją, kaip jau yra žinoma 
visuomenei, ALT Vykdoma
sis Komitetas kovo 6 dieną 
lankėsi Washingtone tikslu 
paraginti ją, kad derybose 
dėl Vokietijos taikos sutar
ties su sąjungininkais Jung
tinės Amerikos Valstybės ne
sutiktų daryti nuolaidų So
vietų Sąjungai, kenksmingų 
Lietuvos teisėms. Ta proga 
buvo apsikeista nuomonėmis 
su aukštais Valstybės De
partamento pareigūnais, ku
rie prižadėjo Amerikos Lie
tuvių Tarybos pareiškimus 
persiųsti į Maskvą, J.A.V. 
delegacijos vadui, gen. Mar
shall. Kada Maskvos konfe
rencija praėjo, ALT Vykdo
masis Komitetas nutarė vėl 
važiuoti į krašto sostinę ir 
pasiteirauti apie jos rezulta
tus, — ypatingai kiek jie lie
čia rūpimą mums Lietuvos 
ateitį ir Amerikos valdžios 
nusistatymą šiuo klausimu.

Washingtone lankėmės ge
gužės 27 ir 28 dienomis ir tu
rėjome dvejetą pasikalbėji
mų Valstybės Departamente, 
— vieną su Rytinės Europos 
Skyriaus viršininku C. Burke 
Elbrick: o antrą — su Val
stybės Sekretoriaus padėjėju 
John H. Hildring, kurio žinio
je yra okupuotosios sritys 
Europoje. Iš šitų pasitarimų, 
praėjusių labai draugingoje 
nuotaikoje, mes patyrėme, 
kad Amerikos valdžia neke
tina daryti jokių kompromi
sų Baltijos Valstybių sąskai- 
ton, bet kad jos pastangos 
dabartiniu metu atkreiptos į 
visos Europos sutvarkymo 
reikalą. Lietuvos likimas yra 
šitos didelės problemos dalis 
ir galės būti išsprųstas tiktai 
ryšyje su ja. Sutikdamas su 
šita Valstybės Sekretoriaus 
padėjėjo mintimi, ALT Vyk
domasis Komitetas tačiau iš
reiškė pageidavimą, kad J.A.

V. valdžia viešai parodytų 
aktingesnį savo susiintere- 
savimą Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių išlaisvinimo 
reikalų ir padarytų atitinka
mą pareiškimą galimai arti
miausiu laiku tarptautiniame 
forume arba bent kuria kita 
proga pasisakant tarptauti
nės politikos klausimais. Gen. 
Hildring žadėjo šituos Vyk
domojo Komiteto pageidavi
mus perduoti Valstybės De
partamento galvai.

Šituose pasitarimuose Val
stybės Departamente buvo 
pajudinti keli dalykai, liečią 
Lietuvos tremtinių padėtį. 
Jau prieš tai ALT Vykdoma
sis Komitetas buvo pasiuntęs 
raštą Valstybės Sekretoriui 
Marshall ir Karo Sekretoriui 
Patterson, protestuodamas 
prieš gen. Clay (U. S. Mili
tary Governor in Germany) 
pareiškimą spaudai apie Dis
placed Persons repatriaciją 
ir dėl puk. Findlay pranešimo 
stovyklose esantiems išvie- 
tintiems. Į šitą raštą gegužės 
17 dieną atsakė Karo Sekre
toriaus padėjėjas Howard C. 
Peterson, užtikrindamas, kad
J. A.V. valdžia padeda trem
tiniams, norintiems sugrįžti į 
savo tėviškes, bet neverčia 
nei vieno asmens grįžti namo 
prieš jo norą: jis tvirtino, 
kad gen. Clark ir pulk. Find
lay neturėjo jokios intencijos 
daryti spaudimą į tremtinius. 
Valstybės' Departamento pa
reigūnai mums pakartojo, 
kad toks esąs Amerikos val
džios nusistatymas ir dar pa
sakė, kad Amerikos karo vy
riausybė neleis nei rusams 
vartoti prievartos prieš 
tremtinius.

Šita Washingtone nustaty
ta politika mums seniai žino
ma, prieš ją nieko negalime 
pasakyti. Tačiau jos vykdy
mas praktikoje dažnai prasi
lenkia su tuo, kas yra nusta
tyta Washingtone. Jau buvo 
daug faktais paremtų trem
tinių nusiskundimų UNRRA 
valdininkais, kurie sauva
liauja DP stovyklose ir var
gina tremtinius screeningais 
bei neteisingais patvarky
mais. Atrodo, kad tą nelemtą 
tremtinių spaudimo tradiciją 
gali perimti ir naujoji tarp
tautinė organizacija — Inter
national Refugee Organiza
tion (IRO). Jos Paruošiamo
ji Komisija (Preparatory 
Commission for the Interna
tional Refugee Organization) 
paskelbė taisykles tremtinių 
stovykloms, kurios kėsinasi 
suvaržyti tremtinių teises ir 
atimti jiems žodžio laisvę. 
Prieš tai pareiškė ALT vardu 
protestą LAIC direktorius, p.
K. Jurgėla, veikdamas kartu 
su Tremtinių Gynimo Komi
tetu (Refugee Defense Com
mittee), kuris tuo reikalu 
siuntė delegaciją į Washing- 
toną pasikalbėti su J.A.V. 
kongreso nariais.

Šituo laiku svarbus tremti
nių atžvilgiu dalykas yra 
Stratton Bilius HR 2910, ku
rio turinys jau buvo plačiai 
aiškintas spaudoje. Ameri
kos Lietuvių Taryba darbuo
jasi, kad tas bilius būtų pri
imtas, nes jisai atidarytų du
ris į J.A.V. tūkstančiams lie
tuvių, . vargstančių Europos 
stovyklose. ALT Vykdomasis 
Komitetas prieš keletą savai
čių išsiuntinėjo visiems ALT 
skyriams, kolonijų komite
tams ir kooperuojančioms su 
Taryba draugijoms laišką, 
ragindamas jas rašyti ir te
legrafuoti kongreso nariams, 
kad jie balsuotų už bilių.

Šiuo reikalu Amerikos Lie
tuvių Taryba veikia iš vien 
su Citizens Committee on 
Displaced Persons, kurio cen
tras yra New Yorke, o sky
riai beveik visuose dides
niuose Amerikos miestuose, 
ir su Centralinės bei Rytinės 
Europos Federacija—Federa
tion of Americans of Central 
and East European Descent. 
Pastaroji šio mėnesio 11 die
ną sušaukė konferenciją 
Washingtone ir surengė tą 
pačią dieną vakarienę, pa- 
kviesdama į ją kelioliką kon
greso narių Stratton Biliui 
paremti. Buvo pakviesta ir 
lietuvių delegacija iš 8 asme
nų. Konferencijoj ir vakarie
nėj dalyvavo visi Vykdomojo 
Komiteto nariai, LAIC direk
torius ir keturi kiti ALT na
riai iš artimesniųjų kolonijų. 
Sekančią dieną lietuvių dele
gacija, pakviestusi ir Lietu
vos Ministerį, p. P. Žadeikį, 
turėjo pasitarimą Washing
tone daugiausia klausimais, 
liečiančiais tremtinių teisių 
gynimą ir jų įkurdinimą. Bu
vo susitarta sudaryti komisi
ją iš New Yorkiečių paruošti 
projektą tolesniam darbui 
šioje srityje, suderinant įvai
rių organizacijų veikimą, ku
rios dabar tuo reikalu rūpi
nasi. Kada komisija, dirbda
ma kontakte su ALT Vykdo
muoju Komitetu, paruoš pro
jektą, ketinama sušaukti pla
tesnis pasitarimas.

Baigdami, dar kartą ragi
name visas lietuvių organiza
cijas ir pavienius asmenis pa
sidarbuoti, kad Kongrese bi
lius HR 2910 praeitų. Ame
rikos Lietuvių Taryba yra į- 
teikusi Atstovų Buto Judi
ciary komitetui memorandu
mą biliui paremti. Reikia da
bar “bombarduoti” kongreso 
narius laiškais ir telegramo
mis, kad jie skubiai veiktų, 
nes laiko paliko nedaug iki 
kongreso atostogų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas.

— New Yorko respubliko
nų komitetas kitais metais į 
prezidento kandidatus siūlo 
statyti gubernatorių Dewey.

— Kai kuriuose Amerikos 
vakarinėse valstijose oras 
smarkiai atšalo ir iškrito 
sniego, kuris gali pakenkti 
javų derliui.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
(Tęsinys)

Joe Einingis, So. Boston, Mass................................................... $2.00
S. Krilavičius, Newark, N. J.................................................... $2.00
Jos. Macenas, Arlington, N. J.................................................. $2.00
W. J. Dilis. East Orange, N. J.....................................................$2.00
Sophie Lusas, Waterbury, Conn.............................................. $2.00
B. Stark, St. Monica, Calif.......................................................  $2.00
John Rukštelis, Brooklyn, N. Y................................................. $1.00
V. Beganskienė, Brooklyn, N. Y.................................................$1.00
S. Zobarskas, Waterbury, Conn. ............................................. $1.00
Al. Stankevičius, Bronx, N. Y.....................................................$1.00
M. Karaktinas, Brooklyn, N. Y................................................ $1.00
A. Stero, Woodhaven, N. Y....................................................... $1.00
J. Pukenis, Brooklyn, N. Y.....................................................  $1.00
J. Maslauskas, Brooklyn, N. Y................................................ $1.00
Peter Jurgėla, Hempstead. N. Y............................................. $1.00
A. Bender, Brooklyn, N. Y....................................................... $1.00
Ver. Denelevich, Brooklyn, N. Y.............................................  $1.00
M. Griška, Hartford. Conn........................................ $1.00
K. Packus, Newark, N. J......................................................... $1.00
A. Mallin, Jamaica, N. Y.........................................................  $1.00
P. Šimkienė, Maspeth, N. Y.....................................................  $1.00
P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.............................................. $1.00
A. Kubilius, Brooklyn, N. Y...................................................... $1.00
A. Pietarienė, Kearny, N. J.....................................................  $1.00
A. Ruseckas, Brooklyn, N.Y.....................................................$1.00
A. Stagminienė, Ridgewood, N. Y............................................ $1.00
S. Waluk, Rochester, N. Y.......................................................  $1.00
V. J. Kudirka, Norwood, Mass................................................... $1.00
Kun. J. Misius, Pittsburgh, Pa........................ $1.00 
Mrs. Alaburda, Brooklyn, N. Y................. $1.00 
Mary Papečkis, Paterson. N. J................................................... $1.00
J. Daukšis, Great Neck, N. Y................... $1.00
Mrs. Bazevich, Bridgeport, Conn.............................................. $1.00
Barb. Adomaitis, Richmond Hill, N. Y. .................................. $1.00
Kun. I. Valančiūnas, Philadelphia, Pa....................................  $1.00
Adam Bundonis, Brooklyn, N. Y.............................................. $1.00
Mrs. Brangaitis, Brooklyn, N. Y.............................................. $1.00
Mrs. Ragelis, Brooklyn, N. Y.............................. $1.00
J. Milišauskas, Maspeth, N. Y.................................................. $1.00
Antanina Lapinskas, Brooklyn, N. Y......................................  $1.00
Tr. Ch., Maspeth, N. Y............................................................. $1.00
Anna Kodes, Philadelphia, Pa.................................................. $1.00
C. Baron, Jersey City, N. J.........................................................$1.00
Al. J. Kacenaitis, New York, N. Y............................................. $1.00
J. Simutienė, Rosedale, N. Y.......................................................$1.00
Kun. J. Gurinskas, New York, N. Y........................................ $1.00
T. Staugaitis, Newark, N. J........................................................ $1.00
John Sescila, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
John Wanson, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
C. Miltėnas, Brooklyn, N. Y....................................................... $1.00
Mike Stulginskas, Waukegan, Ill.............................................. $1.00
Ann Close, Ridgewood, N. Y.......................................................$1.00
Anna Ligmont, So. Ozone Park, N. Y....................................  $1.00
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y............................................ $1.00
T. Šidlauskienė, Long Island City, N. Y..................................... $1.00
Mrs. Luciunas, Brooklyn, N. Y................................................... $1.00
J. J. Marcinkus, Brooklyn, N. Y.............................................. $1.00
Vincent Žilinskas, Brooklyn, N. Y............................................. $1.00
Joseph Walkus, Clifton, N. J.................................................. $1.00
K. Bagdonas, Brooklyn, N. Y.................................................. $1.00
John Rasčius, Richmond Hill, N. Y........................................  $1.00
G. Juškaitis, Brooklyn, N. Y.......................................................$1.00
M. Palmer, New York, N. Y.......................................................$1.00
M. Fiore, Brooklyn, N. Y............................................................ $1.00
J. J. Stukas, Newark, N. J.........................................................$1.00
P. J. Venslauskas, Elmhurst, N. Y............................................$1.00
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y................................................ $1.00

(Bus daugiau)

SIŪLOSI PRIIMTI TREMTINIUS
J. A. Valstijų Kongresan 

įneštas įstatymo projektas, 
kad laike ketverių metų į šį 
kraštą būtų įsileista iš Euro
pos 400 tūkstančių tremtinių 
(po 100 tūkstančių kas me
tai).

Diena iš dienos tas projek
tas randa daugiau pritarėjų 
įvairiuose visuomenės sluoks
niuose. Už jo priėmimą jau 
pasisakė visa eilė žymesnių 
veikėjų, universitetų profe
sorių ir aukštų pareignų.

New Yorko Kardinolas, F. 
Spellman, savo laiške Citi
zens Comm, on Displaced 
Persons rašo: “Svarbiausias 
demokratijos tikslas yra 
žmogaus laisvė. Tačiau, nors 
2 metai jau praėjo, kaip pasi
baigė karas, apie milijonas

Europos žmonių, netekusių 
savo pastogės, vargsta su
grūsti barakuose. Aš prašau 
Dievo, Kurio tikras vardas 
yra Gailestingumas, kad tie 
nelaimingieji prieš savo norą 
nebūtų grąžinami namo, kur 
jų laukia vergija ir beteisis 
gyvenimas.”

Dabar už to įstatymo pri
ėmimą pasisakė skaitlingas 
Katalikų Karo veteranų su
važiavimas, įvykęs Cleve
land, Ohio. Charakteringiau
sia tuo klausimu kalba buvo 
pasakyta No. Dokotos atsto
vo. Jis pasakė:

— Viena North Dakota ga
lėtų tą skaičių tremtinių pas 
save, priimt ir jaustųsi lai
minga jį gavusi.
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Po 1 
pusry

— Taigi ir mes taip sakom. Toks rūpestingas ponas. 
Kitas, būdavo, mes akį receptan, paplaks paplaks bon- 
kutę — ir neškis. O tamsta pats apklausinėji.

Ir mandagiai atsisveikindami, vieni pirkėjai ėjo savo 
keliu, kiti veržėsi vidun, o revizijos komisijos pirminin
kas, kitame kambary sėdėdamas ir vartydamas laik
raštį, mintyse skaičiavo, kiek Gaigalas galėtų per die
ną surinkti pinigo. “Tikras burtininkas, mąstė jis, šis 
mikliarankis žmogelis. Bangomis traukia į save apylin
kės gyventojus, ir jo kasa auga ne dienomis, bet valan
domis. Taip dirbdamas, per keletą metų susikraus gerą 
namą, paskui gal nusipirks kur nors pire upės ūkį. O tu, 
miesto valdininkėli, nors ir aukštesnio rango, niekuo
met ligi to neprisiirsi, jeigu tik būsi sąžiningas ir netar
nausi tokioj vietoj, kur galima imti kyšius.”

— O dabar, — tarė vaistininkas, aptarnavęs pirkė
jus, prašom truputį prasivaikščioti, kol mergaitė pa
gamins užkandos, aš pats bėgsiu pasikviesti klebono — 
vis bus linksmiau. Jis, žinote, įdomus žmogus. Tai viso 
mūsų valsčiaus protas ir siela.

— Klebonas? Palaukit, — ir pirmininkas pradėjo 
raustis po kišenę, norėdamas surasti skundo lapą. — 
Ar tai ne jis pasirašė prieš tamstą?

— Jis, žinoma, jis, — aiškino pralinksmėjęs vaisti
ninkas, — bet suklaidintas. Jam visų pirma rūpėjo tei
sybė. Kai sužinos iš tamstos lūpų, kad prasimanymai 
neturi pagrindo, kuo nuoširdžiausiai apsidžiaugs.

VI
Mokyklos vedėjas, išgirdęs žingsnius, pakėlė nuo 

“Botanikos” galvą ir apstulbo: priešais jį stovėjo visa 
išsipusčiusi, linksmai besišypsanti Vikonienė.

— Savo akim netikiu! — sušuko jis ir padėjo ant už
verstos knygos raginius akinius.

— Ko čia netikėt, — atsakė viešnia, — argi aš jau 
tokia retenybė?

— Kaip gi ne, Dieve tu mano! Tamsta tokia reta, 
kokios reta paieškoti.

— Kaip jūs mokat šnekėt!
— O vis dėlto, patikėk man, kad aš nepaprastai nu

džiugau, tamstą pamatęs. Aš čia, žinote, toks vienišas. 
Per dienas praleisdamas su vabalais, pats darausi pana
šus į karkvabalį. Vieną vakarą apie save net tokią dai
nelę sudėjau. Norit, padainuosiu?

— Padainuokit, padainuokit.
Su miško vabalėliais
Gimiau aš ir užaugau 
Už miško vabalėlį 
Man nėr geresnio draugo.

— Kaip gražiai sudėta! Visai, kaip iš knygos.
— Aš žinote, ne poetas — dainų sudėjėjas, aš taip 

sau parašiau. Vienuma pagimdė many šituos žodžius.
— žinia, kad atsibosta taip vienų vienam, — pritarė 

viešnia, ant pečių nuleisdama skarelę ir pasitaisydama 
plaukus. Paskui prisiartino prie spintelės, kurios lenty
nose buvo prismaigstyta gausybė peteliškių, viena už

kitą spalvingesnių, su išskėstais sparnais; vabalų vaba
liukų, nuo uodo iki didžiausio girių vabalo, kurių šiltais 
vasaros vakarais prisivelia pilni krūmokšniai, o kartais 
net į žmogaus plaukus nukrinta. Toliau paukštelių iš
kamšos. Viešniai labiausiai patiko pelėda, vanagas ir 
gandras. Stovėjo jie išdidūs, pritvirtinti prie sausų ša
kų, visai kaip gyvi. Kiek atokiau klausėsi ant paskuti
nių kojų pasistojęs kiškutis. O pačiame kamputyje, 
kaip kokia ponia, ištiesusi grakščią uodegą, ruošėsi šo
kiui voverytė.

— Mano tikslas, — ėmė aiškinti prisiartinęs moky
tojas, — surinkti visus paukštelius, vabalėlius ir smul
kiuosius žvėrelius, kokie tik veisiasi mūsų apylinkėje. 
Vėliau išstatysiu mūsų laukų ir pievų žoles, — tuo tar
pu dar jos nesutvarkytos, nors turiu visą vežimą pri- 
sidžiovinęs.

— O kai visus surinksit ir sutvarkysit, tai gal par- 
duosit ir daug pinigų gausit?

— Kur ten pinigų! Aš juos renku savo malonumui. 
Jeigu ir norėčiau parduoti, vargu, ar atsirastų pirkėjas. 
Tokie dalykai tiktai universitetams rūpi.

“Visai kvaišterėjęs, — pagalvojo našlė, o dar siun
tė pažįstamus pasiklausti, ar už jo netekėčiau.” Ir ji 
palygino mintyse vaistininką, judrų, iškalbingą ir su
manų vyrą, kurio pirštai lygiu miklumu seikėjo vaistus 
ir skaičiavo pinigus, su šituo sunykusiu, plaukais apše
pusiu žmogučiu, kuriam, deja, net baltinių niekas žmo
niškai nesutvarko. “Keista, už ką jį taip mokiniai pa
mėgę?”

— Dabar, kai jau apžiūrėjom mano “turtus”, pri
sėskit va čia, o aš tuo tarpu užkaisiu arbatos.

— Nereikia nereikia! — spyrėsi Vikonienė. — Aš la
bai trumpam užėjau. Maniau, pasižiūrėsiu, kaip gyvena 
senas pažįstamas.

— Jau vis tiek be vakarienės neišleisiu, nors ir ka
žin kaip skubėtumėt.

Tai taręs bėgte išbėgo virtuvėn. Užkaitė virdulį, nu
siprausė ir tekinas sugrįžo pas viešnią.

— Pati galite suprasti, kaip man trūksta moteriškos 
rankos. Kiek laiko sugaištu grynai tokiems darbams, 
kuriuos puikiausiai atliktų žmona.

— Tarnaitę pasisamdykit.
— Samdausi tokią moterėlę. Ateina kartą savaitėje 

grindų išplauti ir baltinių praskalbti. Bet ar gali sve
timas žmogus namuose palaikyti tvarką? Negali juk 
svetimai patikėti to, ką patikėtum savajai.

— Kalbos nėra. Užtat nereikia snausti! Ko neapsi- 
vedat! Ar mergaičių trūksta? Tik apsižvalgykit: kaip 
uogų pilna. Vaikšto jaunutės, gražutės, žvalios, išsipuo
šusios. žolynėliai, o žolynėliai, — ir šypsodamos, įsmei
gė savo rudas akis į šeimininką.

— Yra, žinoma, kur nebus. Bet kas iš tų jaunų mer
ginų: neprityrusios, kvailos, joms savas kuodas daugiau 
rūpi, negu vyro gerovė. Man labiau tiktų rimtesnė, dau
giau gyvenimo mačiusi, patyrusi. .. Ak, buvau ir tokią 
numatęs.. .

(Bus daugiau)
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AI į KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI [

Pirmoji į kongregacijos prašy
mą atsiliepė, mūsų žymioji dai
nininkė, Anna Kaskas išduoda
ma du afideivitus. Taip pat paža
dėjo pagelbėti M. Ausikaitė iš 
Boston, Mass., p. Marcinkevičie
nė iš Manchester, Conn.

Jei kas norėtų tuo būdu pa
gelbėti mūsų vargstantiems tau
tiečiams, prašome pranešti šiuo 
adresu:
Immaculate Conception Convent

R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Ekskursijos
Daug ekskursijų ruošiama į 

pikniką, kuris įvyks liepos 27 d. 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Mo
tiniškam Name, Putnam, Conn. 
Net iš Brooklyno organizuoja
mas autobusas. Taip pat žada 
atvykti svečių iš Chicagos.

Waterbury, Conn.
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Elizabeth, N. J.
Išleistuvės Į Europą.

Igno ir Veronikos Budreckių 
patalpose ir jų pastangomis bir
želio 18 d. vakare buvo sukvies
ti Baltramaičių artimesni drau
gai ir visuomenininkai, kad pa
linkėjus Kaziui Baltramaičiui 
laimingos kelionės ir geriausio 
pasisekimo jo 'misijai Europoj.

Kazys Baltramaitis išskrido 
birželio 21 d. iš New Yorko į 
Londoną, siunčiamas Amerikos 
Katalikų Organizacijos — War 
Relief Services, tremtinių imi
gravimo ir kitais šalpos reika
lais Europoje.

Šeimininkui Budreckiui pa
prašius tinkamas kalbas ir lin
kėjimus pasakė: kun. Pranas 
Bastakys, Jonas Bildusas, že
maitis, kun Dr. J. Starkus, A. S. 
Trečiokas ir patsai Kazys Bal
tramaitis, kuris padėkojo vi
siems už įvertinimą jo darbų ir 
už linkėjimus, o ypatingai Bud- 
reckiams už suruošimą išleistu
vių.

Iš Baltramaičio kalbos paaiš
kėjo, kad jo misija bus netiktai 
atsakominga bet ir didelio darbo 
reikalaujanti, kuriam jis pasi
rengęs. Džiaugtis reikia, kad 
jis yra siunčiamas, nes ten ga
lės savo tautiečiams pagelbėti 
vienokiu arba kitokiu būdu.

Be jau minėtų, laimingos ke
lionės palinkėti ir su Kaziu Bal- 
tramaičiu atsisveikinti atvyko: 
prof. J. Žilevičius, Elizabetho 
par. choro atstovas, kun. Kas
paras, Norušiai, dain. Grigaitie
nė, Trečiokai, Bernotai, Kazio 
Baltramaičio tėvai ir keletas ki
tų. A. S. T.

Putnam, Conn.
Birželio 29 d. prasideda va

sarojimas. Daug mergaičių iš į- 
vairių Amerikos valstybių jau 
yra užsiregistravusių. Kas dar 
norėtų dalyvauti lietuviškoje 
mergaičių stovykloje, turėtų pa
skubėti užsiregistruoti. Adresas: 

Camp Immaculate.
Immaculate Conception Convent 

R.F.D. 2, Putnam, Conn.
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Rekolekcijos
Birželio 12, 13, 14 ir 15 dieno

mis, Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne įvyko moterų rekolek
cijos švč. Jėzaus širdies šventė
je. Buvo visą dieną išstatytas 
Švč. Sakramentas. Rekolektan- 
tės labai uoliai jį garbino. Vaka
re iškilmingai perskaitytas atsi
teisimo aktas už Lietuvą. Reko
lekcijas vedė Tėvas Modestas 
Stepaitis, O.F.M.

Rekolektantės labai dėkingos 
rekolekcijų vedėjui už jo pasiau
kojimą. Po rekolekcijų įvyko 
bendri pusryčiai, kurių metu 
kalbėjo T. Bernardinas Graus- 
lys, O.F.M., tik atvykęs iš Ita
lijos. Jis papasakojo apie lietu
vių tremtinių vargus Italijoj, 
apie jų dėkingumą Amerikos lie
tuviams ir apie uždarų rekolek
cijų sąjūdį, kuriam vadovauja 
Milano Katalikų Universitetas.

us”, pri-

— Aš la- 
p gyvena

rs ir ka- 

dulį, nu- 

oteriškos 
larbams,

Mergaičių rekolekcijos įvyks 
rugpjūčio 1, 2, 3 d.d. Rekolekci
jas ves Tėvai Marijonai. Daug 
mergaičių registruojąs į šias re
kolekcijas. Vien iš Ansonia, Ct., 
užsiregistravo 12 sodalieeių. Re
kolekcijų reikalais prašome 
kreiptis:

Rev. Sister Superior 
Immaculate Conception Convent

R.F.D. 2, Putnam, Conn.
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Iš devynių tik viena sesuo 
atvyko

Kaip žinome 9 N. Pr.-Švč. P. 
Marijos seserys randasi Vokieti
joje tremtyje. Nepaprastai sun
ku gauti Amerikos vizas, nes lie
tuviškoji kvota labai maža ir jau 
išsibaigusi. Sesuo M. Lucija 
(Ona Zulonaitė) atvyko Latvijos 
kvota, ji yra Latvijoj gimusi. 
Sesuo M. Lucija kilusi nuo Pa
nevėžio. Kitos seselės tikimasi 
atvyks liepos mėnesį.

Atjaučia lietuvius tremtinius
Per Nekalto Prasidėjimo Se

serų Gildos Seimą kongregacija 
prašė savo geradarių kas gali 
lietuviams esantiems tremtyje 
tuoti afideivitus. Daug tremti
nių kreipiasi į kongregaciją pra
šydami pagalbos, bet kongrega
cija turėdama savo seserų dide
lį būrį nebepajėgia kitų prašy
mus patenkinti.

Piknikas
Sekmadienį, birželio 29 dieną, 

Linden Park darže įvyks Water- 
burio Lietuvių Tarybos įdomus 
piknikas. Pradžia 1:30 vai. po 
pietų.

Programoje dalyvaus Dr. Pet
ras Kazlauskas, Dr. Zina Kaz
lauskienė ir Bronius Budginas. 
Visi trys kalbėtojai yra pabėgę 
iš komunistų žiauraus teroro.

Taip pat dainuos Šv. Juozapo 
parapijos choras, vad. komp. A. 
J. Aleksiui, ir nuo 2 iki 8 vai. 
vakare grojant Gluodenio orkes
trui bus šokiai.

Kviečiame ne tik waterburie- 
čius bet ir iš apylinkės miestų 
lietuvius į šį šaunų pikniką 
skaitlingai atsilankyti.

Rinkliava pavyko
Gegužės pabaigoje Lietuvių 

Šalpos Fondo antrojo skyriaus 
rūpesčiu įvyko BALF naudai 
Tag Day. Aukų surinko: Aldona 
Mažukaitytė 155 dol.; Marcelė 
Andrikytė 134 dol.; Magdalena 
Karnauskienė 129 dol.; Ona Bra- 
čiulienė 114 dol.; Ona Radzevi
čienė 57 dol.; Marija Sabienė 53 
dol.; Marija Stankevičienė 52 
dol.; Alice Čemauskaitė 52 dol.; 
Petronė Stanikienė 50 dol.; Ona 
Girdzijauskienė 42 dol.; Stefani
ja Sapranaitė 36 dol.; Nell Meš- 
kūnaitė 31 dol.; Uršulė Žilinskie
nė 30 dol.; Apolonija Naujavičie- 
nė 28 dol.; Louise Wasilauskaite 
25 dol.; Mary Fortier 21 dol.; 
Priscilla Dereskevich 20 dol.; 
Jean Buinauskaitė 19 dol.; Rose 
Walukaite 15 dol.; Nell Janušai- 
tienė 14 dol.; Ruth Jusaitė 14 
dol.; Doris Slezevich 14 dol.; 
Frances Bless will 13 dol.; Joseph 
Vasiliauskas 13 dol.; Magdalena 
Stoknienė 12 dol.; Shirley Zana- 
vich 12 dol.; Zita Orantaitė 11 
dol. ir Valerija Stulpinaitė 10 
dol. Kitos surinko mažiau.

Visiems aukotojams, darbi
ninkėms ir mokytojai Albinai 
Yurkūnaitei bei Uršulei Liau- 
dinskienei už tos dienos pasidar
bavimą Lietuvos tremtinių var
du reiškiame nuoširdžios padė
kos žodį, nes tą dieną laimėta ir 
į BALF centrą pasiųsta 1,345 
dol. ir 61 c.

Labdaringa darbuotė
Draugijų rūpesčiu įsteigta 

“Care” centras, kurio vedėja 
Nell Janušaitienė raportavo, 
kad jau pasiųsta virš šimtas 
siuntinių. Tad gi norintieji pa
siųsti savo giminėms bei pažįs
tamiems tremtiniams maisto 
prašome kreiptis 872 Bank St., 
nes už 10 dol. “Care” tarpinin
kaujant galėsite saviesiems pa
siųsti maisto. H. P.

New Haven, Conn.
-* Įvyko Gražios Vestuvės

Birželio 14 d., šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje priėmė mo
terystės sakramentą Povilas 
Kauneckis iš Waterbury, Conn, 
su Maryte Klimiute.

Šliūbą davė klebonas kun. Ed. 
Gradeckas. šv. mišių metu gra
žiai giedojo varg. Aug. Rosselli.

Šaunus vestuvių pokilis, kurį 
suruošė jaunųjų tėveliai Pranas 
ir Teofilė Klimai ir Alena Kau- 
neckienė įvyko parapijos svetai
nėje, kur skaitlingai susirinko 
giminių, artimų draugių bei 
draugų. Pokilyje dalyvavo kun. 
J. Valantiejus, komp. A. J. Alek- 
sis ir visa eilė jaunimo iš Water
bury.

Nuoširdžiai sveikinam Povilą 
ir Marytę linkėdami daug 

džiaugsmo ir Dievo palaimos 
naujame gyvenime.

Dantistas Jurgis Steponkus
Jau metai kaip savo dantiste- 

rijos kabinetą atidarė jaunas 
ir gabus Dr. Jurgis Steponkus, 
sekančiu antrašu: 115 Dwight 
St. Teko girdėti iš lietuvių, ku
riems jau yra dantis taisęs bei 
gydęs, kad jis geras daktaras. 
Visi labai džiaugiasi jo atliktu 
darbu.

Taigi remkime savo profesijo- 
nalą Jurgį Steponkų.

Ruošiami Autobusai į 
Marianapolį

Liepos 4 d., kolonijos lietu
viai ruošiasi skaitlingai vykti į 
Lietuvių Dieną Marianapolyje. 
Tam tikslui yra organizuojami 
autobusai. Kas norėtų vykti, pa- 
siskubinkit užsakyti vietą ir nu
sipirkti bilietą, kurio kaina yra 
2 dol. 85c. Bilietų galima gauti 
pas M. Ramanauskienę, O. Kva- 
ratiejienę ir J. Kazlauskienę.

Serga
Jau mėnuo kaip rimtai savo 

namuose serga Antanina čičir- 
kienė, kuri yra susipratus kata
likė ir lietuviškų darbų rėmėja.

Visi giminės, draugai, draugės 
ir parapijiečiai savo maldose 
prašo Aukščiausio greito jos iš
gijimo.

New Haven ligoninėje po rim
tos operacijos guli Leonora Sa
dauskienė, linkime jai greito iš- 
sveikimo. M.

Marianapolis
Naujosios Anglijos Lietuvių 

Diena
Lietuviškoji visuomenė jau, 

tur būt, žino, kad T.T. Marijonų 
Rėmėjų Centro Valdyba šių me
tų liepos 4 d. ruošia Marianapo
lyje lietuvių dieną — pikniką. 
Žmonės savo pasikalbėjimuose 
liepos 4 d. vadina didžiąja Lie
tuvių Diena. Iš tikrųjų tą dieną 
susiburs Marianapolyje tūkstan
tinė minia.

Pikniko rengiamoji komisija 
ruošia labai įvairią programą. 
Liepos 4 d. šiemet pasitaiko kaip 
tik pirmas mėnesio penktadienis. 
Tad katalikiškai visuomenei bus 
suteikta didelė proga prieiti šv. 
Sakramentų. Nuo 7 vai. ryto iki 
11 vai. bus laikomos kas valan
da šv. mišios, klausoma išpažin
čių ir per kiekvienas šv. mišias 
dalinama šv. Komunija.

Nuo ryto atvykę galės pama
tyti ir atlankyti šventoves: di
dingą Nekaltojo Prasidėjimo Šv. 
Marijos Liurdo grotą, Šv. Juoza
po ir Šv. Onos šventoves. Anks
čiau atvykusioj! šeima atskirai 
arba organizuotai atskirų para
pijų ekskursantai, turės progos 
apeiti keturioliką Kristaus Kry
žiaus Kelių koplytėles, ir taip 
pelnyti visuotinius atlaidus.

10:30 vai. įvyks didysis para
das. Eisenoje nuo didžiųjų vartų 
iki aikštės kur bus laikomos iš
kilmingos šv. mišios dalyvauja 
visos parapijos, organizacijos su 
vėliavomis, o tos kurios neturi 
organizacijos vėliavų, dalyvauja 
be vėliavų. Jų tarpe bus taip pat 
American Legion iš Putnam ir 
iš Grosvernordale.

11 vai. prasidės iškilmingos šv. 
mišios aikštėje. Celebruos T.T. 
Marijonų Rėmėjų Centro Valdy
bos garbės pirmininkas kun. J. 
Valantiejus, šv. Juozapo par. 
klebonas, Waterbury, Conn. Per 
šv. mišias giedos Hartfordo Šv. 
Trejybės choras, vadovaujamas 
varg. Justino Balsio.

Pamokslą sakys šv. Pranciš
kaus par. klebonas iš Lawrence, 
Mass., šių metų jubilijatas kun. 
Pr. Juras.

Po šv. mišių bus palaiminimas 
Švč. Sakramento ir Saldž. Jė
zaus širdies, pirmo penktadienio 
mėnesio pamaldos. Tuo baigsis 
religinė programa.

3 vai. po pietų prasidės trum
pos kalbos ir koncertas. Stul
ginskių šeima padainuos ir pa
linksmins susirinkusius piknike.

Ivaškienės tautinių šokių gru
pė iš So. Bostono šoks tautiškus 
šokius.

Šv. Kazimiero par. choras iš 
Worcester, Mass, savo dainomis 
išpildys didžiąją koncerto dalį.

Visos programos vyriausias 
vedėjas bus kun. Jonas Bernato
nis iš Lawrence, Mass.

4 vai. įvyks baseball lošimas 
tarp So. Bostono ir Norwoodo 
Vyčių.

Pagaliau 6 vai. bus didysis lai
mėjimas:

Dovanos: 1. Refrigerator; 2. 
Washing Machine; 3. Floor 
lamp; 4. Lounging chair; 5. Port

AMERIKA

able radio; 6. $10.00 cash; 7. $5 
cash.

Kadangi nuo laimėjimų bilietų 
išplatinimo priklauso pikniko di
delis jos pelnas, tai prašoma ger
biamųjų platintojų ir rėmėjų pa
siųstus bilietus, kaip galima 
skaitlingiau išplatinti ir tuo pa
čiu atjausti mūsų reikalus. Pra
šome bilietus grąžinti prieš pik
niką, jei galima.

Programą paįvairins žmonių 
gausumas, pažįstamų susivažia
vimas, lietuviškos nuotaikos pa
laikymas.

Tarp kitko pranešame, kad vi
siems atvažiuojantiems į pikni
ką, nors tai penktadienis, bet 
yra gautas leidimas tą dieną val
dyti su mėsa.

Kviečiama visa lietuviška vi
suomenė, Amerikos lietuvių dva
sininkai, prof esi jonalai, biznie
riai, lietuvių draugijos, jaunimas 
ir suaugusieji, — visų laukiame, 
visi matysimės Lietuvių Dienoje 
— Marianapolyje.

New Britain, Conn.
Šv. Andriejaus parapijos vai

kučiai, užbaigė mokslo metus 
sėkmingai. Birž. 8 d. užbaigos 
ceremonijose labai gražiai pasi
rodė ir savo tėvelius bei gimines 
palinksmino.

Nors oras ir labai blogas buvo, 
bet nepakenkė, nes daugelis at
silankė, pamatyti savo vaikučių, 
kurie ilgai ruošėsi prie šio vaka
rėlio. Buvo vaidinimas, šokių, 
muzikos ir dainų. Viskas publi
kai labai patiko.

Parapi jonas.

So. Boston, Mass.
Aukos BALF

BALF Jaunimo Ratelis paau
kojo $150; SLA apskritis $100; 
Lietuvių Piliečių Draugija $500 
ir prakalbose surinkta $500. Bir
želio 28 d. įvyks Tag Day. Svar
bu, kad būtų daug rinkėjų.

Lietuvių “Tag Day”
Birželio 28 d., šeštadienį, Bos

tono gatvėse bus viešas aukų 
rinkimas — Tag Day. Tam dar
bui vadovauja BALF 17 skyrius.

Visi lietuviai darbuojasi vie
ningai, kad darbas pavyktų. Visi 
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Bostono, priemiesčių ir artimes
nių kolonijų lietuviai yra kvie
čiami, ypatingai moterys ir mer
ginos į šią didžiąją talką — aukų 
rinkti. Bostonas didelis, dirva 
plati, todėl darbo užteks visiems. 
Stokime į aukų rinkėjų eiles.

Rep.

Chicago, Ill.
Amerikos Legiono Dariaus Gi

rėno Postas 271 gražiomis iškil
mėmis paminės 14 metų sukaktį 
nuo tragiško transatlantinių la
kūnų Dariaus ir Girėno žuvimo 
ir 25 metų jubiliejų, kai Ameri
ka pripažino Lietuvos nepriklau
somybę.

Minėjimo programa bus vė
liau paskelbta. Paminėjimas į- 
vyks prie paminklo, 67th ir So. 
California Ave.

Visų prašoma rezervuoti lie
pos 27 d. tiems paminėjimams.

Rengėjai.

Amsterdam, N. Y.
Birželio 29 d. įvyks šv. Kazi

miero parapijos piknikas, para
pijos darže, Widow Susan Road.

Šokiams gros puikus orkes
tras. Bus įvairių valgių ir gėri
mų.

Visi apylinkės lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti ir parem
ti šį parapijos pikniką, o para
pijiečiai turėtų laikyti pareiga 
jame dalyvauti.

Tad neužmirškime, kad birže
lio 29 d. visi važiuosime į šv. Ka
zimiero parapijos pikniką.

Parapijonas.

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI
<?>— —

Birželio 22 d. laivu SS Er
nie Pyle atvyko 28 lietuviai, 
kurių tarpe 2 J.A.V. piliečiai, 
o kiti su imigracinėmis vizo
mis, pasinaudoję šių šalių 
kvotomis: Rusijos—10; Lie
tuvos—8; Latvijos—1; be 
kvotos—7.

Atvykusieji išvažinėjo pas 
gimines bei pažįstamus:

Apolonija Augustinavičie- 
nė su sūnum apsistojo pas 
vyro gimines 3438 S. Weno
nah Dr., Berwyn, Ill. A. Au- 
gustinavičienė yra pasižymė
jusi Vilniaus operos solistė.

Sofija Avižienienė su duk
terimis Teresa, Nijole ir Vio
leta apsistojo 1109 Portland 
Ave., Rochester, N. Y.

Juozas Gražulis, J.A.V. pi
lietis, su žmona ir dukrele iš
vyko pas gimines 7785 Navy 
Ave., Detroit, Mich.

Stasys ir Prakseda Jaku
čiai su sūnum ir dukra apsi
stojo pas gimines 753 E. 7th 
St., So. Boston, Mass.

Izabela Jucienė apsistojo 
6957 S. Artesian St., Chicago, 
Ill.

Bronius ir Vera Juškiai su 
sūnum Algirdu laikinai apsi
stojo pas Baltramaičius, Eli
zabeth, N .J.

Stanislava Karalienė apsi
stojo pas pažįstamus 1230 
Park Ave., New York, N. Y.

Martynas Kuršaitis apsi
stojo 927 Roslyn Rd., Gross 
Point Woods, Mich.

Pranciškus ir Alda Neįma
nai su vaikučiais Rože ir Teo
doru apsistojo 17819 Horland 
St., Cleveland, Ohio.

Adolfas Šalkauskas 1369 
E. 65 St., Cleveland, Ohio.

Viktoras Šimaitis 5235 Ke- 
der Ave., Chicago, Ill.

Vytautas Tamošaitis 86 
Webster St., Brockton, Mass.

Kostas Dima 674 49 Street, 
Brooklyn 20, N. Y.

Elena Kiaurakytė, 14 metų 
našlaitė, laikinai pasiėmė 
globoti U. S. Comm, for the 
European Children.

SAUGOKIS PABAUDOS

Pagaliau atėjo šiltas oras 
ir prasidėjo maudymosi sezo
nas. Apart malonumo, jis tu
ri ir blogų pusių. Pavyzdin, 
kuomet nori užsidėti maudy
mosi kostuimą, ilgai reikia 
ieškoti, kol surandi tuščią 
“kambarėlį.” Bet kartais jis 
esti toks nešvarus, kad dau
gelis bevelija savo mašinose 
persirengti.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
■ (Armakauskas)

Graborins—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborins—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Breoklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisnluotes Graborins
Suteikta® Garbingas

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

'■ ........ ■■ ■■■.■■■■■■■ .........■■■M 1
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Mums išrodo nieko bloga, 
jei aš persirengsiu, kur man 
patinka. Tačiau tie, kurie iš- 
nuomuoja kambarėlius, yra 
kitokios nuomonės. Todėl jie 
stengiasi išsirūpinti, kad ma
šinose persirengti būtų už
drausta.

Tokią taisyklę jau priėmė 
Jones Beach valdyba. Taigi, 
jei ten pakliūsite, ir bandysi
te persirengti mašinoje, žino
kite, kad “dėdė” nutemps jus 
į policiją.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
DĖMESIUI

New Jersey ir apylinkės 
lietuviai ir lietuvės, kurie da
bar lankote arba esate lankę 
universitetą arba kolegiją ne
mažiau dviejų metų, prašomi 
dėmesio!

Dabartiniu laiku yra pla
nuojama suorganizuoti dide
lę New Jersey Lietuvių Kata
likų Studentų ir Alumnų 
draugiją vardu “Association 
of Lithuanian Catholic Stu
dents and Alumni”, kuri tu
rėtų susirinkimus sykį į mė
nesį ir kurios svarbiausias 
tikslas būtų savo religijos iš
laikymas ir informuoti kita
taučius apie Lietuvą ir jos 
kultūrą paskaitomis ir kito
kiu būdu.

Tokia draugija suvienytų 
visą lietuvišką katalikišką 
inteligentiją. Ji yra labai rei
kalinga. Be studentų ir alum
nų, prie jos galėtų priklau
syti kunigai, daktarai, advo
katai, inžinieriai ir kiti pro- 
fesijonalai. Be kitų kunigų ir 
profesijonalų, kun. V. Kara- 
levičius iš Bayonne, N. J., 
jau pareiškė savo susidomėji
mą planuojama draugija ir 
žadėjo prisidėti prie jos su
organizavimo.

Kviečiame visus New Jer
sey ir apylinkės lietuvius 
studentus, alumnus, profesi- 
jonalus organizuotis.

Dėl platesnių informacijų, 
rašykite į p. J. J. Stuką, 429 
Walnut St., Newark 5, N. J.

IEŠKO - SIŪLO

Pasiturinti šeima New Yorko 
priemiestyje ieško virš 16 metų 
mergaitės pagelbėti šeimininkei 
prie namų ruošos. Pilnas užlai
kymas, atskiras kambarys su 
patogumais ir pradžioje nedidelė 
alga. Rekomendacijos būtinos. 
Sužinoti “Amerikoje.”
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NEW YORKO APYLINKES

LIETUVIU T aut

Gali

Kun.

LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAMDEXTER PARKE
Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.)

Šokiam gros NAKTIES PELĖDŲ Orkestrą“Liepos-July 4, * 17
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME  ♦--------

Didžioji New Yorko ir apy
linkės Lietuvių Diena jau čia 
pat. Ji bus penktadienį, lie
pos 4 d., Dexter Parke, Wood- 
havene.

Kurie dar neapsisprendėte 
joje dalyvauti paskubėkite 
tai padaryti. Čia susitiksite 
rinktiną publiką ir maloniai 
lietuviškoje nuotaikoje pra
leisite šventes. O po švenčių 
turėsite progos aplankyti sa
vo gimines, pažįstamus ir su 
jais drauge savaitgalį (week
end) praleisti gražiame New 
Yorko pajūryje.

Prie progos primename dar 
negrąžinusiems knygelių, jog 
jau laikas jas prisiųsti, kad 
jūsų numeriai dalyvautų do
vanų paskirstyme.

Iš kitur atvyksiantiems ir 
nežinantiems, kaip privažiuo
ti prie Dexter Parko, čia pri
dedame kelrodį.

Iš New Yorko nuo Canal 
St. važiuoti Broadway Line 
Jamaica traukiniu iki Elderts 
Lane stoties, kuri yra prie 
pat Dexter Parko.

Nuo 8th Avė. ir 14th St. 
New Yorke važiuoti Canarsie 
traukiniu iki Broadway Junc
tion. čia, žemyn nulipus, pa
imti Jamaica traukinį ir va
žiuoti iki Elderts Lane sto
ties.

Mūsų Apylinkėje

BUIVYDAS REMIAMAS

Birželio 20 d. įvyko lietu
vių siuvėjų dirbtuvių komisi
jų susirinkimas. Dalyvavo 40 
komisijų narių iš 14 dirbtu
vių ir 13 tarybos narių. Vien
balsiai indorsuotas dar vie- 
neriems metams unijos dele
gatu Jonas Buivydas.

Rinkimai bus birželio-June 
26 d. unijos salėje, 11 Arion 
Place, 7:30 vai. vakare. Visi 
siuvėjai kviečiami ir ragina
mi dalyvauti ir paduoti savo 
balsą už J. Buivydą.

Tai visų siuvėjų pareiga.
Siuvėjas.

• Vincas Krėvė, žymusis 
lietuvių rašytojas, šią savai
tę iš Philadelphijos viešėjo 
pas savo gimines Terryville, 
Conn.

• Kun. Dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio rektorius, yra su
sirgęs ir nuvežtas ligoninėn, 
Worcester, Mass.

• Kun. Dr. K. Rėklaitis va
sarai atvyko į Marianapolį 
drauge su provinciolu kun. J. 
Jančium ir seminarijos rek
torium kun. A. Jagminu.

• Liepos 4 dieną visi keliai 
veda į Lietuvių Dieną, įvyk
siančią Dexter Parke, Wood- 
havene.

• Lietuvių Dienos progra
moje svečiu kalbėtoju bus 
naujausiai iš Europos atvy
kęs lietuvis.

• Dexter Parkas, Woodha- 
vene, lengvai pasiekiamas iš 
New Jersey, New Yorko, 
Brooklyno ir kitur. Kelrodį 
rasite Lietuvių Dienos skel
bime.

• Algis Jurgėla, adv. Kos
to ir Elenos Jurgėlų sūnus, 
birželio 24 d. baigė pradžios 
mokyklą.

• Dr. J. Aleksandravičius- 
Aistis su žmona atostogauja 
Maine valst. pas tėvus pran
ciškonus.

• Kazys Čibiras parašė 
knygutę “Komunizmas—An
tikristo religija”. Išleido kun. 
Pr. Juras. Knyga lengvai 
skaitoma.

• Algis Budrys, Lietuvos 
generalinio konsulo sūnus, 
baigė Viland High School. Ti
kisi studijuoti Pennsylvani- 
jos universitete.

• Kun. Ant. Pažereckas 
šią savaitę praleidžia Naujo
je Anglijoje.

• Henrikas Mikuckis, per
nai atvykusių Mikuckių sū
nus, šiomis dienomis baigė 
Yonkers pradžios mokyklą.

• “New York Journal-Ame
rican” birželio 19 d. turėjo 
ilgą vedamąjį straipsnį, ku
riame gintos lietuvių ir kitų 
tremtinių teisės.

• Kun. J. Pakalniškis, ne
seniai atvykęs Brooklynan, 
lankėsi “Amerikos” įstaigoj.

• Bronė Brundzienė, tauti
nių šokių šokėjų grupės mo
kytoja, lėktuvu išskrido į Ca- 
nadą. Aplankys Montreal ir 
Quebec miestus.

• Stasys Vitaitis staiga su
sirgo savo darbe, SLA centro 
raštinėje. Gydosi ligoninėje.

MOTERŲ S-GOS N.Y. ir N. J. 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

Birželio 15 d. Lindene įvy
ko Moterų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties prieš šeiminis suvažiavi
mas, kuriame buvo atstovau
tos 6 kuopos. Dalyvavo gero
kas skaičius viešnių.

Apskričiai seime atstovau
ti išrinkta S. Strazdienė. Aps
kritis paskyrė po 10 dol. kiek
vienai kuopai, kuri siųs at
stovę į seimą.

Po suvažiavimo įvyko va
karienė, kurioje garbės sve
čiais dalyvavo kun. I. Kelme
lis ir kun. P. Bastakys. Jie 
pasakė kalbas; kalbėjo ir 
kuopų atstovės.

Vakarienę paruošė Linde- 
no Moterų Sąjungos 53 kuo
pa. Suvažiavimas praėjo gra
žiausioje nuotaikoje.

S. S.

Šv. Jurgio Parapija
Pamaldų tvarka vasaros 

laikotarpiu pamaldų tvarka, 
šv. Jurgio bažnyčioje yra pa
keista.

Suma esti 9 vai. (giedo
tos), po tam novena prie Auš
ros Vartų ir palaiminimas.

Suma—11 vai. (skaitytos), 
pamaldų po pietų nėra.

KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS
JAUNIMO KATALIKŲ KLUBAS

Rengia

PIRMI METINI

Su Įvairumais ir šokiais

Sekmadienį, Birželio-June 29,1947 
CLINTON PARKE 

Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, N. Y.
• VARTAI ATSIDARO — 1 V AL POPIET

• ORO ŽAIDIMAI — 3 VAL. POPIET
• CHORO KONCERTAS — 5 VAL. POPIET

• ŠOKIAI — 5:30 VAL. IKI VĖLUMOS

Piknikas Įvyks, nežiūrint koks bus oras. 
Visus kviečia

RENGĖJAI

Apreiškimo 
Parapija

Maspetho Žinios Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Birželio 21 d. parapijos sa
lėje įvyko muziko Povilo Sa
ko priimtuvės, kurias surengė 
choristai. Šią pramogą labai 
nuoširdžiai parėmė kleb. kun. 
N. Pakalnis.

Vakarienės programą ati
darė choro pirm. Al. Zenka. 
Vakaro vedėju buvo Vito Sin- 
kewicz.

Meninę programos dalį iš
pildė A. Plaktonytė, A. Ska- 
rulytė, Lida Anterio ir G. Vi- 
taitytė. Kalbas pasakė P. 
Ivanauskas, Kostas Kazlaus- 
kis, muz. P. Sakas ir kleb. 
kun. N. Pakalnis.

Po programos smagiai pa
silinksminta ir gražiai padai
nuota.

Pagerbė narę
Birželio 10 d. Osteikų na

muose sąjungietės suruošė 
netikėtą puotą Onai ir Anta
nui Osteikams, naujo namo 
įsigijimo proga. Puotoje da
lyvavo 21 sąjungietė su savo 
pirm. A. Kivytiene. Įteikta 
graži dovana.

Osteikai yra nuoširdūs 
žmonės, parapijos draugijų 
darbuotojai. Osteikienė per 
keletą metų buvo Mot. Sąjun
gos 30 kp. fin. rašt.

Linkime jiems geriausio 
pasisekimo naujame savo na
me.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

V. G.
Susirinkimas

Apreiškimo parapijos visų 
draugijų valdybų ir komisijų 
yra šaukiamas ekstra susi
rinkimas penktadienį birže
lio 27 d., 8 vai. vakare, Ap
reiškimo par. salėje, šaukia
mas dėl pasitarimo našlaičių 
naudai surengti vakarienę.

BALF 23 Skyrius.

Iš Moterų Sąjungos 29 kp. 
veiklos

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą birželio 18 d. Komisija 
išdavė raportą ir laimėjimo 
parengimo. Pelno liko virš 
$70.00.

Atstovėmis į Moterų Są
jungos seimą išrinkta O. Da- 
brovolskienė ir E. Subatienė. 
Seimas bus Hartford, Conn, 
rugpiūčio 18-21 d. d.

Susirinkimų vasarą kuopa 
neturės.

Našlaičių fondui kuopa 
paaukavo iš savo iždo $25. 
Pinigai įteikti fondui per 
našlaičių vakarienę Maspe
the. S. S.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

METINIS PIKNIKAS
ĮVYKS

Šeštadienį, Birželio-June 28, 1947

DEXTER PARKE
74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N.

PRADŽIA 1:00 VAL. PO PIETŲ

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

5

Lietuviv Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVIOIUS 
PraneHmq Dir.

J. r. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

Programos Dir.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Piliečių klubo pus-metinis 
susirinkimas įvyks birželio 
27 d., klubo patalpose, 8 vai. 
vakare.

Geistina, kad visi nariai 
ateitų, nes bus svarstoma su
jungti klubą ir Lietuvių Au
ditorijos B-vę į vieną organi
zaciją.

Narys.

Liepos 1 d., Lietuvių Audi
torijos B-vė išmokės visiems 
šėrininkams-ėms nuošimtį.

Visi nariai prašomi ateiti 
į klubą su savo Šerais ir atsi
imti nuošimčio.

Direktoriai išrinko komisi
ją, kuri rūpinsis planų suda
ryme.

PARSIDUODA
CYPRESS HILLS 2 šeimų su 9 kam

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

WOODHAVEN 3 šeimų, mūrinis, kam
pinis: II 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 ALUDE

KANADOS

BLACK HORSE ALE

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

gBainiiBBiiaguiiiiHuinmBgutimiiiiiH!

Basil Fedoryk

I

VYNO, DEGTINES IR 
IMPORTUOTŲ LIKERIU 

KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 
Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOC1US

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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y Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią 
i __________ .

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

$ 489 Grand Street Brooklyn, N. Y

M D. Whitecavage, Savininkas

PARDUODAMI NAMAI 
6 SEIMU 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

Adv. PRANA ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

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

i

Dekoruotojas 
Dažytojas 

IŠ ORO m Iš VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite: 

PResident 2-4203

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAK TORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

29S MAUJER 8T., 
BROOKLYN C, N. Y.

i i n
y

S$

3 g

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

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

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360
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