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Liepos Ketvirtoji — Jung
tinių Amerikos Valstybių 
laisvės šventė.

T-ą dieną visa šalis prisi
mena, kaip prieš pusantro 
šimto su viršum metų ameri
kiečiai nusimetė svetimą jun
gą ir stojo tarp laisvų, ne
priklausomų tautų.

Amerikos ėjimas laisvės 
keliu yra vienas iš įdomiau
sių. Jis įdomus tiek savo idė
jine, tiek ir savo medžiagine 
dalimi.

Idėjiniu atžvilgiu Jungti
nės Valstybės išsyk pasirė
mė tvirtais demokratybės pa
grindais ir jų ištikimai laikė
si visoj savo istorijoje.

Kiekvienas tikras ameri
kietis didžiuojasi, kad jisai 
yra laisvas, demokratinės ša
lies pilietis, kuriam svetima 
visokių diktatūrų dvasia.

Medžiaginiu atžvilgiu lais
vos Amerikos kilimas yra 
nuostabus. Per ne taip ilgą 
tarpą šioji šalis išaugo į ga
lingiausią pasaulio kraštą.

Šiandien ji aiškiai yra pra
lenkus visas kitas galybes. 
Bet tai nereiškia, kad toji' 
pirmenybė yra amžina. Jei
gu Jungtinės Valstybės ne
apsižiūrės, vietoj pirmaujan
čios rolės gali atsidurti paže
mintųjų eilėse, nes turi vie
ną tikrą, pavydų, kietą ir pa
vojingą varžovą.

DE GAULLE APIE GALIMI KAR| 
TARP AMERIKOS IR RUSIJOS

Paryžius. — De Gaulle, bu
vęs Prancūzijos prezidentas, 
savo kalboje pareiškė, kad 
Rusija, kuri užvaldė du Euro
pos trečdalius, dabar rung- 
tyniuoja su Jungtinėmis Val
stybėmis.

Anksčiau ar vėliau tos 
rungtynės išaugs į ginkluotą 
konfliktą, kuris žemėje nepa
sigailės jokios tautos ar žmo
nių.

De Gaulle pažymėjo, kad 
Rusija, kuri jau ir taip buvo 
galinga dėl savo teritorinės 
padėties ir dėl žmonių smar
kumo, dabar dar labiau su
tvirtėjo, kai nusilpo kitos 
valstybės Europoje.

Amerika yra labai susirū
pinusi dėl Rusijos plėtimosi 
ir raudonosios diktatūros di
dėjimo.

De Gaulle reiškė mintį, kad 
Prancūzija savo politiką de-

siau laisvas ir pusiau vergi
joj.

Liūdna tiesa, bet mūsų že
mės rutulyje paskutiniais 
metais toji vergija plačiai iš
siliejo, nusinešdama pusę Eu
ropos.

Liūdna tiesa ir tai, kad tai 
vergijai įsigalėti iš dalies 
padėjo ir Amerika su Angli
ja savo nuolaidų ir neapdai
rumo politika per karą.

Dar liūdniau, kad ta nuo
laidų politika kai kuriose 
vietose nė dabar nėra visai 
mirusi.

Ancrliina nJaianin rmlrnlii

rintų su Jungtinėmis Valsty
bėmis, o ne su Rusija, kaip 
to siekia prancūzai komunis
tai.

Prieš kurį laiką rusai įti
kinėjo prancūzus, kad Pran
cūzija ir jos gyventojai yra 
daugiau artimesni Europos 
rytų valstybėms, negu vaka
rams, bet buvęs prezidentas 
De Gaulle, kalbėdamas Lille, 
aiškiai pareiškė, kad Prancū
zijai ir prancūzams nepake
liui su Rusija. Jis sakė, kad 
reikia žiūrėti į vakarus ir ei
ti išvien su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis. Tuo 
pareiškimu De Gaulle pirmą 
kartą aiškiai ir griežtai pasi
sakė už Ameriką ir Amerikos 
politiką. Kalbėdamas apie 
komunizmą, jis pabrėžė, kad 
komunizmas neša pavojingą 
ir svetimą Prancūzijai dikta
tūrą.

Toliau De Gaulle kalbėjo 
apie pasaulinio mąsto varžy
tynes tarp Amerikos ir Rusi
jos, kurios anksčiau ar vėliau 
gali vesti prie milžiniško pa
saulinio konflikto. Ar toks 
konfliktas bus ar ne, jis ne
pranašavo, bet pastebėjo, 
kad Prancūzija turi pasauli
niame gyvenime savo ranko
se laikyti balanso jėgą.

Dar šiais metais kalbėda
mas Strasbourge, gen. De 
Gaulle ne visai aiškiai pareiš
kė, kad, kilus karui tarp 
Amerikos ir Rusijos, Prancū
zija būtų Amerikos pusėje, 
bet šį kartą jis griežtai ir

Sukėlė Riaušes
Roma. — žiniomis iš Vene

cijos, Italijos ministerio pir
mininko Alcide de Gasperi at
silankymas Venecijoje ir jo 
kalba, taikoma Italijos krikš
čionių demokratų partijos 
nariams ir šalininkams, iš
šaukė didelio pasipriešinimo 
iš kairiųjų pusės.

Komunistų ir socialistų ša
lininkai demonstrantai jėga 
įsiveržė į de Gasperi šalinin
kų masinį susirinkimą ir jį iš
ardė. Riaušių metu daug 
žmonių sužeisti. Riaušinin
kus policija turėjo išvaikyti 
ašarinėmis dujomis.

Riaušės prasidėjo de Gas
peri kalbos metu ir tokiu bū
du ministeris pirmininkas sa
vo kalbos negalėjo baigti. 
Komunistai ir socialistai, ma
tyti, veikia pagal planą kelti 
suirutę Italijoje.

— Britų laivyno eskadra š. 
m. liepos pabaigoje lankysis 
Sevastopolio uoste.

Rusai Atmeta Pagalbos Planą
Prancūzijoje Susekė 

Sąmokslą
Paryžius.—Prancūzijos vi

daus ministeris pirmadienį 
pranešė, kad buvo susektas 
smarkiai išsiplėtęs sąmoks
las nuversti dabartinę tos ša
lies santvarką ir įvesti kari
nę diktatūrą.

Tam sąmokslui vadovavo 
dešinieji sluoksniai. Dalis jų 
tarpe buvo senojo Vichy re
žimo asmenys. Kai kurie bu
vo rezistencijos nariai.

Ryšium su šiuo sąmokslu 
buvo suimta eilė asmenų, 
tarp jų keletas generolų. Spė
jama, kad į šį dalyką gali bū
ti įvelti ištisi armijos dali
niai.

Kai kas šį sąmokslą aiški
na komunistų baime, kurie 
taip pat siekia valdžios ir tu
ri savo ginkluotas grupes.

KOMUNISTUS ŠALINA IŠ ĮSTAIGŲ
Paaiškėjo, jog į Jungtinių 

Valstybių federates valdžios 
įstaigas yra įsibriovusių ko
munistų, ir kai kurie jų už
ima gana aukštas vietas.

Kadangi komunistai, kur 
jie nebūtų, veikia pagal 
Maskvos direktyvas, nuosto
lingas šiam kraštui, pradėta 
jais nepasitikėti ir iš įstaigų 
juos šalinti. Paskutiniuoju

Yra tai komunistinė Rusi
ja. Niekam nepaslaptis, kad 
Jungtinės Valstybės ir Sovie
tų Sąjunga stovi akis prieš 
akį — ir tai toli gražu ne ko
kiam maloniam pažvelgimui, 
bet mirties grumtynei.

Bus tai demokratijos, lais
vės kova su diktatūros--ver
gi jos ir teroro pranašais ir : 
jėga.

Kada tai įvyks ? Girdėti vi
sokių spėjimų. Neseniai ■ 
“Time” savaitraštis įdėjo 
rimtą straipsnį, kuriame sa- . 
koma, kad jei Amerika nepa- ; 
sispirs ir nepaspartins savo J 
karinės pažangos, tai 1957 
metais Rusija bus tikrai Į 
Ameriką pralenkusi tokiuose 
moderninio karo svarbiau- • 
siuos ginkluos, kaip lėktuvai, 1 
atominė bomba, raketiniai ' 
sviediniai, mirtį nešančios 1 
bakterijos.

Visi sutinka, kad kai tik 
Rusija gaus šią persvarą, ji 1 
nė minutės nelūkuriuos, pa
leisdama žygiuoti savo ka- 1 
riuomenę, atominėmis bom- : 
bomis išsprogdindama to
kius miestus, kaip New Yor- : 
kas, Washingtonas, Detroi
tas ar Pittsburghas. O tas i 
bombas galima bus ar rakie- 
tomis atšauti, arba rusų lai
vu uostan atsivežti, ar tie- : 
siog įsigabenti čionai dalimis ■ 
ir, jas sustačius, išsprogdin- 1 
ti.

siamas komunistų partijos 
sekretorius E. Dennis. Jis 
gavo metus kalėjimo ir $1,- 
000 piniginę pabaudą.

Vyriausybės advokatas, 
kuris Dennį kaltino, taip apie 
jį atsiliepė:

— Tas žmogus save laiko 
aukštesniu už šio krašto vy
riausybę. Dieve, neduok 
mums sulaukti dienos, kurio
je Ųęnnįuį^^ jo draugams 
pavyktų į savo 'rankas pa
grobti valdžią!

Paryžius. — Paryžiun at
skrido Rusijos užsienių rei
kalų ministeris Molotovas ir 
tuoj pradėjo pasitarimus su 
Bevinu ir Bidault dėl Euro
pos atstatymo. Kaip anks
čiau buvo pranešta, šio atsta
tymo mintį iškėlė Valstybės 
sekretorius G. Marshall.

Paryžiuje ir kitų valstybių 
sostinėse nuomonės dėl šių 
pasitarimų vaisių nėra švie
sios.

Jau pirmomis konferenci
jos dienomis paaiškėjo esmi
niai skirtumai. Maskva nesu
tiko, kad kiti kraštai įeitų į 
kurios šalies atstatymo rei
kalus. Rusai sutiktų priimti 
atstatymo paramą, kurios 
sutvarkymu tačiau jie patys 
rūpintųsi.

Be to, Molotovas norėjo, 
kad pirmenybė būtų suteikta 
rytinės Europos valstybėms, 
kur vyrauja rusų įtaka. Taip 
pat jisai sakė, kad Amerika 
turinti pranešti, kokio didu
mo sumą skiria tam Europos 
atstatymui.

Apskaičiuojama, kad toji 
atstatymo programa kaštuos 
apie 20 milijardų dolerių.

Prancūzai ir anglai laikosi 
nusistatymo, kad patys euro
piečiai pirma turi išdirbti sa
vo atkutimo planą ir jį vyk-

dyti, po to tikintis paramos 
iš Jungtinių Valstybių.

Iš viso tų ministerių susi
tarimai atrodo labai abejoti
nas.

Iš konferencijos eigos at
rodo, kad visi ministerial su
tinka, kad Amerikos pagalba 
Europai atsistatyti yra būti
nai reikalinga, jeigu tikimasi 
greitai atstatyti Europos ūkį.

Einant G. Marshall planu, 
kiekviena Europos valstybė 
turi tuojau nurodyti, kiek ir 
kokios pagalbos jai reikės ir 
kokiu būdu ta pagalba būtų 
teikiama. Tuo tarpu užsienių 
reikalų konferencijoje Pary
žiuje tarp anglų ir prancūzų 
iš vienos pusės ir Rusijos iš 
kitos pusės, eina ginčas ar 
Amerikos pagalba bus duo
dama kartu visai Europai ar 
kiekvienai valstybei atskirai. 
Anglai ir prancūzai norėtų, 
kad visai Europai kartu pa
galba būtų teikiama, o rusai 
tam nepritaria ir teigia, kad 
Amerika turėtų kiekvienai 
valstybei pagelbėti atskirai, 
o pirmiausia toms, kurios 
kariavo prieš Vokietiją ir 
kurios buvo vokiečių okupuo
tos. Be to, Rusija nesutinka, 
kad kiekviena valstybė pasi
sakytų apie ąavo išteklius bei 
pajėgumą.

UNRRA PABAIGĖ SAVO DABIU
Washington. — United Na- UNRRA Vokietijoje, Aus.

neseniai davė suprasti apie 
galimumą Baltijos valstybių 
pripažinimą Rusijai. Tai bu
vo padaryta ryšium su eile 
kitų numatytų Anglijos nuo
laidų Maskvai.

Stalinas buvo nusiteikęs 
priimti tas Bevino dovanas, 
bet pats nieko nepažadėjo 
Anglijai. Toks vienašališkas 
dovanų kelias supykdė Bevi- 
ną, ir to rezultatas buvo vie
na iš smarkiausių jo kalbų 
prieš rusus.

Kaip anksčiau Churchillis, 
taip dabar Bevinas paliudijo 
vieną nevisai padorią anglų 
savybę — jie gali prekiauti 
net ir kitų tautų laisve bei 
teisingumo principais, jei tik 
iš to geras biznis išeis.

Šiuo tarpu tas biznis ne
pavyko . . .

į savo pusę patraukti kitas 
valstybes prieš jų norą ir va
lią.

munistų. Kai kurie jų atiduo
dami teismui nubausti.

Šiomis dienomis buvo tei- Admirolas Grįžta

PRANEŠIMAS APIE BALKANUS

Ne be reikalo Amerikos ka
rinė vadovybė taip susirūpi
nus šios šalies ateitimi ir tin
kamu pasirengimu pavojams 
atremti.

Vienas pavojaus išvengi
mas galėjo būti tarptautinis 
susitarimas. Bet šioj srity j 
nepadaryta jokios pažangos.

Todėl liekasi pačiai Ame
rikai visomis moderniškiau
siomis priemonėmis apsisau
goti. Gali kam patikti ar ne
patikti, bet tos priemonės 
pirmiausia tegali būti kari
nio pobūdžio — ir tai pačios 
pažangiausios .. .

Kai kurie amerikiečiai, 
nors ir gerų norų pilni, to 
dalyko nesupranta ar dėl 
smulkesnių politinių reikalų 
nenori jų suprasti.

Deja, jie vieną dieną gali 
atsibusti naujo teroro ver
gais arba ir visai neatsibusti.

Lincolnas yra pasakęs, 
kad pasaulis negali būti pu-

Liepos men. 4 d. sueina 80 
metų kun. Juozui šeštokui. 
Jis yra vienas iš vyriausių 
šioje šalyje tarp lietuvių ku
nigų, ir jo nueitas kelias su
tampa su ilgu mūsų išeivijos 
laikotarpiu.

Tą ankstesnį mūsų išeivi
jos kelią galima vadinti kūri
mosi tarpu. Tai buvo įsikūri
mas tikrąja prasme — ir ūki
nis, ir visuomeninis, ir kultū
rinis, ir religinis.

Kun. J. šeštokas stovėjo 
tų įsikūrimo darbininkų eilė
se. New Yorke esanti lietuvių 
bažnyčia, pavadinta Aušros 
Vartų vardu, yra jo pastangų 
ir trūso vaisius. Tai gražus 
paminklas religiniam lietuvių 
augimui šioje šalyje.

Nemaža laiko praleidęs 
Jungtinėse Valstybėse, kun. 
J. šeštokas visados buvo arti 
prie savo gimtosios žemės 
Lietuvos reikalų ir rūpesčių. 
Jis šiandien sielojas skaudžia 
savo gimtinės dalia . . .

Kun. J. šeštokas savo ilgo 
amžiaus sukaktį pasitinka 
judrus ir darbštus, nepailsęs 
dvasioje.

Linkime jam ištvermės ir 
tvirtų metų šios sukakties 
proga.

New Yorkas.—Jungtinėms 
Tautoms buvo įteiktas platus 
specialios komisijos raportas 
apie neramumus Balkanuose.

Tą pranešimą paruošusi 
komisija praleido nemaža lai
ko, tyrinėdama neramumų 
priežastis Graikijoje ir gre
timųjų kraštų pastangas pa
dėti nuversti dabartinę Grai
kijos tvarką ir ten paruošti 
kelią komunizmui.

Raportas apima 767 pus
lapius. Yra tai ilgiausias do
kumentas Jungtinių Tautų 
istorijoje. Tas pranešimas 
duoda nemaža apklausinėji
mų, daugiausia atliktų Grai
kijoje.

Komisijos narių dauguma 
kaltę už neramumus Graiki
joje priskyrė sovietų įtakoje 
esančioms valstybėms — Ju
goslavijai, Albanijai ir Bul
garijai.

Amerikos atstovas prie 
Jungtinių Tautų Austin pa
reiškė, kad Jugoslavija, Al
banija ir Bulgarija griebiasi 
jėgos “sunaikinti Graikijos 
teritoriniam neliečiamumui 
ir politinei nepriklausomy
bei.”
BUVĘS GUBERNATORIUS 
NUSIŲSTAS KALĖJIMAN

Birželio 26 d. federalinis 
teismas Washingtone nu
siuntė Bostono mayorą J. M. 
Curley į kalėjimą, į Danbury, 
Conn. Curley nuteistas nuo 6 
mėnesių iki 18 mėnesių kalė
jimo, kaip rastas kaltu už pa
naudojimą pašto apgaulin
gam bizniui.

Curley yra 72 metų am
žiaus. Jis yra buvęs keturis 
kartus Bostono mayoru, vie
ną kartą Massachusetts gu
bernatorium ir kelis kartus 
Kongreso nariu.

Curley prašė teisėjo atsi
žvelgti į jo sveikatą ir nevyk
dyti sprendimo. Bet teisėjas 
nepaklausė prašymo. Curley 
tą pačią dieną išvežtas kalė
jimam

Jugoslavija Neįsilei
do U. N. Komisijos
Belgradas. — šio savaitės 

pradžioje Jugoslavijos vy
riausybė atsisakė įsileisti į 
Jugoslaviją Jungtinių Tautų 
paskirtos specialės komisi
jos. Ši komisija turėjo ištirti 
incidentus Jugoslavijos-Grai- 
kijos pasienyje.

Admirolas George Thierry 
d’Argenlien, buvęs prancūzų 
vyriausias komisaras Indo- 
Kinijai, pasitraukia iš savo 
dabartinių pareigų ir liepos 
16 d. grįžta Karmelitų vie
nuolynam

Admirolas d’Argenlien į- 
stojo į minėtą vienuolyną 
1932 metais. Karui prasidė
jus, jis buvo pašauktas ka
riuomenėn. 1940 metais ties 
Cherbourgu pakliuvo vokie
čių nelaisvėn, tačiau iš ten 
pabėgo Anglijon ir prisidėjo 
prie gen. de Gaulle ginkluotų 
jėgų.

Jungtinių Tautų konferen
cijoje San Francisco jis buvo 
prancūzų delegacijos narys.

TRUMPOS ŽINIOS
DRĄSUS VENGRAS

Vengrijoje šiandie drą
siausiu vyru ar tik nebus 
Desro Sulyok, Laisvės parti
jos vadas. Jis nepasišalino iš 
Budapešto, nors policija ne
duoda jam jokios apsaugos.

Jis kalba tautos atstovų 
rūmuose, užsienio korespon
dentų būreliuose, visur kur 
tik gali prieiti. Jis kalba apie 
baisią skriaudą, kurią dabar 
daro Rusija Vengrijai.

— Trumanas kreipėsi į 
Kongresą, kad dar šioje sesi
joje jis priimtų įstatymą dėl 
priverstino naujokų apmoky
mo.

— Dėl potvynių Mississippi 
ir Missouri upių virš 32 tūks
tančiai gyventojų neteko pa
stogės.

PRIVALOMAS DARBAS 
SOVIETŲ JAUNIMUI

— Palestinos arabai reika
lauja, kad būtų uždrausta 
siųsti Palestinos žydams pi
nigus, nes, turėdami dolerių, 
prekyboje žydai nukonkuruo
ja arabus.

Sovietų Rusijos komisarai 
išleido įsakymą, kuriuo So
vietų Sąjungos jaunimui, 
berniukams ir mergaitėms, į- 
vedamas privalomas darbas.

Berniukai 14-17 metų ir 
mergaitės 15-16 metų bus 
mobilizuojami į amatų ir ge
ležinkelių mokyklas.

— Naują Jungt. Valstybių 
darbo įstatymą Maskva pa
vadino: “žingsnis į fašizmą.” 
Amerikonai gi sovietų darbi
ninkų padėtį pavadino “bjau
riausia pasaulyje vergija.”

tion (UNRRA), tarptautinė 
šalpos organizacija, kuri per 
ketveris savo gyvavimo me
tus išleido šalpos reikalams 
apie tris bilijonus dolerių, lik
viduota Europoje šių metų 
liepos 1 d., o Kinijoje galuti
nai susilikviduos šių metų 
rugsėjo paskutinėmis dieno
mis. 72% visos paramos davė 
Amerika.

UNRRA įkurta 1943 m., 
karo metu, kada jau buvo 
aišku, kad išvaduotoms val
stybėms karo metu ir kitoms 
nuo karo nukentėjusioms, po 
karo reikės teikti pagalbos 
daiktais, maistu ir pinigais. 
Po UNRRA sekė visa eilė ki
tų tarptautinių organizacijų 
įvairiems reikalams ir prob
lemoms spręsti.

Atsisveikindamas su UN
RRA tarnautojais ir pareigū
nais, UNRRA vyriausias di
rektorius gen. majoras Lo
well W. Rooks pareiškė, kad 
per ketveris metus UNRRA 
šalpai išleido tris bilijonus 
dolerių; per tą laikotarpį su
teikė pagalbos 17 nuo karo 
nukentėjusių valstybių—tris 
kartus daugiau, negu po pir
mojo pasaulinio karo buvo 
duota panašiam tikslui.

Anot gen. Rooks, UNRRA 
atliko savo pareigą, suteik
dama pirmąją ir reikalin
giausią pagalbą, išgelbėdama 
žmones nuo bado ir mirties, 
tačiau dabar pasauliui tenka 
išspręsti kitas painias ir rim
tas problemas tikslu atsida
ryti kelią į galutiną atsista
tymą ir sustiprėjimą.

UNRRA likvidavimas la
bai sunkiai atsilieps ypač į 
kai kurias Europos valsty
bes, kurios iki šiol nesusku
bo ar negalėjo atsistatyti. 
Apsiginti nuo bado, tik še
šioms Europos valstybėms 
reikės nemažiau $583,000,000 
iki 1947 metų galo. UNRRA 
likvidaciją labiausiai pajus 
Vokietija, Austrija, Italija ir 
Artimieji Rytai, kur tremti-

viams tremtiniams, daugiau- 
nemažai pagelbėjo ir lietu
sią Vokietijoje, kur tūkstan
čiai lietuvių buvo vokiečių 
atgabenti darbams. Nėra 
abejonės, kad visų lietuvių ir 
kitų tremtinių padėtis Euro
poje labai pasunkės, iki bus 
sudaryta nauja tarptautinė 
organizacija tremtiniams 
šelpti.

UNRRA turėjo dvejopą 
tikslą: gelbėti tremtiniams ir 
rūpintis įvairių kraštų atku
timu. Tuo būdu ir lietuviai 
tremtiniai daugiausia atsidū
rė šios organizacijos žinioje.

Savo veikime UNRRA ne
kartą susilaukdavo kritikos, 
kuri daugiausia kildavo dėl 
kairiųjų jos tarnautojų pa
taikavimo rusų siekimams. 
Nepaslaptis, kad dalis tų tar
nautojų buvo nepalankūs 
tremtiniams ir nevisada su 
jais žmoniškai elgėsi. Taip 
pat kartais atsiliepdavo kri
tiškų balsų dėl teikiamos pa
ramos raudonosios diktatū
ros valdomiems kraštams.

Nežiūrint to, UNRRA dau
geliui žmonių išgelbėjo gyvy
bę, davė pastogę.

Dabar jos pareigas perima 
Tarptautinė Tremtinių orga
nizacija, sudaryta prie Jung
tinių Tautų. Jos žinioje bus 
per 800,000 beviečių asmenų.

Ateinantiems metams ši 
organizacija yra numačiusi 
112 milijonų dolerių biudžetą, 
iš kurių Jungtinės Valstybės 
prašomos parūpinti 75 mili
jonus.

Tuo tarpu visi tie pinigai 
dar nėra gauti. Todėl šios 
naujos organizacijos veikla 
šalpoje iš pradžių negalės 
būti pilna.

1

— Italijos respublikos pre
zidentu vėl išrinktas Enrico nių ir išvietintų žmonių prob- 
de Nicola. Keli jo konkuren- lema vis dar viena svarbiųjų 
tai gavo tik po du balsu. dienos klausimų.

— Vatikanas ekskomuni- 
kavo visus jugoslavus, kurie 
dalyvavo Trieste mieto vys
kupo sumušime. Vyskupas 
Santin buvo užpultas per baž
nyčių vizitaciją.

— Šio rudenio rinkimuose 
negalės dalyvauti 483 tūks
tančiai veteranų, nes jie dar 
nėra pilnamečiai.
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Ražtus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PAGALBA EUROPAI
Visos ligšiolinės pastangos susitarti dėl Europos tai

kos ir jos atstatymo baigėsi aiškiu vakarų sąjungininkų į- 
sitikinimu, jog jie kariavo vien tam, kad vieton rudosios į- 
sigalėtų raudonoji diktatūra.

Jau visi mato, kaip pro sugriautos ir alkstančios Euro
pos skurdą raudonoji diktatūra tiesia grobuoniškus nagus 
į savo vakarykščius sąjungininkus ir pati vis šaukia, kad 
jai nesaugu.

Trukdydama visokį atstatymo darbą, raudonoji dikta
tūra siekia Europą privesti ligi galutino skurdo ir ekono
miško chaoso, kuriame ji taptų padėties viešpačiu.

Siekdamos taikos ir tautų laisvės bei gerbūvio atstaty
mo, Jungtinės Valstybės eina priešingu keliu. Jos tiesia ne 
grobiančią, bet duodančią ranką. Vienok pašalpa nukentė- 
jusiems nuo karo ir paskolos sugriautai pramonei atstaty
ti negali tęstis nuolatos ir be plano.

Dėl to Amerika kreipėsi į Europos tautas, kad jos pa
čios susitartų ir sudarytų planą, kaip vieningai atstatyti 
ekonominį gyvenimą. Norėdama, kad Europos tautos pačios 
imtųsi atstatymo darbo, Amerika pažadėjo keliems metams 
piniginę paramą, kuri galėtų siekti ligi 5 milijardų dolerių 
kasmet.

Amerikos vyriausybės vardu tai paskelbė Valstybės 
Sekretorius Marshall, birželio 5 d. kalbėdamas Harvardo 
universiteto iškilmėse. Jis pažymėjo, kad tokia Amerikos 
politika “yra nukreipta prieš badą, skurdą, desperaciją ir 
chaosą.” Jos tikslas — “atgaivinti veikiančią pasaulio eko
nomiją ir sudaryti politines ir socialines sąlygas gyvuoti 
laisvoms institucijoms. Amerika bendradarbiaus su kiek
viena vyriausybe, kuri prisidės prie atstatymo ir priešinsis 
bet kuriai valdžiai, kuri tą atstatymą trukdys.” Be to, jis 
pabrėžė reikalo skubumą.

Po savaitės, viešėdamas Kanadoje, prezidentas Tru- 
manas apie tą pagalbą taip pasakė: “Mes pasiryžę pagelbėti 
tiems, kurie tvarkosi patys pagal savo norą ir kurie gerbia 
panašias kitų teises. Mes pagelbėsime tiems, kurie siekia 
taikingo sugyvenimo su kaimynais nevartodami prievartos 
ar verąiaim’, frp gansinimo ar grasinami. Mes nusistatę pade-, 
ti tiems, kurie gerbia asmens vertingumą.”

Naujo Amerikos pasiūlymo reikšmė pasaulio ateičiai 
didžiulė. Tik daug kam kilo klausimas, ar prie Europos at
statymo plano prisidės Sovietų Rusija. O jeigu jis prisidės, 
tai ar nesistengs trukdyti.

Sovietų satelitas Lenkija išreiškė Maskvos nuomonę, 
kad ji mielai priims piniginę Amerikos paramą, jeigu ji bus 
duodama be sąlygų, arba kaip tai ligi šiol darė UNRRA. 
Maskvos komunistų “Pravda” rašo, kad Marshall planas pa
smerktas nepasisekimui, jeigu jis kėsinasi į kurios nors val
stybės suverenumą.

Nepaisant tokios sovietų pažiūros, Molotovas birželio 
27 d. atvyko į Paryžių tartis su Anglijos ir Prancūzijos už
sienių reikalų ministeriais. Amerika į “trijų didžiųjų” pasi
tarimą nesiunčia jokio atstovo nė stebėtojo — tai esąs Eu
ropos biznis.

Pagal Finansų Sekretoriaus Snyder pareiškimą spau
dai, Amerika pasiūlė Europai pirma pasitarti, ką ji gali ir 
privalo pati padaryti savo atstatymui, o tik paskui kreip
tis į Ameriką paramos.

Tai truputis šalto vandens tiems politikams, kurie ma
no, kad užteks tik apskaičiuoti, kiek prašyti pinigų. Iš savo 
pusės, Amerika paskyrė 19 asmenų komisiją, kuri turės iš
tirti, kiek Amerika galėtų išleisti Europos pagalbai, nepa
kenkdama savo ūkiui ir gyvenimo lygiui.

Pagal teisingą Amerikos norą, Europa turi pasiryžti 
vieningai tvarkyti visos Europos ūkį, kad jos turimieji že
mės ūkio ir pramonės turtai padėtų išmaitinti jos gyvento
jus ir atstatyti sugriautus miestus bei pramonę. Kitais žo
džiais tariant, Maskvos konferencijai nepasisekus išspręsti 
politinių Europos, o ypač Vokietijos reikalų, norima to pa
siekti ekonominės vienybės keliu.

Netenka abejoti, kad pastarasis mėginimas duos aiš
kesnį posūkį Amerikos ir Sovietų Rusijos santykiuose. Rei
kėtų būti dideliu optimistu, kad galėtum patikėti, jog po 
daugelio konferencijų tos dvi milžiniškos pasaulio galybės 
sujungtų tai, kas šiose sąlygose nesujungiama.

Vadinasi, Europos taika atiduodama spręsti laikui, o 
jos gyventojai paliekami tolimesniam netikrumui. A. G.

TREMTINIŲ VAIDMUO AMERIKOJE
L. Vyčių mėnesinis žurna

las “Vytis” birželio laidoje į- 
sidėjo Palemono straipsnį 
apie tremtinius. Tame straips
nyje keliamas klausimas ir 
apie naujai atvykusių Ame
rikon lietuvių tremtinių daly
vavimą visuomeniniame gy
venime.

Manome, kad ir “Ameri
kos” skaitytojams būtų įdo
mu susipažinti su Palemono 
mintimis, kaip įtraukti nau
jai atvykusius mūsų visuo- 
meninin darban, štai kelios 
ištraukos:
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Diskusijos apie tremtinių 
rolę Amerikoje

“Keletas balsų jau pasigir
do Amerikos lietuvių spaudo
je. Senieji ateiviai kiek nu
siskundžia, kad nauji atei
viai nedalyvauja lietuvių vi
suomenės gyvenime, jų susi
rinkimuose, organizacijose; 
jie kaž kur dingsta . . .

“Tai įdomi tema. Verta ji 
diskusuoti. Tad pridėsim ir 
savo ilgamečių stebėjimų re
zultatus.

“Organizuotumu ne visos 
tautos lygiai pasižymi. Pir-

ANTROJI VASARA

Vėl žydi svaiginančios liepos 
Prie mano gimtųjų namų. 
Kaip širdžiai nurimti paliepus, 
Paklydus vienai tarp kalnų? 
Manęs tenai dairosi gluosnis 
Prie tėviškės kelio plataus. 
Kuo raudančią širdį paguosti? 
Kur kelio namo pasiklaust?
Ar vytis prabėgančią saulę 
Dangaus mėlynuoju krantu? 
Gal, debesys, jūs ten keliaujat? 
žvaigždele, kur skubinies tu ?
Pražydo palangėj jazminai 
Tenai antrąsyk be manęs. 
Kur baltos lelijos svaigina, 
Kas kelią padės man atrast?

Gražina Tulauskaitė.

mon vieton šiuomi žvilgsniu 
mes statome žydus, ilgai per
sekiotą, labai sąmoningą tau
tą su visai atskira savo reli
gine - kultūrine idealogija. 
Mes jiems kai kada išreiškia
me pavydą, bet jų drausmin
gumo pavyzdžiais sekti ne
mokame ir net nebandome. 
Gana aukštai tenka vertinti 
graikų socialumą, organizuo
tumą ir aukų didumą. Ne
daug mes žinome apie čekus, 
slovakus ir slovencus, tačiau 
jų fratemalinės organizaci
jos yra be palyginimo dides
nės už dvi mūsiškes. Mūsų 
kaimynai lenkai gausūs skai
čiais, tad jų organizacijos ga
na stambios, o jų aukos sena
jai tėvynei šelpti ir vaduoti 
šįmet siekia apie 13 milijonų 
dolerių. Vienas lenkas vidu
tiniškai aukoja gal apie du 
ar tris kartus daugiau už vie
ną lietuvį. Amerikos rusai 
yra menkiau organizuoti už 
lietuvius, nors jie ir turi čia 
daug daugiau garsių profe
sorių, artistų ir buvusių poli
tikų.

“O kaip gi apibūdinti lietu
vius? Mes esame “mėnulio 
vaikai”, t.y. šaltoki, nelabai 
socialūs ir gana šykštūs au
koms. Mes sekame nustatytą 
čia madą — skaičiais pasi
girti. Beveik visos mūsų re
zoliucijos primena Ameriko
je esant milijoną lietuvių. Ge
ra pasakyti — milijonas, . . . 
mat jo niekas negali nei pa
matyti, nei suskaityti. Gal 
būt Amerikoje ir būtų arti 
650,000 lietuvių kilmės žmo
nių, kurie dar moka po kele
tą lietuviškų žodžių. Tačiau 
oficialinei valdžios statisti
kai lietuvišką kilmę prisipa
žįsta 394,800 žmonių (1940 
m.). Tasai skaičius gal ir bus 
arčiausias tikrovei. Organi
zacijų turime daug, bet jos 
gan smulkutės, anemiškos. 
Josna, spėtume, priklauso gal 
apie 70,000 žmonių arba vie
nas iš šešių lietuvių. Organi
zacijose dirba senesnio am
žiaus žmonės ir labai mažutė 
dalis jaunimo. Todėl tos or
ganizacijos anemiškos, be 
kraujo, be entuziazmo. Gal 
būt, turime apie 5,000 tikrai 
susipratusių lietuvių, kurie 
sudaro visokias valdybas, ko
mitetus ir komisijas, viską 
organizuoja ir ne tik sieloja
si tautos reikalais, bet ir gau
siai aukoja. Jie yra mūsų “že
mės druska.”

“Kuri dalis čia atvykusių 
tremtinių turės to galingo už
sispyrimo prisidėti prie tos 
žemės druskos — dabar dar 
peranksti sakyti, nes dar tik 
pora šimtų tremtinių atvyko. 
Gal būt dešimta jų dalis labai 
vaisingai dirba BALF ir ALT 
vajams pravesti, praturtina 
mūsų spaudą savo straips
niais ir palengva skverbiasi į 
universitetus, kaip profeso
riai ar instruktoriai. Mes tai 
jų kūrybai atvertume dar 
platesnes galimybės ir pakel
tume savo lietuvybės vertę, 
jeigu senieji Amerikos gy
ventojai vykdytume kokią 
platesnę kultūrinę programą 
ir pasikviestume talkon nau
jus ateivius. Tokios progra
mos pirmuosius metmenis 
jau dabar siūlytume priimti:

AMERIKA

1. Paskaitos
“Vyčių kuopos ir kitos or

ganizacijos su rudens pra
džia galėtų kai kur organi
zuoti lietuvių kalbos ir isto
rijos vakarinius kursus ir pa
skaitų veikalus apie Lietu
vos kultūrinį gyvenimą. Juk 
jaunimas baigia užmiršti tė
vų kalbą, beveik nieko nebe
žino apie savo tautos praei
tį. čia nauji ateiviai galėtų 
mums daug pagelbėti, bet im
kimės iniciatyvos patys.

2. Lituanistikos kursai
“Svarbesnieji vienuolynai 

(kazimieriečių, pranciškonų, 
marijonų) savo centruose ar
ba sujungtomis visų centrų 
jėgomis turėtų suruošti vasa
rinius lituanistikos kursus 
savo mokytojų personalui ir 
dvasiškijai. Tai labai pakeltų 
mūsų tautinės kultūros lygį.

3. Parapinės mokyklos
“Galėtų dažnai kviestis 

svečius mokytojus paįvairin
ti ar sustiprinti jų lietuvišką
ją programą. Mūsų mokyk
los veda izoliacionistinę “po
litiką”, o tai labai nesveika 
dvasinei tautos ateičiai.

4. Tautinių šokių grupės
“Reiktų organizuoti kur 

tik pasitaiko atvykęs in
struktorius. Plačioji Ameri
kos publika mėgsta mūsų 
tautinius šokius, muziką ir 
rūbus.

5. Organizuokime tautinių
rūbų gamybą

“Jeigu tik yra atvykusių 
instruktorių audėjų - siuvėjų. 
Jei nėra — pasikvieskime iš 
Europos. Tautiniai mūsų rū
bai laimėjo pirmus pasauli
nius prizus tarptautinėse pa
rodose; Berlyne, 1938 m. ir 
New Yorke, 1939 m. Argi ne
verta tuomi didžiuotis? Jei 
mūsų moterys ir mergaitės 
gausiai tokių rūbų užsisaky
tų, tai šios rūšies pramonė 
pati save išsilaikytų bent ma
žame maste. Tada išnyktų 
pusiau - lenkiški (neva “tau
tiški”) rūbų surogatai, kurie 
mums garbės nedaro.”

Rubli Unijos Prieš 
Raudonuosius

Cleveland. — Tarptautinė 
Moteriškų Rūbų Darbininkų 
Unija birželio 25 d. seime 
pasiskelbė kovosianti prieš 
komunistus, “kol viešasis 
Amerikos gyvenimas ir dar
bo žmonių sąjūdis visiškai 
nusikratys jų įtakos.”

Seimo priimtoji rezoliu
cija skelbia, kad komunis
tų partijos vienintelis sieki
mas įvesti Amerikoje totali
tarinę diktatūrą pagal Sovie
tų Rusijos pavyzdį.

Tokia diktatūra “panaikin
tų, kiekvieną nepritariančią 
grupę, nušluotų visas as
mens laisves, eliminuotų de
mokratišką valdžios sudary
mo būdą, visus darbininkus 
suvarytų į profesines imi jas 
ir įsteigtų policinę valstybę, 
kur teroras būtų normali 
kontrolės priemonė.”

— Rusai išleido įsakymą, 
jog vaikai ir mergaitės 16-18 
metų turės mokytis darbo 
fabrikuose, o virš 19 metų 
turės dirbti kasyklose.

KUN. J. SIMONAIČIO PAGERBTUVĖS
Birželio 29 d. Elizabetho 

lietuvių parapijos klebonas 
kun. Juozas Simonaitis minė
jo metų kunigystėje sukaktį, 
kurios šventimas buvo su
jungtas su parapijos metine 
švente.

Jubiliatą bažnyčion atly
dėjo lygiai 25 kunigai. Pro
cesijos priešakyje žygiavo 
mokyklos vaikučiai, kurie 
buvo gražiai aprengti ir su
tvarkyti.

Kun. Simonaičiui asistoje 
buvo arkikunigu kun. J. šeš
tokas (jubiliato dėdė), dija- 
konu — kun. K. Vasys ir sub- 
dijakonu — kun. J. Valantie- 
jus. Pamokslą sakė kun. J. 
Balkūnas. Per mišias ypatin
gu gražumu giedojo parapi
jos choras, muz. J. Žilevičiaus 
vadovaujamas. Visos apeigos 
praėjo labai iškilmingai.

Jubiliato į kleboniją pa
sveikinti buvo suvažiavę 
daug kunigų, kurių tarpe ir 
naujas pranciškonas, kun. 
Gedgaudas, tą dieną atlaikęs 
primicijas Patersone.

Vakare Laisvės salėje įvy
ko pagerbimo vakarienė. 
Nors visus vargino didelis 
karštis ir tvankumas, bet sa
lė buvo pilna svečių. Kun. J. 
Simonaitis sutiktas džiaugs
mingu plojimu. Prie garbės 
stalo susėdo 34 kunigai ir ju
biliato giminės.

Programos atidarymo žodį 
pasakė kun Dr. J. Starkus. 
Programos vedėju pakvies
tas kun. Norbertas Pakalnis, 
kurio vadovybėje ir muzikos 
ir kalbų programa praėjo la

TINKAMAI ATŽYMĖKIME LIEPOS 28
Liepos 28 d. sueina 25 me

tai nuo tos dienos, kurioje 
Amerika pripažino Lietuvą 
suverenine valstybe — pilna
teisiu tautų šeimos asmeniu. 
Šita diena yra nepaprastai 
svarbi Lietuvos istorijoje. 
Jos reikšmė ypatingai yra 
svarbi dabar, kuomet Lietu
va yra rusų okupuota ir 
smaugiama — kuomet yra 
dedamos pastangos Lietuvą 
nuteisinti ir vėl Rusijos pro
vincija padaryti.

Šią dieną — Lietuvos Ne
priklausomybės pripažinimo 
dieną — reikėtų kuoiškilmin- 
giausiai ir kuostipriausiai 
paminėti. Paminėjimus rei
kėtų ruošti liepos 27 dieną — 
sekmadienyje. Toje dienoje, 
visuose parengimuose: spe
cialiuose ir paprastuose rei
kėtų priimti ir pasiųsti Pre
zidentui padėkos telegramas, 
prašant jį stipriau užstoti ir 
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę—nieku nenusikaltusios 
valstybės laisvę ir suvereni
nes teises.

Liepos 27 dienos parengi
mus ir susirinkimus: pikni
kus ir kitokius sąskrydžius 
reikėtų pavadinti Lietuvos 
Nepriklausomybės parengi

LIETUVIO KUMEČIO VAIKO

Kelias
PREZIDENTO KĖDĖN

Ir
KANKINIO MIRTIN...

Skaitykite KUN. MYKOLO KRUPAVIČIAUS atsimi
nimus apie ALEKSANDRĄ STULGINSKĮ, buvusį Lietu
vos prezidentą.

Kun. Mykolo Krupavičiaus atsiminimai spausdinami 
“AMERIKOJE” nuo liepos 12 dienos.

Sekite “AMERIKĄ”, kuri visada turi labai įdomių ži
nių, turiningų straipsnių, naudingų pasiskaitymų.

"AMERIKA"
222 So. Ninth Street, Brooklyn 11, N. Y.

Ir mokyki
— Tai ko 

klausė ji.
— Ak, pir
— Tai dal 

taka gali pai 
nenorit pats

Mokytoją 
nusišluostė 1 
šnypštimą, iš 
jam virtuvėji 
linių. Veikiai 
vieni du, tik 
Padavinėjo j 
jam visą pu< 
gerėti jos ve 
dančiomis po 
tukais, kokių 
žiojęs, bet vė

bai tvarkingai. Sveikinimus 
pareiškė prel. J. Ambotas, 
kun. J. Jančius, kun. J. Vai
tiekūnas, kun. J. Dambraus
kas (šioje parapijoje gimęs 
ir augęs), miesto mayoras 
Kirk, teisėjas McGuire, gimi
naičių vardu Dr. Jonas Simo
naitis ir Juozas B. Laučka.

Sveikinusių raštu ir tele
gramomis buvo Lietuvos mi- 
nisteris Žadeikis, konsulas 
Dr. Daužvardis, Kunigų Vie
nybės pirm. kun. Pr. Juras, 
daug kunigų, organizacijų, 
atskirų asmenų.

Šv. Tėvas atsiuntė specia
lų sveikinimą ir laiminimą.

Vietinės draugijos įteikė 
visą eilę dovanų. Mokyklos 
vaikučiai išpildė dainų, šokių 
ir deklamacijų programą.

Vakaro maloni staigmena 
buvo Lietuvos operos artistė 
Vladislava Grigaitienė. Ji 
padainavo gražių kūrinių, su
keldama didelio pasigėrėji
mo. Jai akompanavo komp. 
J. Žilevičius.

Dideliu pasisekimu daina
vo Marijona Kižytė. Jai 
akompanavo M. Šlekaitytė, 
kylanti gabi pianistė.

Vietinius solistus atstova
vo V. Baranauskas.

Visiems nuoširdžiai padė
kojo jubiliatas kun. J. Simo
naitis, prašydamas visiems 
Dievo palaimos. Jis dėkingu 
žodžiu paminėjo kun. Dr. J. 
Starkų ir kun. A. Kasparą, 
kurie taip uoliai eina savo 
pareigas parapijos darbe ir 
daug prisidėjo jubiliejui pa
minėti.

mais, pav.: Lietuvos Nepri
klausomybės piknikas ruo
šiamas Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto Draugi
jos; Lietuvių Nepriklauso
mybės susirinkimas šaukia
mas D.L.K. Kęstučio Draugi
jos, ir t.t.

Į didesnius parengimus rei
kėtų kviesti kongresmanus, 
gubernatorius, majorus ir 
kitus įžymius žmones. Paren
gimai turėtų būti garsinami 
ir rezoliucijos bei kalbos 
skelbiamos ne tik lietuviško
je, bet ir angliškoje spaudoje.

Parengimų pelnas ar bent 
jo dalis turėtų tekti kovoto
jams už Lietuvos laisvę per 
BALF ar kitas atitinkamas 
lietuvių organizacijas.

Visi, bet kokio parengimo 
(liepos 27 d.) rengėjai, pa
svarstykite anksčiau palies
tas mintis ir išnaudokite jas 
kilniam tikslui.

— Anglai išsikraustydami 
iš Indijos, New Delhi mieste 
likviduoja savo turtą, kurio 
vertė siekia 80 milijonų do
lerių.

— Rūkalų siuntimas Aus- 
trijon taipgi uždraustas.
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Moterys Atstume 
Tremtinius

(Ir pačios susisarmatino)

New Yorkas. — Amerikos 
Moterų Klubų Federacijos 57 
metinė konvencija svarstė D. 
P. įsileidimo Amerikon klau
simą. Birželio 25 d. posėdyje 
buvo pasiūlyta balsuoti rezo
liucija paremti Strattono bi- 
lių — kad būtų įsileista 400 
tūkstančių tremtinių.

Už rezoliuciją balsavo 341, 
prieš ją — 556. Tokiu būdu, 
trijų milijonų Amerikos mo
terų atstovės nerado reikalo 
ištiesti pagalbos ranką uja
miems ir persekiojamiems 
tremtiniams.

Buvusioji Fed. pirmininkė 
Mrs. La Fell Dickinson ir 
naujai išrinktoji pirm. Mrs. 
Blair Buck išreiškė didelį nu
sivylimą.

Grupė atstovių, pasirėmu- 
sios tuo, kad balsavusios 
prieš rezoliuciją nesudaro 1,- 
806 registruotų delegačių 
daugumos, pasiūlė tremtinių 
gelbėjimo reikalą studijuoti 
toliau ir įvairiomis progomis 
skatinti kongresmanus, kad 
paremtų Strattono bilių. Tas 
pasiūlymas rekorduojamas 
todėl kad mąstantieji pasau
lio žmonės nesusidarytų nuo
monės, jog Amerikos mote
rys savo pasaulio taikos pro
gramoje žengė žingsnį atgal.

Iš 1,068 delegačių už šį pa
siūlymą balsavo 897.

LIE

NAUJOS KNYGOS 
TREMTYJE

Paskutiniu laiku Vokietijo
je pasirodė didelės lietuvių 
rašytojų leidinys “Tremties 
metai”.

Knyga turi apie 700 pusi.
Gražiai išleisti Maironio 

“Pavasario Balsai”.
Su savo raštais pasirodo ir 

nauji autoriai — tai Amal- 
viškio “Baladės”, Pr. Alšėno 
“Talismanas”, V. Joniko 
“Trys margi laiškeliai.”

Spaudai ruošiamas naujas 
Bern. Brazdžionio rinkinys 
“Šiaurės pašvaistė,” J. Gra
žulio apysakos ir k.

Daugelio Ligų o o c
Priežastis

Per 8 metus naikintos Eu
ropos pramonės trečdalis tik 
kai kur pradeda atsistaty
dinti. Pramoningiausios val
stybės Europoje stinga žalia
vos, kitos, kaip Vokietija ir 
Austrija, suskirstytos į ke
letą zonų, net negali viena su 
kita susisiekti, kas irgi truk
do, ne tik pramonei, bet truk-- 
do ir paties maisto išvežio- 
jimą, net to maisto, kuris iš 
Amerikos nusiunčiamas. Dėl 
ne laiku ir per maža pasiun
čiamo maisto, rytų Europoje, 
Austrijoje ir Vokietijoje vai
kučius užpuolė odos ligos.

Tokioje Lenkijoje, rapor
tuoja CARE, vasario mėn. 
dar būdavo duodama 2,060 
kalorijų žmogui, kovo mėn. 
jau nupuolė iki 1,880. (Ma
žiau 1,500 kalorijų žmogus 
badauja). Kovo mėn. jau tik 
trims savaitėms buvo kvie
čių atsargos. Džiova tebesi- 
plečia. Mokyklos ir maisto 
dalinimo punktai maitina 1,- 
193,000 vaikučių. Bet tai tik 
vietinių gyventojų. Be vieti
nių vaikų dar reikia maitinti 
3,315,000. Bet . . . nėra kuo 
maitinti. Lenkijoje našlaičių 
tik suregistruotų yra 1,600,- 
000. 300,000 šeimynų visai 
be namų, 1,350,000 asmenų 
visai be jokios prieglaudos, 
be darbo ar vilties ko nors 
užsikabinti.

Panašiai gyvena daug lie
tuvių tremtinių. Juos reikia 
kam nors gelbėti. BALF ten
ka rasti būdas ir per atitin
kamas įstaigas jiems teikti 
pagalbą. Siųskite aukas Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.
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mas neduoi
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LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS
Prieš keturis šimtus metų 

pasirodė pirmoji ligi šiol ži
noma lietuviškoji spausdinta 
knyga. Lietuvos Rašytojų 
Sąjunga tremtyje paskyrė 
visus 1947 m. tai lietuviškai 
knygai paminėti.

Nė viena tauta neturi to
kios gražios, kilnios ir gar
bingos knygos ir iš viso 
spausdinto žodžio istorijos, 
kaip lietuviai. Lietuviškos 
knygos kelias — kryžiaus ke
lias — kova už savo tautos 
didybę, už tautines tradici
jas, kova už tautos buitį, ko
va už laisvę, kova už šalies 
nepriklausomybę.

Vėlai pasiekė krikščiony
bė lietuvių galingą viduram
žių valstybę, vėlai pasiekė 
mus ir rašytas žodis, nes 
raštas ėjo su vienuolynais, o 
vienuolynai kūrė mokyklas, 
akademijas ir kitus mokslo 
židinius. Pirmosios knygos— 
nenuilstamų vienuolių 
kruopštaus ir įtempto darbo 
rezultatas. Lietuvos valstybė 
lyg ir peršoko tuos didingus 
ankstyvuosius viduramžius, 
užtat negalėjo tuo taip reikš
mingu rašytiniu žodžiu pasi
naudoti.

Nors krikščionybė ir pavė
lavo su rašytu žodžiu, bet 
pirmoji lietuviška knyga gi
mė vistiek bažnyčios ūksmė
je. Katalikybės ir protestan
tizmo kova iššaukė lietuviš
ką knygą gyvenimui, kaip 
svarbų kovos įrankį. Toje ti
kybinėje kovoje gimusi lietu
viškoji knyga vien tik ir te
sirūpino sielos priežiūra: nie
ko nuostabaus—lietuvių tau
ta, palyginti, buvo dar jau
nutė ir trapi savo krikščionių 
sesių tarpe. Senesnis lietuvių 
tikėjimas dar nebuvo išgara
vęs, reikėjo didelio atsidavi
mo ir pastangų iš ganytojų 
pusės tam pagoniško tikėji
mo sluoksniui paploninti ir jį 
visai nuvalyti. Atsidavusi tik 
vienam tikslui, pirmoji lietu
viška knyga užtat nebuvo 
gausi nei savo skaičiumi, nei 
įvairi savo turiniu — kate
kizmai, giesmynai, malda
knygės ir kitos grynai reli
ginio turinio knygos.

Atslūgus religinėms ko
voms ir lietuvių tautai pasi
dalinus į dvi konfesines sfe
ras — Prūsų lietuviai nuėjo 
su Liuterio reformomis, o Di
džiosios Lietuvos lietuviai 
paliko ištikimi senajai Romai 
— paįvairėja ir knygos turi
nys.

19 šimtmety, ypač antroje 
jo pusėje, lietuviška knyga 
pradeda bujoti: atsiranda 
jau ir pasaulinio turinio kny
gų, net ir grožinė literatūra 
pradeda vis gražiau ir pla
čiau savo pumpurus skleisti. 
1832 m. Friedrichas Kelkis 
Prūsuose ima leisti net pir
mą lietuvišką periodinį laik
raštį — “Nusidavimai apie 
Evangelijos praplatinimą 
tarp žydų ir pagonų.”

Rusijos carų ereliui įleidus 
nagus į Lietuvos kūną ir pa
mačius, kad visoks brutalu
mas neduoda laukiamų vai-

sių, imamasi žygių Lietuvos 
dvasiai marinti. Generalgu- 
bernatoriai ir visa jų pakali
kų svita, matydami, kaip 
spausdintas gimtas žodis gai
vina erelio nagų raižomą Lie
tuvos kūną, sugalvoja dar li
gi šiol pasaulio kultūros is
torijoje negirdėtą triuką — 
uždrausti lietuviams spaus
dinti' žodį jų gimtąja kalba. 
Tas Rusijos carų žygis, kurio 
rekordo dar ligi šiol niekas 
nesumušė, yra pati juodžiau
sia dėmė pasaulio kultūros 
raidoje, bet lietuvių kultūros 
ir raštijos istorijoje jis yra 
vienas iš lietuvių tautos ne
nugalimumo, pasiryžimo ir 
kovos už savo gimtą žodį į- 
rodymo skaisčiausiai rėžin- 
čių deimantų. Tas ukazais už
slopintas žodis dar labiau ce
mentavo lietuvį ir jį tautiniai 
atgimdė. Negalima buvo 
spausdinti didžioje Lietuvo
je, viskas persikėlė į Prūsus, 
kur dalis lietuvių tautos, 
nors ir nežmoniškai buvo vo
kietinama, bet tebeturėjo tei
sę spausdinti žodį gimtąja 
kalba.

Carai uždraudė ne tik 
spausdinti, bet ir skaityti 
lietuvišką knygą. Tas dar la
biau sustiprino lietuvio pasi
ryžimą ir didino meilę savai 
knygai. Ir taip tas Prūsuose 
spausdintas žodis slapta per 
sieną keliavo į Didžiąją Lie-
tuvą. Čia Lietuva kultūros 
istorijoje vėl iškyla į viršų 
ir išsiskiria iš kitų tautų: 
joje atsiranda nauja katego
rija žmonių—knygnešių, ku
rių jokia kita tauta nežino. 
Tų tautos didvyrių, iš visų 
krašto socialinių grupių, ne
baidė nei žiemos speigai, nei 
žandarų šunes, nei papirkti 
išdavikai. Nebijojo jie būti 
ištremti į tolimą Sibirą ar 
pūti kalėjimuose.

Carai, norėdami nusiplauti 
rankas, jog nenori lietuvių 
tautos tamsinti, išgalvojo lie
tuviškos knygos dvokiantį ir 
nešvaria politika atsiduodan
tį pakeitalą — spausdino ir 
mėgino platinti lietuviškas 
knygas, spausdintas rusų 
raidėmis (graždanka). Bet, 
kad tas graždankinis pakei- 
talas netraukė lietuvio, rodo 
ir tas faktas, kad per visą 
spaudos draudimo laikotarpį 
(1865-1904) ir didžiausias pa
stangas dedant teišleido tik 
41 knygelę, o tuo tarpu knyg
nešiai iš prūsų atnešė 1,856 
įvairias knygas, laikraščių 
neskaitant. Ir spausdinama 
buvo nemažais kiekiais.

Apie spaudos platinimo en
tuziazmą tegul byloja šios 
carų valdininkų užpelnytos 
skaitlinės, dėl kurių gal ne
vienas knygnešys negrįžo iš 
Sibiro:

1891-93 m. konfiskuota 37,- 
718 egz.; 1894-96 m. konfis
kuota 40,335 egz.; 1891-99 m. 
konfiskuota 39,024 egzempl.; 
1900-02 m. konfiskuota 56,- 
182 egzempliorių.

Turime taip pat priminti, 
kad tame draudžiamame lai
kotarpy Prūsuose pradėjo

VARGO MOKYKLA
ši skulptoriaus P. Rimšos statula pavaizduoja tuos spaudos draudimo 
laikus, kada prie ratelio motina vaiką slaptai mokė skaityti lietuviškai.

švisti “Aušra”, iš ten ir “Var
pas” ragino keltis, ten ir “Tė
vynės Sargas” budėjo tautos 
dvasios sargyboje.

Nebaigtas būtų rašyti mū
sų knygos istorijos lapas ne- 
pabrėžus, kokį paraginimą 
kovoms už savo teises ir kokį 
įnašą yra davusi Amerikos 
brolių lietuvių spauda. Jie 
laik žibintą degantį ir iš ana
pus vandenų švietė Lietuvos 
takelius, kur gyva lietuvio 
dvasia dūsaudama vaikščio
jo.

Atgavus spaudą, lietuviš
kas žodis, kaip plienas kovų 
užgrūdintas, stojo viešai tau
tos ir valstybės reikalų ginti. 
Ir taip toji kova vainikavosi 
1918 m. vasario 16 d. pergale. 
O ką spausdintas žodis reiš
kė per 22 laisvo gyvenimo 
metus, sunku šiose keliose ei
lutėse nusakyti.

1940 vėl apsiniaukė tėvy
nės padangė. Vieną kitą pa
keisdamos okupacijos, žudy
damos tautą, uždėjo antsnukį 
ir teisybę šaukiančiam žo
džiui. Spausdintas teisybės ir 
teisingumo žodis nuėjo į po
žemius ir iš ten naujų knyg
nešių buvo platinamas tautos 
nemirštamumu tikinčiųjų 
tarpe. Jis gaivino ir dabar te- 
begaivina nors ir didžioje ne
žinioje likusius brolius.

Siaubo dienos išblaškė mus 
visus po visus keturis vėjus. 
Bet ir tremtyje lietuvis ne
gali kvėpuoti be gimto spaus
dinto žodžio. Kad ir sunkiau
sios ekonominės sąlygos, kad 
ir primityvi technika ir dide
lis jėgų bei pastangų įtem
pimas neatbaido tremtinių

MOTINOS PAGERBIMAS PARYŽIUJE
Š. m. birželio 8 d. Pary

žiaus Lietuvių Savišalpos Dr- 
ja surengė minėjimą pagerbti 
lietuvei motinai.

Susirinkus gražiam būre
liui svečių, minėjimą atidarė 
tos Draugijos pirmininkas 
pulk. Lanskoronskis, pa
kviesdamas į garbės prezi
diumą keletą motinų.

Ponia Bačkienė paskaitė į- 
domų pranešimą apie lietuvę 
motiną, jos vaidmenį šeimo
je, tautos gyvenime ir auklė
jime jaunosios kartos. Be to, 
ji iškėlė nuopelnus mūsų tau
tai žinomų lietuvių moterų 
Žemaitės, Pečkauskaitės ir 
kitų.

Po kalbos sekė deklamaci
jos ir dainos pritaikytos šiai 
dienai. Nežiūrint sunkių 
tremtinių gyvenimo sąlygų, 
meniškoji dalis praėjo įdo
miai ir su dideliu pasisekimu. 
Čia tenka pažymėti solistę p.

entuziastų, kad lietuviška 
knyga ir tremtyje tarptų. Ir 
ji tarpsta! Vien tik laikraš
čių išeina 232.

Minėdami lietuvišką knygą 
ir prisimindami jos kryžiaus 
kelią, dar labiau susikaupki
me savyje ir palaikykime 
tremties spaudą, kad tie žmo
nės, kurie savo laiką ir jėgas 
tam darbui atiduoda, maty
tų, kad darbas vertinamas ir 
kad spausdinto žodžio reikš
mė suprantama — tai bus di
džiausias atpildas už jų triū
są. (Pragiedruliai)

J. Ls. 

Dobužinskienę ir deklamuo
to ją p-lė Dauguvietytę. Ypa
tingai daug simpatijų iš sve
čių pusės susilaukė mažieji 
programos dalyviai. Labiau
siai išskirtini yra: p-lė Stat
kutė (gražiai paskambino pi- 
janinu), dvi mažos sesutės 
Dobužinskaitės, kurios pa
dainavo duetą ir daugelis ki
tų mažų berniukų ir mergai
čių. Ta proga reikia pagarbos 
reikšti toms motinoms, ku
rios savo vaikučius taip gra
žiai išmokė dainelių ir eilė
raščių. Stebėtina tai, kad se
nosios kolonijos kai kurie 
vaikučiai, nors ir silpnai mo
kėdami lietuviškai, eilėraš
čius padeklamavo labai pui
kiai.

Dar tarus žodį Draugijos 
vicepirmininkei p. Bačkienei, 
minėjimo pirmoji dalis buvo 
baigta Tautos himnu.

Po trumpos pertraukos 
prasidėjo antroji dalis — pa
gerbimas motinų, išdalinant 
joms kuklias dovanėles. Prie 
to prisidėjo B ALF Paryžiaus 
skyrius, sudaręs kuklius pa- 
kietėlius iš paskutinių savo 
išteklių. Bet daugiausia tam 
reikalui pasidarbavo Lietu
vių šalpos Draugija.

Už surengimą to minėjimo 
yra dėkingos motinos ir sve
čiai Lietuvių šalpos Draugi
jai. Ypatingai tenka išreikš
ti padėkos p. Bačkienei, kuri 
tam reikalui dirbo nesigailė
dama nei savo brangaus lai
ko, nei energijos.

K. Brazauskas.

ARKIVYSKUPAS R. J. CUSHING 
KUN. PRANO JURO JUBILIEJUJE

Birželio 22 d. Lawrence, [ 
Mass., šv. Pranciškaus lietu-1 
vių parapijoje įvyko iškil
mės, kurios paliko neišdildo
mų atsiminimų visiems, ku
rie jose dalyvavo.

Kun. Pranas M. Juras, pa
rapijos klebonas, daugelio 
organizacijų pirmaeilis rėmė
jas ir vadas, minėjo savo 25 
metų kunigystėje sukaktį. Tą 
brangią jubiliato dieną di
džiai įprasmino savo dalyva
vimu Bostono arkivyskupijos 
ganytojas, J. E. arkivysku
pas Richard J. Cushing.

Didžiulės procesijos bažny
čion prie altoriaus atlydėtas, 
jubiliatas aukojo šv. mišias, 
asistuojamas Tėvų Marijonų 
provincijolo kun. J. Jančiaus 
ir kun. J. Pauliukonio, kilu
sių iš Lawrence parapijos. 
Per mišias giedojo arkivys
kupijos seminarijos choras, 
kun. prof. Shea vadovauja
mas. Garbės sargyboje prie 
altoriaus budėjo Kolumbo 
Vyčiai.

Pamokslininku buvo kun. 
Jonas Balkūnas. Savo pa
mokslo pagrindine tema pa
sirinko jis šv. Dvasios veik
mę ir reikšmę Katalikų Baž
nyčios gyvenime. Iškėlė lie
tuvio kunigo vaidmenį lietu
vių tautos gyvenime ir nu
rodė, kokią svarbią vietą mū
sų gyvenime užima jubilia
tas.

Po mišių į gausiai susirin
kusius tikinčiuosius prabilo 
arkivyskupas Cushing. Pa
brėžęs kunigystės amžinumą 
ir nesikeičiamumą, nurodė, 
kad kiekviename amžiuje ka
talikų kunigas turėjo turėti 
skirtingas ypatybes. Pažy
mėjo, kad šio 20 amžiaus ku
nigas turi būti visiškai atsi
davęs kitų žmonių gerovei, 
visai užmiršdamas save, savo 
patogumus. Jis turi būti tik
ras Dievo įrankis sieloms iš
gelbėti ir drauge būti tikras 
žmogus. Nusakęs 20 amžiaus 
kunigo privalumus, arkivys
kupas tvirtu ir nuoširdžiu 
žodžiu pažymėjo, kad “kun. 
Juras yra tikras 20 amžiaus 
kunigo pavyzdys.” Jis seka 
savo globėjo šv. Pranciškaus 
pavyzdžiu.

Arkivyskupas pareiškė, 
kad jam tikras džiaugsmas 
atvykti šv. Pranciškaus baž
nyčion ir pareikšti pagarbą 
kun. Jurui, kurį jis pažįsta 
dar nuo seminarijos laikų, 
kur jis buvo pavyzdingas se
minaristas, kokiuo jis ir šian
die tebėra.

“Aš reiškiu kun. Jurui sa
vo nuoširdžiausius sveikini
mus, savo meilę ir pagarbą ir 
prašau Dievo, kad Jis duotų 
mums visus tokius kunigus, 
kaip kun. Juras” — baigė ar
kivyskupas Cushing.

Po pamokslo, procesijai iš
ėjus, arkivyskupas pasiliko 
bažnyčioje ir laimino visus 
tikinčiuosius.

Vakare švč. Marijos audi
torijoje įvyko jubiliatui pa
gerbti vakarienė. Susirinko

per 600 asmenų, jų tarpe per 
50 kunigų.

Vakarienė praėjo jaukiai 
ir rimtoje aplinkumoje. Įžan
ginį žodį pasakė kun. Jonas 
Bernatonis, rengimo komite
to pirmininkas. Programos 
vedėju buvo pakviestas Juo
zas B. Laučka. Klasinės mu
zikos visą eilę kūrinių išpildė 
simfoninis orkestras. Liau
dies dainų padainavo parapi
jos choras, Algio Šimkaus 
skoningai vadovaujamas. 
Duetų sudainavo Izabelė Zo- 
lubaitė ir Stella Raynauskai- 
tė. Smuiku solo grojo Einar 
Hansen, Boston Simfonijos 
orkestro narys.

Pagrindinę sveikinimo kal
bą pasakė J. E. vyskupas 
Wright, arkivyskupo pagel- 
bininkas. Labai gražiai įver
tinęs kun. Jurą, kaip darbš
tų, pasiaukojusį ir pavyzdin
gą kunigą, vyskupas Wright 
kvietė lietuvių jaunimą išlik
ti ištikimu savo tėvų tauti
niams papročiams, nesigėdin- 
ti savo lietuviškų pavardžių.

Šiltus sveikinimo žodžius 
pasakė kongresmanas Tho
mas J. Lane ir miesto mayo- 
ras James P. Meehan. Para
pijos draugijų vardu sveiki
no Liudvika Vencienė.

Lietuvių kunigų vardu 
sveikino kun. Dr. Juozas 
Prunskis.

Seminarijos rektorius 
mons. Edward S. Murray pa
skaitė atsiųstąjį šv. Tėvo 
sveikinimą kun. Jurui. Jis iš
ryškino visą eilę kun. Juro 
gražių būdo ypatybių ir pa
linkėjo jubiliatui sekančias 
jubiliejaus iškilmes švęsti 
laisvoje Lietuvoje, kurios 
ateitimi, kurios kultūra jis 
taip daug rūpinasi.

Jubiliatas iš širdies dėko
jo sveikinusiems, pažymėda
mas, kad visa tai, ką jis savo 
gyvenime yra padaręs gera, 
priklauso Dievo garbei.

Vakarienė baigta malda, 
kurią sukalbėjo vyskupas 
Wright.

Kun. Jur.o jubiliejaus mi
nėjimas praėjo ypatingu dar
numu. Tai buvo tikra kata
likiška ir lietuviška šventė, 
kurios metu kun. Juro darbų 
ir jo asmens įvertinto jai tu
rėjo progos nors kiek pa
reikšti savo dėkingumą ver
tam Dievo tarnui, uoliam 
Kristaus kunigystės vyninin
kui, tauriam lietuviui.

Dalyvavo kunigų iš Massa
chusetts, Rhode Island, New 
Hampshire, New Jersey, New 
York, Pennsylvanijos, Wis
consin, Maine, Connecticut 
valstijų. Sveikinimų laiškais 
ir telegramomis gauta galy
bė ir iš užsienio ir iš Ameri
kos. Sveikino organizacijos ir 
atskiri asmens. Dalyvių tar
pe buvo daug pasauliečių in
teligentų, visoumenės veikė
jų. Visi norėjo nuoširdžiai 
pagerbti kun. Jurą.

Ilgiausių metų ir gausiau
sių Dievo malonių brangiam 
jubiliatui!

Stepas Zobarskas

DANTUKAI
Pabaiga

Ir mokyklos vedėjas nejučiomis pažvelgė į viešnią.
— Tai ko nepasipiršot? — lyg nieko nežinodama, pa

klausė ji.
— Ak, piršausi... ne aš pats, per kitus.
— Tai dabar man jaunikis! Peršasi per kitus. Nuo

taka gali pamanyt, kad su ja ir gyvent nenorėsit, jeigu 
nenorit pats pasipiršti.

Mokytoją staiga išpylė prakaitas. Jis išsiėmė nosinę, 
nusišluostė kaktą, pasitaisė plaukus. Išgirdęs virdulio 
šnypštimą, išėjo atnešti arbatos. Matydama, kad sunku 
jam virtuvėje susigaudyti, viešnia pati išėjo plauti stik
linių. Veikiai paruošė vakarienę, ir vėl susėdo už stalo 
vieni du, tik dabar mokytojas daug arčiau prisislinko. 
Padavinėjo jai cukrų, pyragą, ragino įsidėt uogų (teta 
jam visą puodynę privirusi) ir niekaip negalėjo atsi
gėrėti jos veidu, pilnu sveikatos, akimis, neramiai ju
dančiomis po tankiom blakstienom, ir baltutėliais dan
tukais, kokių reta paieškoti. Kelis kartus buvo beprasi- 
žiojęs, bet vėl nedrąsa užgniauždavo žodį. Pagaliau už

dėjo savo ranką ant viešnios rankos ir tarė:
— Iš tiesų, ponia Albina, kodėl jūs man tada jokio 

atsako nedavėt?
— Aš?
— Na taip.
Nors ir jautė, kad bus užuominų, bet dabar, taip tie

siai paklausta, ji truputį sumišo.
— Nežinau, kaip pasakyt. Buvo visokių priežasčių. 

Svarbiausia todėl, kad neseniai buvau palaidojus sa
viškį. Nenorėjau kalbų. “Dar vyro kapas žole neuž- 
žėlė, sakytų, — o žmona jau su kitais ūlioja.”

— Kas nežino, kad jis buvo girtuoklis ir jūsų visai 
nemylėjo. Be to, daugiau, kaip dveji metai po laido
tuvių.

— Koks bebūtų buvęs, bet kai jau mirė ...
— Suprantu jūs, suprantu. Labai gražu, kad nesigai- 

lit geru žodžiu paminėti. Vis dėlto, tikros teisybės taip 
ir nepasakėt.

— Pasakiau, kaip gi ne.
— Žinau pats neblogiau už jus, kodėl taip pasikeitėt 

mano atžvilgiu. Anksčiau buvot meilesnė, nuoširdesnė, 
artimesnė, dabar visai atšalot. Atsirado, mat, kas pa
stojo kelią mano laimei.

— Prisipažinsiu atvirai, — staiga prabilo moteris 
griežtu balsu, — kad aš niekuomet netikėjau, jog tam
sta, mokytas žmogus, būsi toks nedoras ir užsiimsi į- 

skundinėjimais. Po to, kai privirei tiek košės mano 
giminei, aš nebenorėjau nė į tą pusę pažiūrėti.

— Giminei . . . kokiam giminei?
— Klausiat, lyg nežinotumėt. Vaistininkui.
— Tai argi vaistininkas . . . jūsų giminė?
— Ir dar koks artimas! — atsakė kone verkdama. — 

Žmogus stengėsi, kaip įmanydamas, visiems patarnavo, 
ir nebrangininkas buvo. Dirbo kuo sąžiningiausiai. O 
jūs, toks bestija, norėjot su purvais sumaišyti, jam šlo
vę nuplėšti. Ką gi jis padarė jums? Sėdėjot su savo va
balais ir reikėjo toliau sėdėti, o ne kaišiot savo nosį į 
svetimą daržą.

Ji pastūmė arbatą ir jau stojosi išeiti. Rausdama iš 
pykčio, našlė atrodė dar gražesnė.

Mokyklos vedėjas visiškai suglumo. Į galvą tvoskė 
mintis, kad nuo dabar gali jos amžinai netekti, nors mo
teris buvo čia pat, rankom pasiekiama.

— Palaukit, išklausykit, — ėmė aiškintis mikčioda
mas, kaip nusikaltęs vaikas. — Piktos valios aš netu
rėjau. Tuo galit patikėti. O kad mano seseriai įdavė 
ne tokius vaistus, kokių buvo prašyta, tai faktas. Labai 
galimas dalykas, kad sukeitė. Gali juk ir taip atsitikti. 
Bijojau, kad nebūtų sąmoningai nusikalstama. Norėjau 
užkirsti kelią piktadarystei. Tad ir nutariau, kad bus 
geriausia, jeigu iškviesime reviziją. Na, ir štai ... la

bai galimas daiktas, kad pasiskubinau, pasikarščiavau. 
Aš toks žmogus. Teisybė man virš visko.

— Teisybė! Teisybė! Atsirado, matai, teisybės ieško
tojas!

— Ponia Albina! — sušuko įsikarščiavęs vabalų mė
gėjas. — Jūs galit sakyti, kad esu kvailas, keistuolis, 
galit vadinti kuo tik norit, bet niekas neturi teisės pa
sakyti, kad aš neteisingas.

— Tai nueikit pasiklausti revizorių ir sužinosit, ar 
daug teisybės jūsų skunde.

— Gal būt, įvyko klaida, kurią aš labai apgailestau
ju. O kad jūs tikrai įsitikintumėt, jog man labiausiai 
rūpėjo teisybė, dar šiandie pat nueisiu ir prie visų vie
šai atsiprašysiu.

— Eikit, jei nebijot, kad išmestų už apikaklės.
— Jeigu vaistininkas bus rimtas ir garbingas žmo

gus, tikiuos, šitas nesusipratimas mus dar labiau su
artins.

— Ach jūs, pavyduoli pavyduoli! — rišdamosi ska
relę, atsiduso našlė. — Jūs, tur būt, kažin ką pagalvo
jot, kai vaistininkas pradėjo pas mane važinėti.

Mokytojas patylėjo, patylėjo, paskui prisipažino iš
raudęs kaip vėžys:

— Kad gi būčiau žinojęs, jog vaistininkas jūsų gimi
nė!
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MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIAI 
ŠAUKIASI PAGELBOS

Mažąją Lietuvą teutonų 
kryžiuočių ordinas naikino ir 
gyventojus žudė ugnimi ir 
kardu, kol ten įsigalėjo. Apie 
600 metų mūsų kraštas vo
kiečių buvo valdomas. Nors 
buvo dėtos visos pastangos, 
kad Mažąją Lietuvą suvokie
tinti, tačiau tai pavyko jiems 
tik dalinai. Tautiniai apsnū- 
dusiems gyventojams atsira
do žadintojai: žinomas poe
tas Kristijonas Duonelaitis, 
mokslininkai Rėsa, Kuršai
tis, rašytojas Sauerveinas - 
Girėnas, kuris parašė Mažo
sios Lietuvos himną: Lietu
viais esame mes gimę, lietu
viai norime ir būt, — Dr. 
Bruožas, Smalakys, Marty
nas Jankus, Dr. Gaigalaitis, 
Dr. Vydūnas ir kiti. Jauni
mas sukruto, bažnytkaimiuo
se įsisteigė giedotojų draugi
jos ir lietuviška daina su
skambėjo visoj Mažojoj Lie
tuvoj. Kultūrinis Maž. Lietu
vos centras buvo Tilžė. Ir ten 
Prūsų lietuviai pradėjo 
spausdinti lietuvišką litera
tūrą, ypač maldaknyges, pa
dėjo broliams Didžiojoj Lie
tuvoj, kur lietuviška spauda 
buvo uždrausta, nelegaliai 
gabeno knygas per sieną. 
Nors Tilžės spaustuvių savi
ninkai buvo vokiečiai, tačiau 
didelė dalis jų tarnautojų bu
vo Prūsų lietuviai, kurie į sa-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. KrelpkltBs 
diena ir naktį

vo darbdavius galėjo įtakos 
padaryti ir taip lietuviškų 
knygų spausdinimas dides
niame maštabe pavyko. Se
nesnioji mūsų karta ir dabar 
gyvenantieji broliai Ameri
koje turimas savo knygas 
yra gavę iš Mažosios Lietu
vos.

Po pirmo pasaulinio karo 
1918 m. Mažosios Lietuvos 
gyventojai jau ant tiek buvo 
tautiniai susipratę, kad jie 
galėjo įsteigti Tilžėj Mažo
sios Lietuvos Tautinę Tary
bą, kuri reikalavo visą Mažą
ją Lietuvą atskirti nuo Vo
kietijos ir ją sujungti su Di
džiąją Lietuva, sudarydama 
vieną valstybę. Gaila, kad 
Mažąją Lietuvą pavyko at
skirti nuo Vokietijos tik iki 
Nemuno.

Klaipėdos kraštas, pri
jungtas prie Lietuvos, kultū
riniai ir ekonominiai spar
čiai vystėsi. Uostas buvo iš
vien didinamas ir gilinamas, 
prekyba žydėjo. Bet deja, 
kraštui taip kultūrėti ir kilti 
neilgai tebuvo lemta. 1939 m. 
kovo 23 d. naciai kaip alkani 
plėšrūs vilkai užgrobė Klai
pėdos kraštą. Iš Tilžės pradė
jo žygiuoti jų kariuomenė su 
daugybe tankų ir į uostą at
plaukė pats tikrasis vilkas 
Hitleris su didžiausiu karo 
laivynu.

Kas paskutinę valandą iš 
veikėjų nesuspėjo pasitrauk
ti iš Maž. Lietuvos į Didž. Lie
tuvą, buvo tuojau suimtas ir 
uždarytas kalėjime. Tūkstan
čiais jų ten nugabeno. Visos 
iškabos ir užrašai lietuvių 
kalba buvo tuojau pašalina
mi, mokyklose buvo tik vo
kiečių kalba dėstoma, bažny-

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
k LIETUVIS GRABORIU8

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
TrsCtadlenl 7:00 pjn. Beit 8sD0 p.m. 

Direktorių^ 
ANTANAS DZŪKAS 

361# East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

LalsnluotM Penna ir New Jereey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prafau 
šauktis prie manes

1601 - 08 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

8804 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.
w

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

čiose buvo uždrausta lietuvių 
kalba pamokslus sakyti. Ku
nigai, kurie mirštančiuosius 
lankė ir lietuviškai kalbėjo, 
buvo aukšta bausme (pinigi
ne) baudžiami su įspėjimu, 
kad antrą kartą bus atiduo
tas į koncentracijos stovyk
lą. Laidotuvėse irgi buvo 
draudžiama lietuvių kalbą 
vartoti. Kas krautuvėse ar 
gatvėj lietuviškai prasitarė, 
buvo nacių mušamas ir ati
duotas pagarsėjusiai Gesta
po—vokiečių slaptajai polici
jai,—ir tikras ir baisus jų 
kankinimas vyko. Lietuviai, 
kaip naciams nepatikimas 
elementas, turėjo savo ūkius 
ir šiaip nuosavybę pasienyj 
apleisti, ten galėjo tik ištiki
mi vokiečiai gyventi. Lietu
viai buvo gabenami gilyn į 
Vokietiją, kur vyrai ir mote
rys viso savo nejudomo tur
to nustoję, turėjo vokiečių 
dvarininkams arba fabrikuo
se vergauti. Daug veikėjų bu
vo gabenama į koncentraci
jos stovyklas. Karui prasidė
jus, visi buvo susipratę lie
tuviai, jauni ir vyresni am
žiaus į kariuomenę imami ir 
tuojau į frontą siunčiami. 
Dėl to ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių karo aukos yra mil
žiniškos. Kada vokiečiai dėl 
nesėkmės rytų fronte turėjo 
trauktis, likusieji lietuviai iš 
Klaipėdos krašto buvo prie
varta išvaromi. Kas neklau
sė, tuojau buvo sušaudomas 
kaip “priešo draugas.” Tokiu 
būdu daug lietuvių iš Klaipė
dos krašto atsidūrė Britų, 
Amerikiečių ir Prancūzų zo
nose, bet daugiausiai jų yra 
Britų zonoj tarp Hannoverio, 
Hamburgo ir Flensburgo. To
kiom pat aplinkybėm ten pa
kliuvo ir daug lietuvių iš tos 
Mažosios Lietuvos dalies, ku
ri buvo pasilikusi prie Vo
kietijos, iš Tilžės, Įsrutės, 
Gumbinės, Stalupėnų, Dar
kiemio, Pilkalnės, Labgavos, 
Vėluvos. Jie nemažiau turėjo 
nuo nacių nukentėti.

Visi šie broliai iš Mažosios 
Lietuvos, tiek daug nuo vo
kiečių, ypač nuo nacių nuken
tėję, dabar gyvena baisiose 
sąlygose. Klaipėdos krašto 
lietuviai iš UNRRA globos ir 
jų, stovyklų šalinami dėl to, 
kad jie, užgrobus naciams 
Klaipėdos kraštą, pasidarė 
automatiškai Vokietijos pi
liečiais. O lietuviai iš to Ma
žosios Lietuvos srities, kuri 
nebuvo prijungta prie Lietu
vos, aišku, jokių pirmenybių 
negavo. Vadinasi, visi Mažo
sios Lietuvos broliai traktuo
jami kaip Vokietijos piliečiai, 
nors karą laimėjusios val
stybių vyriausybės Klaipėdos 
krašto užgrobimą skaito ne
įvykusiu. šitie lietuviai ati
duoti vokiečių globai. Kaip 
vokiečiai jau nuo kryžiuočių 
laikų lietuvius “globojo”, ro
dos, visiems jau žinoma. Vo
kiečiai dabar patys suspaus
tai gyvena ir mažai maisto 
turi. Tad, jeigu jie savo žmo
nių aprūpinti negali, tai ką 
bekalbėti apie tokius, kurie 
jiems aiškiai pasisako, kad 
jie lietuviai.

Šitų mūsų brolių ir sesu
čių gyvenimo sąlygos yra ap
verktinos ir beviltiškos.

Mažosios Lietuvos Taryba 
daro visas pastangas, kad 
vargstantiems padėti ir 
jiems parodyti, kad artimo 
meilė lietuvių tarpe dar neiš
nyko ir kad ir šitiems liki
mo taip skaudžiai paliestiems 
prašvis laimingesnė ateitis. 
Bet mes vieni mažai ką gali
me padaryti, patys skursta
me, toj karo sunaikintoj Vo
kietijoj. Kaip jau dažnai, 
taip ir dabar mūsų akys nu
kreiptos į brolius ir sesutes 
Amerikoj. Mes žinome, kad 
Jūs tuirte kiekvieną dolerį 
savo' prakaitu sunkiai už
dirbti. Bet kad Jūs žinotu
mėt, kokiose blogose sąlygo
se sąlygose čia žmonės lietu
viai žyveha ko aprašyti be
veik neįmanoma, tada aš esu 
tikras, kad Jūs šių vargšų 
pasigailėsite. Ypač aš krei
piuos į Amerikos lietuvišką 
jaunimą. Jūs laisvame kraš
te galite nevaržomai moky
tis, gyvenate sveikose ir nor
maliose sąlygose. O čia Vo
kietijoj ! Mažosios Lietuvos 
vaikai verčiami vokiečių mo
kyklas lankyti, kur svetimša
lių vaikai neapkenčiami ir 
šmeižiami. Jie nuolat alkani, 
dauguma serga džiova. Britų 
zonoj dabar duodama tik 3 
svarai kukurūzinės duonos 
savaitei, ir tos dar nevisada 
galima nusipirkti. Drabužiai 
jau seniai suplyšę, motinėlės 
neturi nei lopų, kad galėtų 
juos sulopyti. Eina basi į mo
kyklą ir žiemą, džiaugiasi, 
kad nors tik medines klum
paites “susiorganizuoja.” 
Studentus lietuvius vokiečiai 
taip pat šalina iš Vokietijos 
universitetų. O kaip jiems 
mokytis su 3 svarais duonos 
savaitei? O ką mūsų vaiku
čiai jau yra viską matę ir 
pergyvenę! Bėgdami nuo 
fronto buvo apšaudomi, bom
barduojami, matė, kaip jų 
mylimieji šeimos nariai, tė
velis, močiutė, broliukas, se
sutė buvo užmušamu O ir da
bar tie vargšai turi dar po 
visų tų' baisių pergyvenimų 
badėti ir—mirti. Kaip baisu! 
Aš žinau, kad mūsų jauni
mas visada jautriai reaguoja 
į mūsų tautos gyvybinius 
klausimus. Pats atsimenu, 
kai jaunas būdamas su entu
ziazmu prisidėjau prie tauti
nio darbo. Bet šiandien mū
sų jaunimas neprivalo už
miršti, kad čia lietuviškas 
jaunimas alksta, šala ir 
skriaudžiamas. Daug Mažo
sios Lietuvos veikėjų buvo 
kankinami ir nukankinti kon
centracijos stovyklose Mau
thausen, Dachau, Buchen
wald, Sachsenhausen, Ausch
witz. Kas ten darėsi, gali tik 
tas suprasti, kuris pats ten 
buvo.

Jūs, brangus Amerikos 
jaunime, buvote nuo tokių 
baisenybių apsaugoti. Dėl to 
prašau visus brolius ir sesu
tes Amerikoj, be tikybos ir 
politinių pažiūrų skirtumo, 
padėti mūsų broliams ir se
sutėms iš Mažosios Lietuvos.

BALF VAJAUS EIGOS ŽINIOS
Pittsburgh, Pa. — Birželio 8 

d. BALF vajaus atidarymo va
karienei vadovavo adv. Schultz, 
vajaus komiteto pirminin. kun. 
Charles Owen Rice, pagarsėjęs 
ekonomistas, pasisakė, tremti
nių būklę gerai žinąs, ir stengi 
siąsis pagelbėti jiems į Ameriką 
atvažiuoti. Jis priminė, kad lie
tuviai įleidžiami pagal kvotas, 
tačiau, kai lietuviai buvo imami 
į karinę tarnybą, tada kvotų ne
žiūrėjo — ėmė visus lietuvių kil
mės vyrus. Sako: “Lietuvių pa
bėgėlių įsileidimas būtų didelis 
mums, Amerikai, įnašas.”

Miesto mayoras David Law
rence nurodė, kad turtingoji 
Amerika juk yra pabėgėlių iš 
Europos sukurta. “Mes negalim 
būti geri šios šalies piliečiai, jei 
mes pamirštume savo senosios 
tėvynės kenčiančiuosius žmo
nes”, mayoras Lawrence nuro
dė. “Sukelti lietuviams šelpti tik 
$30,000 Pittsburghe, tai juokin
gai maža suma”, toliau kalbėda
mas pabrėžė. Jis ragino pasi
stengti mažiausiai tris kartus 
tiek sukelti. Baigdamas kalbėti 
pažadėjo leidimus ir visokeriopą 
talką, kada ir bet kokius lietu
viams gelbėti vajus reikės reng
ti.

Teisėjas Henry Ellenbogen 
nurodė, kaad palyginus su nu
kentėjusiais žmonėmis Europoje, 
amerikiečiai visi yra milijonie
riai. “Mūsų silpnybė, kad mes, 
gyvendami prabangoje dažnai 
pamirštame savo pareigą — gel
bėti nelaiminguosius. Jei mes jų 
nesušelpsime, komunistai pasi
stengs jiems duoti kąsnį, norėda
mi juos į savo pusę patraukti”, 
sakė teisėjas.

Kun. Povilas Lunskis nurodė, 
kad niekad artimo meilė nebuvo 
taip reikalinga, kaip dabar, 
šiandieną.

Kun. J. čekavičius, neseniai 
atvykęs iš Europos, pabėgėliĘ 
vardu prašė gelbėti, kol galime, 
bent tuos, kuriems galime gel
bėti.

Pačiame bankiete sukelta per 
1,000 dolerių.

Rugpiūčio 17 d. Lithuanian 
Country Club bus milžiniškas 
piknikas BALF naudai, o vieša 
rinkliava gatvėse — rugsėjo 15 
dieną.

Pittsburghas ruošiasi dide
liems BALF darbams.

Haverhill, Mass. — Dviejose 
pramogose BALF naudai su
rinkta $106.07. Vien Penny Sale 
surinko $59.07.

Chicago, UI. — BALF apskri
tis rengia milžinišką pikniką 
Labdarių ūkyje, liepos 27 d. Iš 
įvairių kolonijų bus organizuo
jami busai.

Chicago, Ill.—Marquette Park 
Lietuvių Namų Savininkų Drau
gija BALF 5 skyr. vadovybei į- 
teikė $25.00 auką. Kiekviena 
draugija, nežiūrint kokiu tikslu 
organizuota, turėtų remti vi
siems remtiną BALF vajų.

Chicago, Ill. — Arkivyskupo 
kardinolo Stritch maloniu pri
tarimu, Chicagos lietuvių para

pijų bažnyčiose daromos rinklia- 1 
vos BALF. Trijose lietuvių baž- 1 
nyčiose BALF rinkliavos jau į- ' 
vyko.

Nekalto Prasidėjimo Brighton 1 
Park, bažnyčioje surinkta $830; 1 
Šv. Jurgio parapijoj, Bridgepor- ■ 
te — $635.70 ir šv. Kryžiaus pa
rapijoj, Town of Lake—$461.78.

Chicago, Ill. — Vieša rinklia
va gatvėse BALF įvyksta liepos 1 
1 d. Rinkliava tą dieną bus ir 
Cicero, m. Vajaus komitetas 
stengiasi, kad bent 2,000 rinkėjų 
išnaudotų šią gerą progą.

Detroit, Mich. — Kun. I. F. 
Boreišio pastangomis ir talka, 
BALF 76 skyr. parinko piknike . 
aukų. Rinko: A. Petraitis, M. 
Helen, S. Šimonis, R. Gajauskas. 
Nukentėjusiems lietuviams aukų 
privalėtų rinkti kiekvienoje or
ganizacijoje ar privačiame pik
nike ar kitokioje pramogoje.

Norwood, Mass. — L. Vyčių 
kuopa yra viena tų draugijų, ku
ri iš savo pramogų gauto pelno 
10% skiria BALF.

Baltimore, Md. — šeštadienį, 
birželio 14 d. čia buvo vieša rink
liava — Tag Day. Nors lijo per 
ištisą dieną be sustojimo, aukų 
surinkta per $900.00. Aukų rin
kėjai dirbo dideliu pasiaukoji
mu.

Maryland© kvotai netrūksta 
nei poros tūkstančių dolerių.

Dabar Baltimore ruošiasi di
deliam rūbų vajui, ir kartu baigs 
piniginį vajų.

Maspeth, N. Y. — Kun. Jono 
Balkūno, našlaičių komisijos iž
dininko, pastangomis, šeštadienį, 
birželio 7 d. surengtoj vakarie
nėje lietuviams našlaičiams pa
remti, gauta pelno per $2,000.00.

Brooklyn, N. Y. — Našlaičių 
vakarienės Maspethe proga Lie
tuvių Siuvėjų lokalas 54 BALF 
paaukojo $500. Tai jau antra to
kio dydžio Brooklyno siuvėjų au
ka lietuviams tremtiniams šelpti.

BALF sandėly per balandžio 
mėnesį gauta: rūbų 3,821 svarų; 
maisto 381 svarų; knygų 116 
svarų; mokykloms reikmenų 31 
svaras. Viso 4,349 svarai. Per 
gegužės mėnesį BALF sandėly 
gauta: rūbų 23,223 svarai; mais
to 16 svarų; vaistų 15 svarų. Vi
so 23,254 svarai. Dalis dovanų 
jau išsiųsta, kita dalis nepakuo
ta ir laukia laivo, trečia dalis 
baigiama paruošti. Šiuo metu iš
siuntimui kenkia laivų ir uostų 
darbininkų streikas.

Ansonia, Conn. — BALF 78 
skyriaus prakalbose surinkta 
$99.96. Vakarienėje gauta pel
no $161.44. Vajaus metu gauta 
aukų $710.15. Skyrius pridėjo 
$5.85. BALF Centrui per 3 kar
tus atsiųsta $716.00. Pas iždi
ninką Ansonijoje dar likę $30.81.

galėtų dar prisidengti. Dovano
dami daiktą, turėkite mintyje, 
kad tam daiktui pasiųsti dar rei
kia išlaidų. Tad, BALF dovano
kite tik tokius daiktus, kuriuos 
būtų verta persiųsti.

— Kai BALF vadovybė ir 
centras, už Jūsų aukas jūsų var
du, perka maistą, perka, ne tik

Liepo;

maistą, perka pigiausiai galima Liepei
kaina patį geriausią maistą. Ge rianapo]
ras, maistingas maistas, ne tik Anglijo]
žmogui yra kaip maistas, bet ba Visi |
do paliestam asmeniui yra svei lankyti ]
katos atstatytojas. Dėl to dabar, bus dail
kada taip dar daug pagalbos rei mų. Pa]
kia, o ją taip sunku gauti, sten žįstama]
giamės siųsti tik pačios aukš Visi d
čiausios kokybės maistą.

— Kiekvienas kur nors dirba
me, kur nors perkame, ką nors 
pažįstame. Santykiaudami su 
kaimynais, biznieriais, fabrikan
tais, krautuvininkais, turėkime

B
Biržei

galvoje, kad mūsų kenčiantieji Newark
broliai Europoje tos laimės netu kas, o
ri. Paprašykime kenčiantiesiems šono vy
aukos BALF, kuris nelaimingai vyskupą
siais organizuotai rūpinasi teikti D. šutei
pagalbą. mentą 6

— Kiekvienas paaukotas BA
LF doleris, Jūsų broliui ir sesei 
Europoje pagelbės pavalgyti, 
kiekviena dešimtinė — apsaugos 
lietuvį nuo bado, kiekviena šim
tinė išgelbės gyvybę, o kiekvie
na tūkstantinė duos vilties ken
čiantiesiems gyventi ir sustiprins 
dvasią, kad lietuviai dar nežus!

Nežiūrint kur gyvenate, kuo 
verčiatės, iš kur Lietuvoje esate 
kilę, aukodami atminkite, kad 
gelbstite savo artimui. Kas dau
giau aukoja, tas daugiau ir tu
rės. Aukas įteikite vietos komi
tetams, arba tiesiog siųskite į 
BALF Centrą, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

NENUTRAUKIAMA UŽ LIE
TUVOS LAISVŲ MIŠIŲ EILE

kilmese 
gai bei 
pijų ku! 
monsinji

Birželi 
želyje 
metų s 
piknikas! 
rintas 1 
kurias s 
specialiai 
kų dainų

šv. Pc 
toje pači 
niką liepi

Juk mes esame visi lietuviai, 
vienos šeimos nariai.

Kiekviena mažiausia dova
na nušluostys čia vaikučių ir 
senelių ašaras ir jų dėkingu
mas bus be ribų.

Erdmonas Simonaitis.
Mažosios Lietuvos Tarybos 

Pirmininkas.

— Redaktorius J. Kardelis iš 
Europos praneša, kad Lietuvių 
Operai tremtyje, Vokietijoje, 
kostiumus pasigaminti daugiau
siai pagelbėjo Amerikos lietuvių 
paaukoti ir BALF Centro at
siųsti drabužiai. Iš įvairių senų ir 
naujų suaukotų rūbų tremtiniai 
pasigamino ir scenai naudoja 
pakenčiamus kostiumus. Nuošir
džiai už aukas dėkodami lietu
viai tremtiniai, visokiausių dova
nų iš Amerikos laukia ir dau
giau.

— Siųsti nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams “taip sau pa
galbą”, nepakanka. Siunčiant 
rūbus, reikia siųsti ne skarma
lus, bet tokius, kuriais žmonės

(Nuo vasario 16 d., 1947 iki 
vasario 16 d. 1948)

Kol žydų tautos ganytojo, Mo
zės, rankos buvo pakeltos aukš
tyn, Izraelitai laimėjo kovą, ir jo 
rankos nepailso. Panašiai mūsų 
Ganytojas, Jėzus Kristus, nenu
ilstamai kasdien šv. mišių už 
Lietuvą eilėje rodo Dangiškajam 
Tėvui savo žaizdas, kad Dievas 
pasigailėtų baisią vergiją ken
čiančios Lietuvos.
Maldos Apaštalavimo Centras 

St. Robert’s Hall 
Pomfret Centre, Conn.
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Į revizorių išleistuves susirinko visi, kurie liežuviu 

ar darbais palaikė mūsų miestelį aukštumoje. Čia, be 
visos eilės į vaišes kviečiamų žmonių, sėdėjo nuvados 
viršininkas su ponia, viršaitis su sekretorium, felčeris 
su dantų gydytoja, daktaras, kooperatyvo vedėjas, ban
kelio pirmininkas, pašto viršininkas ir baltadantė naš
lelė. Vaistininkas, norėdamas, kad visa apylinkė suži
notų, jog jis lieka teisus ir jo vaistinė vėl įgyja visišką 
pasitikėjimą, apkrovė stalą dešrom, kumpiais, sviestu, 
sūriais ir vienu po kito nuo stalo nueisiančiais degtinės 

3 buteliais. Valgyti dar nepradėjo, nes visi dairėsi klebo
no. štai, pasirodė ir laukiamas, viso miestelio siela ir 
širdis. Išdidus, pilnas pasitikėjimo ir jėgos, įžengė vi
dun, dešinėj rankoj laikydamas lazdą. Nespėjęs nė pa
sisveikinti su šeimininku, tarė revizijos komisijos pirmi
ninkui:

| — Sakykit, ponas, ar lazda turi vaistininką vanoti, 
ar teks ją pastatyt į kertę?

— Kaip matau, tai jūs, klebone, nepasitenkinat evan- 
gelišku švelnumu, — įsiterpė nuovados viršininkas.

— Kaip kada, — atsakė klebonas. — Kartais ir šven
tas žodis padeda, bet kartais tenka griebtis ir tokio in
strumento, kuris daugiau įkvepia šventos dvasios, negu 
visa eilė gražiausių pamokslų.

— Padėkit lazdą į kertę, — atsakė pirmininkas. — 
Šį kartą visiškai pakaks gero žodžio.

— Ir sveikos burnos, — pridėjo viršaitis.
— Tai ačiū Dievui, vadinasi tu, virvele, doras žmo

gus.
— Taip jau išeitų, dekane.
Ir abudu, stipriai apsikabinę, išsibučiavo.
Po to prasidėjo valgymas ir gėrimas.
Jau visiškai sutemo ir svečiai buvo pradėję svarsty

ti valdžios klaidas bei nurodinėti, ką turėtų daryti šitas 
ministeris ir ką anas, kai patyliukais prasivėrė svetai
nės durys ir pasirodė mokyklos vedėjas. Valandėlei visi 
nutilo, nelyginant būtų užkandę žadą. Labiausiai neti
kėtas pasirodymas buvo vaistininkui. Išvydęs priešą, 
net sužaibavo akimis. Nelaukdama, kol prasidės ne
smagūs žodžiai, našlė prisilenkė prie šeimininko ir ko
kias dvi minutes kuždėjo į ausį. Tada, didžiausiam visų 
nustebimui, vaistininkas atsistojo, prisiartino prie su
glumusio mokyklos vedėjo ir ištiesė ranką. Svečias ją 
apkabino abiem saujom ir nuoširdžiai pakratė.

Netardami nė žodžio, abudu prisiartino prie stalo. 
Šeimininkas paėmė pačią didžiausią taurę, pripylė deg
tinės, įdavė mokyklos vedėjui ir, susidauždamas su juo, 
sušuko:

— Už pavėlavusio sveikatą!
— Už teisybę! pridūrė vedėjas, ir nors kitais atve

jais atsisakydavo gerti, šiandie ligi dugno išmovė.
— štai kur evangeliškas švelnumas, — nuščiuvo kle

bonas. — Neveltui pasakyta: “ ... ir atleisk mums mū-

sų kaltes, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams.” 
Arba: “ir tiesos ieškotojams lemta kartais suklysti.” 

* * •
Vaišės baigėsi vėlokai. Vieni svečiai dairėsi, kur nu- 

griuvus pasnausti. Antri tvirčiau stovėjo, nors ir ban
gavo po kojomis žemė. Treti strapaliojo po viduaslį, pri
sikabindami tai prie vieno, tai prie kito ir ieškojo prie
žasčių arba pasibučiuoti arba pasikumščiuoti. Blaiviau
si buvo klebonas, pats vaistininkas, revizoriai, mokyk
los vedėjas ir našlė. Ji beveik visiškai negėrė, tiktai 
ragino kitus. Ir kurį tiktai ji paprašydavo, rodydama 
savo baltus dantukus, tas ligi dugno išmaukdavo. Ga
liausiai vaistininkui pasirodė atėjęs pats laikas atverti 
savo širdį. Priėjo prie Vikonienės, paėmė ją už rankos 
ir tarė tvirtu balsu:

— Mano sveteliai, ponios ir ponai! Tamstų akivaiz
doje kreipiuosi į gerbiamąjį kleboną ir prašau ateinan
čią savaitę surišti mus su ponia tokiais ryšiais, kuriuos 
tik pats Dievas begalėtų atpalaidoti.

— Valio! Valio! — sušuko griausmu svečiai, ir pir
masis pasveikino, palinkėdamas laimingo gyvenimo, re
vizijos komisijos pirmininkas. Neatsiliko nė jo padė
jėjas.

— Labai gaila, — kalbėjo jie, — kai negalėsime as
meniškai dalyvauti tamstų vestuvėse.

— O gal galėtumėt kaip nors? — beveik maldaute 
maldavo šeimininkas.

— Ne, ne, jokiu būdu. Vistik tolimas kelias iš Kauno, 
o be to, kas žino, kurian Lietuvos kampeliu būsim nusi
danginę. Labai ačiū. Gal būt, kita proga.

— Kartu! Kartu — sušuko pašto viršininkas.
Nori-nenori teko vaistininkui su našlele išgerti po 

taurę ir prie visų pasibučiuoti.
Mokyklos vedėjas vos besilaikė ant kojų: taip jį pri

trenkė nelaukta žinia.
— Kaip gi čia dabar, — prašneko pusbalsiai į Viko- 

nienę, ir jo žodžiuose buvo nemaža priekaištų. — Sakėt 
gi, kad giminė.

— Tai argi vyras ne giminė? — nusijuokė našlė, nu
švisdama baltais dantukais. — Aš nemelavau.

— Jeigu jau taip, tai man nieko kito nebelieka, kaip 
tik palinkėti tamstoms laimingo gyvenimo.

Tai taręs, spaudė abiejų rankas ir pirmas išsiskubino 
namo.

Oras buvo vėsus. Brėško. Baigė užgesti žvaigždynas, 
viena aušrinė tebespindėjo dangaus gilybėje. Kur-ne- 
kur suspurda mieguistas paukštelis, šlamteri vėjo pa
pūstas lapas. Vėl gili tyla. Tik girgžda smėly batai vie
nišo žmogaus, kuris staiga prisimena savo paties para
šytus žodžius;

Su miško vabalėliais
Gimiau aš ir užaugau.
Už miško vabalėlį
Man nėra geresnio draugo.
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j KORESPONDENTU PRANEŠIMAI

Marianapolis
Liepos 4 dieną, gražiame Ma- 

rianapolyje, įvyksta Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena.

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti į šias iškilmes, kuriose 
bus daug įvairių pasilinksmini
mų. Pasimatysite su savo pa
žįstamais iš įvairių miestų.

Visi kviečiami, visi laukiami.
Rengėjai.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Bayonne, N. J
Birželio 27 d. 4 vai. po pietų 

Newarko vyskupas pagelbinin- 
kas, o dabar paskirtas Pater- 
sono vyskupijos ganytoju, J. E. 
vyskupas Thomas A. Boland, D. 
D. suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą 60 asmenų. Dalyvavo iš
kilmėse apylinkės lietuviai kuni
gai bei įvairių Bayonnės para
pijų kunigai, jų tarpe keletas 
monsinjorų.

Sopulingos Dievo Motinos baž
nytinis choras ėjo bendrai prie 
Komunijos birželio 15 d. per 8 
vai. mišias.

Po mišių buvo pusryčiai.
Harrison-Kearny vyčių 90 kp. 

išrinko komitetą, kuris rūpes
tingai ruošia 30 metų sukakties 
proga įdomią trijų dienų progra
mą.

Spalių 10 d. bus visų vyčių na
rių suėjimas. Spalių 11 d. bus 
šokiai ir spalių 12 d. vakarienė.

Viešpaties Atsimainymo parapijos Veteranų posto vėliavų šventinimo iškilmės, kurios į- 
vyko birželio 20 dieną. Paveiksle centre matyti kun. J. Balkūnas, posto kapelionas ir ko- 

mandierius J. Benedict.

.... ..

VIETOS ŽINIOS
Is Maspetho MIRĖ

Birželio 29 d. parapijos dar
želyje įvyko šios parapijos 40 
metų sukaktuvėms paminėti 
piknikas. Piknikas buvo paįvai
rintas lietuviškomis dainomis, 
kurias susirinkusieji dainavo iš 
specialiai atspausdintų lietuviš
kų dainų lapelių.

Šv. Petro ir Povilo draugija 
toje pačioje vietoje ruošia pik
niką liepos 20 dieną.

Birželio 23 d. šios parapijos 
Vyčių kuopa turėjo savo susirin
kimą, kurio metu išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkas — Jonas 
Zableckas, vicepirmininkas — 
Jonas Navickas, sekretorė — 
Eleonora Radzevičiūtė ir iždi
ninkas — Mykolas Grigaliūnas, 
korespondente — Jean Radzevi
čiūtė. Buvęs valdybos pirminin
kas Jonas Navickas, jam pačiam 
prašant atleisti iš pareigų poil
sio tikslu, sutiko eiti vicepirmi
ninko pareigas.

Dėkojam senai valdybai už 
atliktas pareigas ir linkim nau
jai valdybai šios kuopos veiklą 
taip išvystyti, kad ji pasidarytų 
pavyzdžiu kitoms, šiemet liepos 
13 d. ši kuopa ruošia ekskursi
ją į Seaside Heights. Savo susi
rinkimus turi kas dvi savaitės.

Liepos mėnesį mūsų parapijoj 
praleis savo atostogas Tėvas 
Mykolas Šmigelskis, marijonas.

Birželio 15 d. mūsų bažnyčioje 
susituokė: Helen Kačanauskaitė 
ir Harold Chmielewski.

Moterų sodalicijos narės busu 
važiavo į General Lyons Hospi
tal šeštadienio vakare, birželio 
28 d. Jos priėmė 460 veteranų 
su visokiais užkandžiais, gėrimu 
ir cigaretais, taip pat apdova
nojo juos. Rengimu rūpinosi Ele
na Jankauskienė.

Birželio 28 d. sodalietė Flo
rence Kašėtaitė iš Harrisono iš
tekėjo už Fred Kubeskio Sopu
lingos Dievo Motinos bažnyčioj. 
Kun. D. Pocius suteikė šliūbą ir 
Moterų Sodalicijos Glee Club 
giedojo “Avė Maria” ir “O Ma
rija, Motin Brangi” giesmes.

Vestuvių puota buvo L.A.P.C. 
salėje.

Marijona žiugždienė iš Kear
ny mirė birželio 25 d. ir buvo 
pašarvota B. šaukonio koplyčioj, 
Harrisone.

Buvo palaidota birželio 28 d. 
po 9 vai. mišių iš Sopulingos Die
vo Motinos bažnyčios į Šv. Kry
žiaus kapines, No. Arlington.

Nuliūdime liko vyras Vincas, 
duktė Adelė, du sūnūs, Vincas ir 
Antanas, ir dvi anūkės — Diane 
ir Carol.

Jie dėkoja visiems už atsilan
kymą ir gėlių ir mišių paauko
jimą.

Moterų sodalicijos draugija 
ėjo bendrai prie Komunijos sek
madienį, birželio 29 d. per 9 vai. 
mišias.

Kun. V. Svirnelio brolis Juo
zas grįžo namo iš Anglijos dvie
jų mėnesių atostogoms ir birže
lio 28 d. susituokė su Adele Ra- 
gautskyte iš Patersono. šliūbas 
buvo suteiktas šv. Kazimiero 
bažnyčioj, Patersone.

Jaunų Lietuvių Vyrų draugija 
iš Keamy turėjo metinį pikni
ką Angeles Grove, Union, N. J. 
birželio 28 d. Rengėjų komitete 
buvo B. Jenuss, J. Dargis ir A. 
Serafinas.

A. E. S.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
(Tęsinys)

Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass. .’.....
F. šlapelis, Rochester, N. Y........................
J. Marshal, Prospect Park, N. J..............
John Lukosavage, Brooklyn, N. Y...........
Miss H. Danielas, Passaic, N. J.................
A. Krakauskienė, Nutley, N. J................
Sister of St. Francis, Harrison, N. J.........
Jonas Šaltis, Brooklyn, N. Y......................
S. Gudaitienė, Brooklyn, N. Y..................
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y............
J. Ambrozaitis, Woodhaven, N. Y...........
J. Skužinskas, Brooklyn, N. Y...................
Fr. Cebatorius, Brooklyn, N. Y.................
Fr. Milukas, Elizabeth, N. J.....................
D. Whitecavage, Brooklyn, N. Y..............
T. Urban, Jamaica, N. Y...........................
Mrs. Stučis, Brooklyn, N. Y.....................
Peter Overzot, Bellaire, L. I.......................
T. Buyokas, Brooklyn, N. Y.....................
P. Baitadonis, Bronx, N. Y.......................
Mrs. Oželas, Harrison, N. J.......................
M. Mikolaitis, Philadelphia, Pa..................
T. Vaicekauskas, Woodhaven, N. Y........
A. Križanauskas, Philadelphia, Pa..........
J. Naujokaitis, Pamona, Cal.......................
M. A. Norkūnas, Lawrence, Mass............
Peter Balandis, Utica, N. Y.......................
B. Kauneckis, Pittston, Pa.........................
A. Yankus, Delmar, Del............................
B. Tamošaitienė, Chester, Pa...................
A. Bushman, Brooklyn, N. Y...................
J. Mockevičius, Brooklyn, N. Y................
Z. Karalius, Waterbury, Conn...................
A. Švedas, Brooklyn, N. Y.......................
Mary Perrone, Brooklyn, N. Y..................
Jonas B. Sečkus, Philadelphia, Pa............
Ch. Stelmokas, Brooklyn, N. Y...............
Anna Stankus, Brooklyn, N. Y.................
H. Savickas, Elizabeth, N. J.....................
P. Nassau, Brooklyn, N. Y.........................
Mary Poltie, Brooklyn, N. Y.....................
J. Obelėnas, Brooklyn, N. Y.......................
A. Sniečkus, Waterbury, Conn..................
S. Strazdas, Linden, N. J.........................
M. Vamis, Brooklyn, N. Y.......................
B. Mender, Brooklyn, N. Y.......................
M. Zujus, Wilkes Barre, Pa.......................
A. Pažereckienė, Maspeth, N. Y.............
G. Unguraitis, Brooklyn, N. Y.................
S. Ruginis, Brooklyn, N. Y....................
Rap. Baliauskas, Chicago, Ill.....................

(Bus daugiau)

$10.00 
...$5.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$2.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
....$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
...$1.00 
....$1.00 
,...$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ANTROJI VAJAUS ATSKAITA

Į antrąją vajaus atskaitą įei- Dayton ..
Columbusna visos aukos, prisiųstos Ame

rikos Lietuvių Tarybos iždan 
nuo šių metų balandžio 1 iki ge
gužės 31 dienos. Po gegužės pa
baigos atėjusios aukos bus skel
biamos sekančioje vajaus at
skaitoje.

Iki šių metų kovo 31 dienos 
įplaukė $65,639.10. Per balan
džio ir gegužės mėnesius įplau
kė $22,227.25. Viso jau įplaukė 
$87,866.35.

Visiems ALT skyriams, orga
nizacijų komitetams, organizaci
joms, paskiriems veikėjams ir 
aukotojams, kurie sudėjo ir rin
ko šias aukas, Amerikos Lietu
vių Taryba širdingai dėkoja.

Amerikos Lietuvių Taryba. 
Vykdomasis Komitetas;
Leonardas Šimutis, pirm., 
Dr. P. Grigaitis, sekr., 
Mikas Vaidyla, iždin.

ANTROJI AMER. LIETUVIŲ 
TARYBOS $250,000 VAJAUS 

ATSKAITA
Nuo 1947 m. bal. 1 iki 
geg. 31 d. įplaukė..... $22,227.25
Pirmoj atskaitoj
paskelbta ..................  $65,639.10
Viso iki geg. 31 d.
įplaukė .......................$87,866.35

Aukos Valstijomis
.$ 9,757.75 
. 6,075.00 
. 1,906.70 
. 1,429.00 

830.80 
662.00 
500.00 
482.00 
177.00 
147.00 
145.00 
100.00 
10.00

5.00

Massachusetts ... 
Pennsylvania .... 
Illinois .............
New Jersey .....
Connecticut .....
California ..........
Quebec, Canada 
Michigan .........
Ohio ..................
Wisconsin ..........
Indiana ..............
Oregon ..............
New York .......
Colorado ............

Aukos Kolonijomis
Massachusetts:
Boston ......
Brockton ...
Athol ........
Worcester .
Lawrence ...
Haverhill ...
Westfield ...
Gardner ....
Bridgewater

$5,366.75
. 1,400.00
. 1,000.00
. 921.00
. 550.00
. 257.00
. 250.00

10.00
3.00

Iš viso
Pennsylvania:
Pittsburgh ........
Wyoming Valley 
Shenandoah ......

Iš viso...................
Illinois:
Waukegan ...........
Chicago ir Cicero
Rockford .............
Springfield ..........
Westfield .............
Virden ................ .

Iš viso
New Jersey: 
Elizabeth ... 
Connecticut: 
Hartford .... 
Manchester 
Poquonock 
Ansonia .....

Iš viso ...........
California:
Los Angeles .
Quebec, Can.:
Montreal .......
Michigan:
Grand Rapids
Ohio:

Iš viso
Wisconsin:
Racine ....
Kenosha .

Iš viso ..............
Indiana:
South Bend.....
La Porte .........
Indiana Harbor

Iš viso .......
Oregon:
Coos Bay ....
New York:
Binghamton
Colorado:
Denver .......

$9,757.75

Iš viso

$166.00
. 11.00

$177.00

$131.00
. 16.00

$147.00

$100.00
. 40.00
.. 5.00

.$145.00

.$100.00

$10.00

$5.00

$22,227.25

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

gyv.

gyv.

gyv.

$4,000.00
. 1,500.00
. 575.00

$6,075.00

.$1,000.00

. 557.50

. 146.50

. 116.70

. 81.00
5.00

$1,906.70

$1,429.00

$500.00
. 310.80
. 15.00

5.00

.$830.80

$662.00

$500.00

.$482.00

Jablonskis, brolis Antano, ar jo vai
kai. Brolis Antanas mirė Amerikoje, 
bet yra gyv. Lietuvoje Sausininkų k., 
Bartininkų vai., Vilkaviškio aps.

Jankauskienė - Krygerytė, Elena, 
vyras Kazimieras Jankauskas ir vai
kai Romualdas, Jadvyga ir Zofija, 
gyv. Bethlehem, Pa.

Jasaitis, Aleksandras, gyveno rodos 
Cleveland, O.

Jasiunaitė, Ona, ištek, pavardė ne
žinoma, gyv. Chicagoje.

Jokūbaitis, Jonas, iš Kretingos, 
Chicagoje.

Jokšis, Kazimieras, sūnus Jono, 
Malboro, Mass.

Jonikas, Jonas, iš Kretingos, 
Chicagoje.

Jonkus, Saliamonas, iš Žiniunėlių k., 
Joniškio vai., Šiaulių ap., turėjo vais
tine (drug store) Rochesteryje ar Phi- 
ladelphijoje.

Juknaitė, Koste, iš Jogvylių k., Pa
baisko vai., Ukmergės ap.

Judonas, Antanas ir Aleksas, 
Cleveland, O.

Kajutytė, Anelė, duktė Jono.
Kalitavičius, Jonas ir žmona < 

gyv. Kingston, Pa., 264 Main St.
Kaminskas, Kleopas, iš Pažėrių k., 

Jurbarko ap. ir jo vaikai Vincenta ir 
Dzidorius.

Kantrimas, Jonas, Juozas ir Toni, iš 
Palangos.

Kareėka, trys broliai, iš Tauragės 
apylinkės.

Kasparienė - Blaėiutė, Elzbieta, iš. 
Mižonių k., Leipalingio vai.

Katilius (Katyl), Juozas, iš Tarpu
čių k., Marijampolės ap., gyv. Chicago.

Katze-Andruškevičiūtė, Elena, duk
tė Juozo ir Barboros.

Kazlauskienė - Urbanavičiūtė, Mar- 
cijona, iš Nauradų k., Naujamiesčio 
vai., Panevėžio ap., gyv. Pittsburghe.

King (Knižikaučienė), Aleksandra, 
ir vyras Petras Knižikauckis, gyveno 
Binghamton, N. Y., kur turėjo res- 
tauraną Clinton St., bet vėliau rodos 
išsikėlė į Johnson City.

Klimavičias, Viktoras, Iš Joknių k., 
Pagyrių par., Ukmergės ap., gyv. N. Y.

Kliorė, iš Panevėžio ar Kėdainių ap., 
gyv. Brooklyne ar Philadelphijoje.

Krasauskaitė, Kleofa, iš Ukmergės 
ap., Širvintų vai., Alionlų k.

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

Kukanauskaitės, Ona ir Marė, ištek, 
pavardės nežin., iš Kiluvos k., Čekiš
kės vai., Kauno ap.

Kundratienė - šakytė, Zuzana, iš 
Žemalės k., Tirkšlių vai., Mažeikių ap., 
vyras Jurgis, gyv. Maynard, Mass.

Kundrotas, Klemensas, iš Gedaičių 
k., Gruzdžių vai., Šiaulių ap.

Kundrotas,
k., Gruzdžių
Milkunaitę.

Kundrotas, 
km., Gruzdžių vai., Šiaulių ap. ir jo 
sesuo Julė Kundrotaitė.

1 Kvedaras, Antanas ir Jonas, iš Šau
kotu k., Kėdainių ap.

Kvekšas, Pranas, iš Jurjonų km., 
1 Gragždų vai., Kretingos ap.

Lapinskas, Adolfas, iš Adutiškio v., 
I Švenčionių ap., vedęs Apoloniją Pet

rauskaite.
Lapkauskas, iš Bogušiukų k., Šilu

vos vai., Raseinių ap.
Lebeckis, Antanas.

gyv.

Ona,

Išvažiavimas pavyko
Birželio 22 d. Lietuvių Pi

liečių Klubas turėjo šaunų 
išvažiavimą į New Bruns
wick, N. J.

Pilni trys autobusai išva
žiavo nuo klubo namo. Visi 
dalyviai puikiai laiką pralei
do.

Legačinskas, brolis Genovaitės Ab- 
romaitienės, gyv. Chicagoje.

Leimonienė - žvirzdinaite, Kazimie
ra, iš Eidintaičių k., Telšių ap., gyv. 
Chicagoje.

Lenkaitis, Mykolas (Mike), gyvenęs 
Chicagoje, vėliau išsikėlęs California.

Lukjanskis, Juozas, tėvo sesuo buvo 
Ona Aramavičienė - Lukjanskaitė.

Lukošiūnas, Albertas, Viktorijos 
Katelytės - Lukošiūnienės sūnus, gyv. 
New Yorke.

Lutkevicz, Frank, gyv. Windsor, 
Conn., 103 Poquonock Ave.

Maknickas, Juozas ir Petras, iš Ri- 
celių k., Liškiavos vai., Alytaus ap.

Malinauskas, Antanas, sūnus Ta
deušo, iš žiniūnų k., Joniškio vai., 
Šiaulių ap., gyv. Chicagoje.

Mališauskienė - Žaliukytė, Helena, 
iš Vilniaus, vyras Česlovas, gyv. Cleve
land ar Chicago, turi siuvyklą.

Maliukevičius
Martinkus, Adomas, Antanas ir Ju

lija, vaikai Pranciškaus iš Luokės
Matulevičius, Antanas, gyv. Pitts

burgh.
Matuliauskas, Petras, iš Pūslių k., 

ir jo sūnus Povilas, gyv. New Yorke.
Merkevičiūtė, Agota, iš Simaneliškio 

dv., Vilkaviškio ap.
Mickevičiūtė, Elė, ištek, pavardė ne

žinoma, iš Bernatonių k., Raudondva
rio vai., Kauno ap.

Mikelis, Kazys ir Pranas, iš Pelute- 
lių k., Veliuonos vai., Kauno ap.

Mikelkevičius, Fredrikas, Jurgis ir 
Povilas, iš Kybartų, išvyk, pas motiną 
Adelę Kleinmanienę į Hinsdale, Ill., 
vėliau rodos persikėlė Chicagon.

Mikšiūnas, Vincentas ir Mikšiūnai- 
tė, Uršulė, iš Papilės vai., Šiaulių ap., 
gyv. Chicagoje.

Mikutaitis, Jurgis, iš Šakių k., Tau
ragės ap.

Mišiukaitytė, Petronėlė, iš Totor- 
kiemio k., Vištyčio (Kaupiškių) vai., 
Vilkaviškio ap.

Mitkevičius, Julijonas, gyv. Chica
goje ar New Yorke.

Mitkus, Felicijonas, iš Skėrių k., Ži
dikų vai., Mažeikių ap., gyv. Brockton, 
Mass.

Montrimas (Montrimai), Stasio ir 
Kazimiero vaikai, iš Nevarėnų vai., 
Telšių ap., gyv. New Yorke.

Montvilaitė, Barbora, iš Nadaukių 
k., Stačiūnų par.

Morkevičius, Kostas ir Bronius, iš 
Balnoravos k., Smilgių vai., Panevė
žio ap.

Motekaitis, Jonas ir Mykolas, iš 
Trakiškių k., Naujamiesčio vai., Pane
vėžio ap.

Mulevičius, Petras, iš Pijorų k., Del
tuvos vai., Ukmergės ap.

Mulokiūtė, (Mulokaitė), Elzbieta, iš 
Kvetkų, Rokiškio - Zarasų ap., gyv. 
Philadelphijoje.

Mušauskas, Aleksandras, iš Telšių 
ap., gyv. Brooklyne.

Mykolaitienė - Bružiūtė, Ona, iš Pa- 
gemevo k., Pajevonio par., Vilkaviš
kio ap.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA 
4L W. 82nd St, New York 24, N. Y.

Šv. Vincento draugijos pus
metinis susirinkimas įvyks 
liepos 5 d. piliečių klubo sa
lėj, 60-39 56 Drive.

Visi nariai prašomi ateiti, 
nes bus svarbių reikalų ap
tarti. Bus renkama ir dalis 
valdybos.

— Birželio 9 d. buvo palai
dotas Antanas Budavičius.

— Birželio 5 d. Altoriaus 
draugija gražiai paminėjo 
savo metinę šventę su iškil
mingomis mišiomis ir Komu
nija. Bendruose pusryčiuose 
dalyvavo virš 100 asmenų.

Birželio 25 d., savo namuo
se, mirė Ciprijonas Mieželis, 
gyvenęs 58-67 Fresh Pond 
Road.

Nuliūdime paliko žmoną 
Bugamilą, sūnus Joną ir Vin
cą ir Lietuvoje seserį Oną 
Stankienę.

Velionis priklausė šv. Var
do ir A.L.R.K. susivienijimo 
draugijoms.

Palaidotas iš Šv. Jurgio 
bažnyčios į Šv. Jono kapines.

Laidotuvėmis rūpinosi A. 
J. Valantiejaus Estate įstai
ga.

IEŠKO VARGONININKO 
VIETOS

Leonardas, iš Gedaičių 
vai., Šiaulių ap., vedęs

Panijušas, Iš Ryškaičių

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St, 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Birželio 15 d. mirė Jurgis 
Sabaliauskas, gyvenęs 137-32 
95 Ave., Jamaica, N. Y.

Dideliame nuliūdime pali
ko žmoną Antaniną, sūnų Izi
dorių, dukterį Oną ir du anū
kus.

Po pamaldų Angelų Kara
lienės bažnyčioje, velionis bu
vo palaidotas šv. Jono kapi
nėse.

Velionio Jurgio Sabaliaus
ko šeima širdingai dėkoja 
kunigams, J. Aleksiūnui ir 
A. Masaičiui už gedulingų pa
maldų atlaikymą, vargoni
ninkui Pr. Dulkei už gražų 
giedojimą ir graboriui J. Ša- 
linskui už malonų ir manda
gų patarnavimą.

A. Sabaliauskienė
ir šeima.

Muzikas, baigęs Pragos 
Konservatoriją, buvęs Lietu
vos Filharmonijos ir operos 
dirigentu, turįs didelę chor
vedžio praktiką, ieško vargo
nininko vietos Amerikoje.

Kreiptis šiuo adresu:
Jeronimas Kačinskas 

Augsburg (13b)
Baltic D.P. Camp,

Hochfeld, BĮ. 28/10 
U. S. Zone Germany

Išnyks su dulkėmis visokį 
[pardavikai,

Bet sielos kraitis liks, kaip 
[amžių grynos liko.

TOLIMIEJI RYTAI 
ŠAUKIA!

PAMATYK JAPONIJĄ 
SU

U. S. ARMIJA
Jei turi 18 iki 34 metų amžiaus (17 su 
tėvų leidimu), gali ten keliauti su U.S. 
Armija. įsirašydamas 3 metams, gausi 
teise pasirinkti tarnybą prie okupaci
jos kariuomenės Japonijoje.

Vyrai, kurie dabar ten yra, sako: 
gera tarnyba—didelė alga, geras mais
tas ir butas ir daug pasilinksminimo 
progų. Pragyvenimas pigus—visa alga 
grynas sutaupymas.

Eiliniai užjūry j gauna 20% daugiau 
—$90 mėnesiui. Pasvarstyk tas privi
legijas šiandien. Pasiteirauk apie spor
to programą, kelionės maršrutas, poil
sio campus ir dabartinius svarbius pa
skyrimus. Nueik šiandien i U. 8. Army 
Recruiting Station, 246 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y.

MIRĖ

Agota Spilgienė, 79 metų, 
gyv. 239 No. 5th St., mirė 
birželio 23 dieną Liko duktė 
Mary Klonius ir sūnus Law
rence.

Palaidota birželio 26 d. šv. 
Jono kapinėse iš Apreiškimo 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
S. Aromiskis.

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.”

ELLIOT ROOSEVELT 
PERGREIT VAŽIUOJA

Elmsford, N. Y. — Polici
jos teisme Elliott Roosevelt, 
velionies prezidento sūnus, 
nubaustas 50 dolerių už jo 
greitą važiavimą automobi
liu.

Policininkas, sulaikęs Roo- 
seveltą, liudijo, kad Elliott 
važiavęs 60 mylių per valan
dą greičiu. Neseniai jis už 
panašų prasižengimą buvo 
nubaustas 15 dolerių.

— Olandų kolonijos (Pie
tų Afrikoje) Surinam vyriau
sybė nutarė pas save įsileis
ti 30 tūkstančių žydų tauty
bės tremtinių.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

G ra bėrius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

G ra bortus—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteiktam Garbingas

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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NEW YORKO APYLINKĖS

LIETUVIU Aii

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

Šokiam gros NAKTIES PELEDŲ Orkestrąw . Liepos-July 1. *17
*

PASKUTINIS KVIETIMAS ŠVENTĖN
Liepos-July 4 d. Jungtinėse 

Valstybėse yra didžiausia 
šventė.

Kadangi šiemet ji pripuo
la penktadienį, o šeštadienį 
ir sekmadienį taipgi nedirba
ma, tai susidarys 3 nedarbo 
dienos.

Daugelis lietuvių tą progą 
žada išnaudoti aplankydami 
New Yorką. Jie būtinai nori 
pamatyti, kaip vietos lietu
viai mini Lietuvių Dieną, ku
ri šiemet bus liepos 4 d. Dex
ter Parke.

Kad mūsų svečiai išsivežtų 
gražų įspūdį, turime visi pa
sirūpinti, jog Lietuvių Diena 
šiemet būtų ko iškilmingiau
siai praleista.

Visi New Yorko - New Jer
sey apylinkių lietuviai liepos 
4 d. maloniai prašomi į Dex
ter parką. Svarbu atsiminti, 
kad tai yra vienintelis tą die
ną lietuvių parengimas.

Gražioje nuotaikoje pra
leisime dieną ir pasigėrėsime 
savo jaunimu, kuris žada 
gausiai atsilankyti ir prisi
dėti prie lietuviškos dainos ir 
lietuviškų papročių palaiky
mo.

Lietuvių Diena bus pradė
ta nuo 1 vai. popiet, kai bus 
atidaryti Dexter parko var
tai. Programa prasidės 5 vai. 
popiet. Šokiai bus nuo 6 vai. 
vakare.

Programoje bus tokios įdo
mybės :

Kalbės tik ką iš Europos 
atvykęs Dr. Pranas Bagdo
navičius.

Tautinius šokius šoks Br. 
Brundzienės vedama jauna- 
mečių šokėjų grupė.

Galingai gros Angelų Ka
ralienės par. jaunuolių benas.

Be to, bus perduodama į- 
domi plokštelių muzika.

Svečių tikimasi iš arti ir 
toli. Visi atsiminkime, kad 
liepos 4 d., šį penktadienį, vi
si keliai veda tik j Lietuvių 
Dieną, į Dexter parką.

Visi iš širdies prašomi ir 
kviečiami, šių žodžių skaity
tojai prašomi būti Lietuvių 
Dienos rengimo komiteto ar
timiausiais talkininkais. 
Kvieskite visus Lietuvių Die
non!

Visiems iki labai malonaus 
pasimatymo Lietuvių Dieno
je!

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

Mūsų Apylinkėje PENKTADIENĮ NEBUS 
PASNINKO

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.

ATVYKO DR. PRANAS 
BAGDONAVIČIUS

Birželio 30 d. “Gripsholm” 
laivu iš Švedijos atvyko Dr. 
Pranas ir Janina Bagdonavi
čiai.

Dr. Pranas Bagdonavičius, 
medicinos gydytojas, yra bu
vęs Vilniaus universiteto chi
rurgijos (surgery) asisten
tas. Tai jaunas, gabus chi
rurgas - gydytojas. Jo žmo
na yra studijavusi ekonomi
nius mokslus. Dr. Pr. Bagdo
navičius yra artimas vysku
po Pr. Bučio giminaitis.

Tikimasi, kad Bagdonavi
čiai apsigyvens New Yorko 
apylinkėje.

Sveikindami naujai atvy
kusius, nuoširdžiai linkime 
jiems gražiausio pasisekimo 
naujose gyvenimo sąlygose.

“Amerikos” skaitytojai tu
rės progos susipažinti su Dr. 
Bagdonavičium liepos 4 d., 
Lietuvių Dienoje.

RUOŠIASI VAKARIENEI

Apreiškimo par. draugijos, 
vadovaujant BALE 23 sky
riui, turėjo susirinkimą. Nu
tarė rugsėjo 7 d. turėti lietu
vių našlaičių naudai vakarie
nę. Visi dalyviai sutiko pla
tinti bilietus ir prašyti aukų 
iš geraširdžių žmonių.

Visi žada stipriai paremti 
badaujančius vaikučius Eu
ropoje.

Vakarienės rengime daug 
dirba Subatienė, Kašetienė, 
Kivytienė, Skarulienė ir ki
tos

P. J. M.

PIKNIKAS PASISEKĖ

Birželio 28 d. Dexter parke 
įvyko Šv. Jurgio draugijos 
piknikas, kuris gerai pavyko. 
Buvo daug žmonių, o šilta 
nuotaika, pikniką padarė la
bai maloniu.

Piknike dalyvavo per 1,500 
žmonių. Visus prie vartų ma
loniai sutiko rengimo komi
sija. Pikniko dalyviai šnekė
jo, kad sekanti įdomiausia 
pramoga bus Lietuvių Diena, 
liepos 4 d., taip pat Dexter 
parke. K.

7:30

AD. JEZAVTTAS 
Muzikos Dlr.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7141

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 
Pranešimu Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Lietuviu Radijo Vakarinės 

7:30 PROGRAMOS 
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

• Prof. A. Vaičiulaitis šią 
savaitę viešėjo New Yorke. 
Liepos 7 d. pradeda darbą 
vasaros semestre, Scrantono 
universitete.

• Prof. Pr. Padalskis buvo 
išvykęs Naujojon Anglijon. 
Dalyvavo kun. Juro jubilie
jaus minėjime.

• Kap. Povilas Labanaus
kas gavo liūdną pranešimą: 
gegužės mėn. Vokietijoje mi
rė jo tėvelis. Visi pažįstami 
reiškia jam gilios užuojautos.

• Dr. J. Simonaitis iš Chi- 
cagos su šeima yra atvykęs 
Elizabethan ir dalyvavo sa
vo brolio kun. J. Simonaičio 
kunigystės sukakties iškil
mėse.

• Apie Kun. J. Brišką, ry
šium su jo žygiais Lietuvių 
Kolegiją steigiant Romoje, 
žinią buvo įsidėjęs prancūzų 
katalikų dienraštis “La 
Croix.”

• Kun. K. Vasys iš Wor
cester, Mass., buvo atvažia
vęs į Elizabethą, kur daly
vavo kun. J. Simonaičio kuni
gystės sukakties iškilmėse.

• J. Bačiūnas iš Sodus, 
Mich. buvo atvykęs New Yor- 
kan ir apylinkėn.

• VI. Grigaitienė, Lietuvos 
operos dainininkė, šiuo laiku 
gyvena Elizabethe.

• Kun. J. Vaitiekūnas iš 
Providence, R. I. buvo atvy
kęs dalyvauti J. Simonaičio 
kunigystės sukakties minėji
mam

• Kun. P. Juraitis iš Athol, 
Mass., buvo taip pat atvykęs 
minėtos sukakties proga.

• Clare Boothe Luce, įžy
mioji rašytoja, redaktorė ir 
artistė, neseniai perėjusi ka- 
talikybėn, turėjo sunkią ope
raciją. Iš ligoninės jau grįžo 
į namus.

• Vytautas Sirvydas, emi
gracijos inspektorius, lankė
si New Yorke. Skubėjo Wor- 
cesterin, pamatyti savo sū
naus naujagimės dukrelės.

• Kun. Dr. J. Beleckas, S. 
J., Scrantono universiteto 
profesorius, vasarą rengiasi 
atvykti New Yorkan studijų 
reikalais.

• Teresa Strogytė, gyve
nanti 370 Hooper St., baigė 
Bishop McDonald aukštąją 
mokyklą.

• Kun. M. Ražaitis perei
tą savaitę viešėjo Pennsylva- 
nijoje. Vasarą praleis Brook
lyne, pavaduodamas kuni
gus.

• Kun. J. česna, Sioux City, 
Iowa, lietuvių parapijos kle
bonas, šiomis dienomis atvy
ko į savo gimtinį miestą 
Scrantoną paminėti savo ku
nigystės sukakties. Ketina ta 
proga lankytis ir apylinkėje.

• Kun. Dr. J. Venckus, S. J., 
Scrantono universiteto profe
sorius, vasarą duos rekolek
cijas seserims kazimierie- 
tėms Chicago j e.

• J. Boley, Vyčių pirmi
ninkas, yra išvykęs su vai
dintojų grupe.

• Stasys ir Klementina že
maičiai, “Amerikos” skaity
tojai Scranton, Pa., birželio 
29 d. minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 30 metų sukaktį.

• A. Devenienė, liepos 5 d. 
išvyksta į Europą siunčiama 
sandariečių ir socialistų.

Kadangi šis penktadienis, 
liepos 4 d., yra Nepriklauso
mybes šventė, kataliku vys
kupai yra atleidę tikinčiuo
sius nuo pasninko ir absti
nencijos tą dieną, šį penkta
dienį galima valgyti mėsą, 
kaip ir kitomis dienomis.

LIETUVIAI SIUVĖJAI
KRATOSI KOMUNISTŲ

Birželio 26 d. lietuvių siu
vėjų 54 lokalo nepaprastam 
susirinkime rinkti du valdy
bos nariai ir delegatas. Val
dybos nariais perrinkti — 
vicepirm. J. Stankevičius ir 
prot. rašt. A. Žilinskas.

“Karščiausia” buvo, kai 
prieita prie delegato rinkimo. 
Valdyba ir dirbtuvių komisi
jos siūlė trečiam vienerių me
tų terminui perrinkti Joną 
Buivydą. Bolševikai ir jų pa
keleiviai norėjo rinkti savo 
žmogų, nurodydami, kad Bui
vydas netinka, nes jis renka 
aukas Lietuvos laisvės ir 
tremtinių, ypač našlaičių šel
pimo reikalui. Jie taip sukie
tėjo, kad nebeatjaučia nė 
mažutėlių. Bet jų pastangos 
nuėjo niekais. Buivydas iš
rinktas 192 balsais prieš 149.

Labai gaila, kad bolševikų 
juodam darbui pagelbėjo ir 
ne jų lagerio žmonės. Bet 
tiek to. Tegu apsigalvoja.

Susirinkime buvo daug lo
kalo narių. Gerai! Visada lan
kykite susirinkimus, ypač 
kai yra svarbūs pareigūnų 
rinkimai.

Dabar siuvėjai kalba, kad 
sekančiais metais turės irgi 
gerą kandidatą delegato vie
tai. Jie plačiai šneka, kad se
kantis delegatas turėtų būti 
Pranas Milas, jaunas, ener
gingas vyras, seniai dirbęs 
unijoje. O dabar linkime ge
ro pasisekimo perrinktam de
legatui.

Unijistas.

Angelų Karalienes 
Parapija

Liepos 6 d. Gyvojo Rožan
čiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Narės prašomos 
skaitlingai dalyvauti.

L.R.K.S.A. 134 kuopos su
sirinkimas įvyks liepos 6 d., 
tuojau po sumos.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas įvyks liepos 
7 d. tuojaus po vakarinų pa
maldų, 8 vai. vakare.

Lietuvių Dienoje, liepos 4 
d., Dexter Parke, mūsų para
pijos jaunimo benas daly
vaus ir gros naujausius mar
šus.

Apreiškimo 
Parapija

Birželio 22 d. įvyko iškil
mingas parapijos mokyklos 
mokslo metų užbaigimas.

Seselės programą paruošė 
labai rūpestingai ir ji praėjo 
su pakelta nuotaika.

& *:

Šiais metais mokyklą bai
gė šie mokiniai: H. Brentari, 
P. Donini, J. Galaskas, S. Je- 
sinskas, L. Salizzone, A. Stel
mokas, A. Bagdonaitė, Jac
queline Hoefler, Betty Ker- 
choff, Margaret Lenoe, Dia
na Mockeliūnaitė, Theresa 
Mulero, Joan Schultz, Doro
thy Trojnarski, Margaret Ve
tere, Dolores Zalutsky.

Birželio 28 d. Vyčių 41 kp. 
basebolininkai išlošė žaidi
mą prieš New Yorko vyčių 
12 kuopą.

Pasekmė priklausė nuo A. 
Tvasko nepaprastai gero 
“pitching”. Rungtynių rezul
tatas 8-0 41 kuopos naudai.

Žaidimas įvyko McCarren 
parke.

SUSIRGO PR. BAJORAS

Birželio 30 d. staiga sun
kiai susirgo “Tėvynės” re
daktorius Pranas Bajoras. 
Skubiai nugabentas į Kew 
Gardens ligoninę, kur buvo 
tuojau patalpintas į “oxygen 
tent.” Leidžiant “Ameriką”, 
buvo gauta žinių, kad Pr. Ba
joro sveikata pagerėjusi. 
Prie jo budi žmona Ieva Ba- 
jorienė.

SEKA TĖVO KELTU

Adv. Kosto ir Elenos Jur- 
gėlų sūnus Algis baigė Ja
maica pradžios mokyklą su 
aukštais pagyrimais. Mate
matikoje jis buvo pirmas kla
sėje, o už žinojimą istorijos 
gavo Amerikos Legijono pre
miją.

Adv. Jurgėla, lietuvių in
formacijų biuro vedėjas, yra 
didelis istorijos studijuoto- 
jas ir žinovas. Netrukus išeis 
jo Lietuvos istorija anglų 
kalba. Atrodo, sūnus seka tė
vo keliu—būti darbščiam ir 
uoliam savo pareigose.

BAR&GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

KANADOS
BLACK HORSE ALE

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

II
Basil Fedoryk

VYNO, DEGTINES IR 
IMPORTUOTŲ LIKERIU 

KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. Jolm Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. T
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| Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią
I

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y
f

i s D. Whitecavage, Savininkas

PARDUODAMI NAMAI
3 ŠEIMŲ namas East New York, ang

lies šiluma. Vienas aukštas tuščias. 
$136 nuomos mėn. Mortgičius $4,300. 
Kaina $9,000.
ŠEIMŲ namas Brooklyne. šiluma 
angliais. $2,100 nuomos metams. 
Kaina $8,000.
ŠEIMŲ namas, kiekvienas butas tu
ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol., 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000
Platesnių informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

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

6

6

Dekoruotojas 
Dažytojas

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite: 

PResldent 2-4203

STagg 8-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAK TORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
viu cementavimą ir Irt. darbus.

293 MAUJEK ST, 
BROOKLYN S, N. Y.

Clement A. Voke t 
(VOKETATTIS) 
Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

Kald 
ja. Del 
se, o I 
bango! 
tų-

Kai! 
žemės I 
kur upj 
pamaži 
tas vai 
mas: ti 
liojoj. I 
kviečių 
puėiairl 
balzgaa 
tai ir ai

Toli 
tės, tol] 
vasaro]

Ir toj 
vos žen 
girdėti

Tam 
su toje

O vie 
aušra i 
vų žmoi 
na.

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

i

t

J

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

t

Po ill 
Vokieti! 
naujas I

Tai J 
redagud 
vienas Į 
kartos j

Žurna 
straipsn 
na, Z. I 
Brazaiti

Reiki 
dai” tun 
ri suda 
žurnalo]

Parud 
įdėta d] 
čios inf|

Linke 
“Aidai” 
trukdyn 
davo su 
savo tui 
šumu.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

j

Valstj 
neseniai] 
dešimt J 
rių išti] 
abejotin 

Kai k 
gan auk 
nemažą l 
jie galėj 
desniem;

Jau j 
balsų, k 
šalies įs
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