
green 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOn
GERIAUSIOS ROS® 

«ngvl Užkandžiai, Kava, Arbata, e« 
[ —PIETOS - VAKAJUENŽ. 
kS gamintai namie |1 gtriinti^ 
vorų. Parengimams priimami

Juozas Ginkuj 
1 Street,

ŠTAI KAIP

EVergreen 7-7411

istų karalius 
žiu vajus tęsiamas 
i)jų planai 

tai skursta

imperialistai, už- 
kį kraštą, jo vyriau- 
jau sunaikina, net ir 
ius valdininkus lik- 
r Sibiran išveža. Ta- 
Rumunija buvo kr

KLEEN KOL COAL

SAUSKO ANGLięil
ANGLYS, COKE ir Ali

OFISAS.

ind Street
Gyvenimo Vieta

PI. Tel. HA 6-8406
Telefonuoti po 5 vai vakaru

$
v AMERIKOS LIETUVIŲ KATA-
I LIKŲ VISUOMENINIO IR
| KULTŪRINIO GYVENIMO
I SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

a / A RMMi' 5) ■■■ ' A" ■'AMtRiKA
H.C

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS-MAY 28 DIENĄ, 1948 Nr. 22 (797)

NAUJIENOS'
1739 SO. HALSTED ST. 

PILSEN STA.
CTTTC‘Arr*

THE LITHUANIAN WEEKLY
■■A M E D I If A «»

Published By V
M

Lithuanian Universal Bureau, Inc. J
417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. M

Tel.: EV 8-7012 |

Kaina 10c.

Neaiški Palestinos Padėtis
Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 METAI XV

PAVASARIO KELIAS

tinių komunistų pa- 
igalėję Rumunijoje 

šne tik nenužudė jos 
, bet dar paliko jį 

odei Mykolas buvo 
s komunistų kara-

ie tai darė — labai 
umunijos karalius 

didelėmis savo

DAUG YRA NORINČIŲ 
KARIAUTI

Kaip Izraelio vyriausybė, 
taip ir arabų vadai gauna iš 
viso pasaulio daug pasisiūly
mų padėti kariauti.

3 A VEIKSLAI Lietuvių parapija; »mPati jomis. Rusai 
į Sekmadienio Vakarą. Įėjimas- ) paleisti, kad prieš

’ Sustatytų visos rumu- 
55 >s. Tačiau visi buvo 

nonės, kad karaliaus 
" Rumunijoje yra su- 

s ir rusai juo nusi- 
kai tik į visas įstai- 
Ddins savo šnipų ir 
ai įsigalės valdžioje, 
omonė pasitvirtino.

A. ir E. POVILAI
Baras ir Restorane

Puiki Salė šeimyninėms Prw v"'
j cuu namie; urig ialkas karalius

D STREET Ego:
Tel. EVergreen 4-9737

BALE ATSTOVAI SUVA
ŽIAVIME

Cincinnati, Ohio, įvyko Na
tional Catholic Resettlement 
Council suvažiavimas. Svars
tyta DP į Ameriką įsileidimo 
planai ir galimybės. BALE 
šiame suvažiavime atstovavo 
pirmininkas kun. Dr. J. Kon
čius ir iždininkas Albinas S. 
Trečiokas.

Septynioms arabų tautoms 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė oficialiai pranešė, kad 
dabartine padėtimi Palesti
noje ji esanti labai nepaten
kinta, ypatingai dėl to, kad 
Jungtinių Tautų reikalavi
mas sustabdyti mūšius ara
bų nebuvo paklausytas.

Jungtinių Valstybių vy
riausybė, matydama sunkią 
padėtį, išsiuntinėjo arabams 
specialius laiškus, be jokio 
Jungtinių Tautų pritarimo.

Po šių laiškų El-Khouri, 
arabų tautų reprezentatorius, 
kreipėsi į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą, prašyda
mas 48 valandų pratęsimo. 
El-Khouri aiškina, kad, esant

nepatogioms susisiekimo 
priemonėms, visų septynių 
arabų tautų užsienių reikalų 
ministeriams nebuvo įmano
ma laiku susirinkti pasitari
mams.

Kartu su Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybės 
reikalavimais anglai irgi per
spėjo arabus klausyti Jung
tinių Tautų, arba jie bus pri
versti nesilaikyti sutartimis 
pažadėtų įsipareigojimų ara
bams.

Dr. Chaim Weizmann, Iz
raelio valstybės prezidentas, 
gegužės 26 d. lankėsi pas pre
zidentą H. S. Trumaną. Bu
vo diskutuojami laisvo eks
porto į Izraelį klausimai, 
paskola naujai valstybei ir

yra išstumtas iš sa- 
o. Dabar jam atimta 
os pilietybė ir nusa- 
i turtai. O turtų ka- 
: Rumunijos šeima 
emaža, būtent: 143 

čiami Aplankyti Naujai’060 kambarių; 400,- 
1 žemės su 16 me- 

skiriamų pilių; daug 
ybių ir meno paveiks- 
e yra įvertinti mili-

iNDVIEW BARBER Aolerių.
įsmė karaliui paskir
čiai už tai, kad jis, 
nasis kituose kraš- 
epalankiai atsiliepęs 
abartinę Rumunijos 
itų vyriausybę ir apie 
Sąjungą.

ATVYKO 15 LIETUVIŲ

KIRPYKLĄ

Kuri randasi patogioje vietoj

id Street

Jiniai turi daug vil- 
s tos viltys atsimu- 
einamas kliūtis. Jų 
dar tebėra labai ne- 

lugelis jų ieško pro- 
rreičiausiai išvykti į 
!s Valstybes, Angliją, 

Australiją, Pietų 
. ar kitur. Europoje 
as kaskart sunkėja, 
netu visoje Ameriko- 
sta BALE drabužių 

■ Svarbu surinkti ko 
šia drabužių, nes 
ams jų labai reikia. 

___________________ . šviečia visus vajaus 
mgti viešas rinklia- 
bužiams ir avalynei

D. VVhitecavage, Savininkas

GUSTAS FUNERAL
LAISNIUOTAS GRABORIB
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s teikiamas Kiekvieno Pageitat
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Prunskis “Drauge” 
ino įdomų pasikalbė- 

l Amerikos Lietuvių 
ų Draugijos pirminin- 
;u Jonu Aisčiu-Alek- 
ičium.
,ustas apie mūsų kū- 

A mus, J. Aistis pareiš-

Dr. Henrikas Lukoševičius 
laivu Argentina atvyko į 
New Yorką gegužės 17 d. iš 
Argentinos, kur gyveno 2 me
tus. Dr. Lukoševičius Lietu
voje buvo teisėju ir Lietuvos 
Universitete teisių fakulteto 
asistentu. Laikinai apsigyve
no Richmond Hill, N. Y., pas 
U. Čižauskienę. Uoste pasiti
ko Dr. Pranas Padalskis ir 
BALF atstovas Jonas Valai
tis.

Laivu Gripsholm iš Švedi- 
pos gegužės 19 d. atvyko;

Janina Klovienė su dukte
rim Jadvyga ir sūnum Ra
mučiu (2 metų). Apsistojo 
pas C. A. Kirsnį, 441 West 
Broad St., Paulsboro, N. J.

Jadvyga Ramanauskienė 
su 3 m. sūneliu Leonu. Apsi
stojo Newark, N. J. Krilavi- 
čiuos.

Dr. Stasys Petrauskas su 
žmona Ona, dukterim Laimu
te ir 2 metų sūnum Ramu
čiu. Apsigyveno pas Dr. Pr. 

i Bagdanavičių, 1148 E. Grand 
St., Elizabeth, N. J.

, Atvykusius uoste pasitiko 
BALE atstovas Jonas Valai
tis, Budreckienė, Dr. Bagda- 
navičius, Kirsniai ir Dr. Pet
ras Kazlauskas.

Iš Švedijos gegužes 21 d. 
norvegų laivu Stavengerfiord 
atvyko:

Marija Teresė Radzevičiū
tė ir Antanas šlapaitis. Ap
sistojo pas Pranckaičius, 199 
Hendrix St., Brooklyn, N. Y.

Uoste pasitiko nuo BALE 
— D. Klinga.

Laivu Marine Jumper ge
gužės 21 d. atvyko;

Konstantinas Burba su 
žmona Donata ir dukterim 
Marijona. Išvyko apsigyventi

bastūnas
s Avenue 
21, N. Y. 
tore 5-7285 
nla 7-2940
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draugijos sukūrimo 
t rūpinosi tremties ra- 
Tačiau tai sutapo ir 

ų, čia esančiųjų min- 
susibūrėm, susikalbė- 
utonomišką vienetą, o 
ažiuos daugiau trem- 
jytojų, jie automatiš- 
. Mūsų siekimas—pa- 
'glaudesnį ryšį, orga- 
i prisidėti ne tik prie 
ikų kultūrinių verty- 
įaikymo, bet ir kūri-

MEMORIES of UI*

Saturdays, 5:00 to^ 
Station WEVD - ISSOHM

DIRECTOR - JACK < 

429 Walnut St,
Tel MArket R

u J. Aistis pareiškė, 
muojami lietuviškųjų 
vertimai į anglų kal- 

uvių klasikų kūrinių 
traščio leidimas, lite- 
| vakarų organizavi- 
ūsiąs plečiamas rašy- 
įdradarbiavimas.

U linkėjimai — įgyven- 
fiuos planus ir įnešti 
|nio gyvumo į lietuviš- 
iKmerikos visuomenę, 
Ituo tarpu kultūriniai 
lai dažnai yra svetimi.

Iš Lietuvių Tautinio An
samblio, dainomis, šokiais 
bei vaidyba gražiai pasižy
mėjusio tremtyje, šiandien 
gauname šitokius laiškus:

“Dabar Vokietijoje darosi 
karšta. Apie karą galvoja be
veik kiekvienas ir nori grei
čiau pasprukti į tolimesnius 
kraštus.

Kad mes badaujame, yra 
faktas, žmonės išsiparduoda 
paskutinius skudurus, kad 
tik gautų sviesto ar kiauši
nių kaime.

Dabar įsišaknijusi emigra
cinė karštligė taip apkarpė 
mūsų kolektyvo sąstatą, jog 
vadovybės posėdy buvo pa
statytas klausimas — būti 
ar nebūti. Nebūti yra labai 
lengva: išsipardavei, išsi- 
skirstei, ir amen. O būti yra 
kur kas sunkiau...”

Kas gali ansambliui pagel
bėti, gali rašyti šiuo adresu: 
Lithuanian National Art 
Troop, (13a) Seligenstadt b. 
Wuerzburg, D. P. Camp, U. S. 
Zone, Germany.

pas Adomaičius, 10034 Mi
chigan Ave., Chicago, Ill.

Uoste pasitiko Lietuvos 
konsulato attache Anicetas 
Simutis ir BALE atstovė Ona 
Valaitienė.

Pagerbė New Yorko
O

kardinolą
New Yorko kardinolas 

Spellman, grįždamas iš Aust
ralijos katalikų iškilmių, ap
lankė Malajų salyną. Singa
pūro gyventojai jam suruo
šė šiltą priėmimą, kuriame 
dalyvavo visų tikybų atsto
vai. Be katalikų, čia kardi
nolą sveikino Mala j aus mu
sulmonai, Kinijos ir Ceilono 
budistai, anglųJ tikybos na
riai ir presbiteri jonų atsto
vai.

Svarbi konferencija 
birželio 6 dieną

New Yorko ir New Jersey 
Draugijų Atstovų Konferen
cija įvyks sekmadienį, birže
lio 6 dieną, American Com
mon salėje, 40 East 40th St. 
(kampas Park Ave., prie 
Grand Central stoties), New 
York, N. Y. Konferencija 
prasidės 2 vai. p. p. ir baig
sis 6 vai. vakare. SVEČIAI 
irgi kviečiami.

Be eilės svarbių reikalų, 
konferencija išgirs labai 
svarbius pranešimus iš ketu
rių asmenų:

1. Buvęs Lietuvos premje
ras gen. Jonas Černius pada
rys pranešimą “Lietuva oku
pacijos išvakarėse.”

2. Buvęs “Liaudies Vyriau
sybės” premjeras ir užsienių 
reikalų ministeris prof. Vin
cas Krėvė-Mickevičius pada
rys pranešimą “Lietuvos o- 
kupacija ir verstinas sovie- 
tinimas.”

3. Seniau įtakingas VLIKo 
narys ir vienas pogrindžio 
veikėjų pirmosios sovietų ir 
vėlyvesnės nacių okupacijos 
metu prof. Pranas Padalskis 
kalbės apie Lietuvos vadavi
mo reikalus.

4. LAIC direktorius adv. 
Kostas R. Jurgėla padarys 
pranešimą apie tremtinių įsi
leidimo perspektyvas.

Prancūzai padidino 
duonos davinį

Amerikiečių dosni ranka 
jau pasiekė ir Prancūziją. 
Paskutinėmis dienomis ten 
atvežta iš Amerikos 400,000 
tonų kvietinių miltų.

Ryšium su tuo nuo birž. 1 
dienos prancūzams duonos 
norma nuo 200 gramų bus pa
didinta iki 250 gramų (apie 
9 uncijas) per dieną.

Rooseveltiene pasi
trauks iš Jungtiniai 

TaulŲ
------Buvusio prezidento Roose- 

velto našlė yra Jungtinių 
Tautų žmogaus Teisių Komi
sijos pirmininkė. Iš tų parei
gų ji žada greitu laiku pasi
traukti.

Ji sako, jog dabar, kai 
žmogaus Teisių Komisija įs
tojo į normalias ijvėžes, jai 
vadovauti turįs žmogus, pla
čiau susipažinęs su tarptau
tine teise.

- - - - - - - - - - - - 4-—
TIRIA FOLK MIRTIES 

PRIEŽASTĮ
JAV valstybės departa

mentas paskelbė, kad JAV 
konsulato pareigūnai tyrinė
ja aplinkybes, kuriose žuvo 
korespondentas George Folk.

Graikų valdžia taip pat de
da pastangas išaiškinti jo 
mirties aplinkybėms.

Karo metu Folk buvo lai
vyno lakūnas. Pacifike kelis 
kartus jis buvo sužeistas. 
Salomonų salose Polk buvo 
užsikrėtęs malarija. Pasvei
ko, kai sutiko išleisti visą 
kraują iš venų.

Polk niekada nebuvo ko
munistu.

Išbandyti nauji 
ginklai O

Eniwetok atole neseniai 
buvo išbandyti trijų rūšių 
pagerinti atominiai ginklai. 
Bandymai buvę sėkmingi. 
Juose dalyvavo apie 10,000 
asmenų, jų tarpe karininkų, 
inžinierių, mokslininkų ir kt.

Eniwetok atolas priklauso 
Didžiojo vandenyno viduryje 
esančiam Marshall© salynui. 
Rytinė jo dalis vadinama Ra- 
dak, arba Saulėtekio Grandi
nė, gi vakarinis archipelagas 
— Saulėlydžio Grandine ar
ba Ralik. Raliko šiaurės va
karuose ir yra Eniwetok — 
40 salų grupė.

Kaip ir kitos buv. japonų 
mandatų salos, dabar Eni
wetok atolas administruoja
mas Jungtinių Amerikos Val
stybių.

—Turkai bijosi, kad sovie
tai neįsitvirtintų Art. Ryt.

TREMTINIŲ BYLA SENATE
Numatoma, kad didžiuma 

senatorių balsuos už įstaty
mo projektą įsileisti į Ame
riką 200,000 tremtinių per 
ateinančius dvejus metus.

Senatas jau turi teisių ko
miteto patvirtintą įstatymo 
projektą įsileisti per ateinan
čius dvejus metus 100,000 
tremtinių. Keli senatoriai yra 
pateikę priedus: pakelti 
skaičių iki 200,000 ir panai
kinti komiteto įrašytus su-

Prašo pakelti drau
dimo mokestį

Prezidentas Trumanas ge
gužės 24 d. paprašė Kongre- 
tą pakelti pašalpą seneliams 
bent 50% dėl to, kad pragy
venimas irgi pakilo.

Šis pakėlimas liestų 20 mi
lijonų darbininkų, kurie da
bar nėra remiami. Nedarbo 
draudimo sąlygos būtų iš
plėstos ir tiems asmenims, 
kurie dabar neįeina į drau
džiamųjų skaičių todėl, kad 
jie dirba mažose dirbtuvėse. 
Be to, Prezidentas prašė Kon
gresą, kad pensija, numatyta 
mokėti nuo 65 metų amžiaus, 
būtų dabar mokama nuo 60 
metų.

Trumano prašymas pateik
tas Kongresui, kuris nori 
kuogreičiausiai nutraukti se
sijas. Republikonų partijos 
vadovai jau yra nutarę pla
čiau neliesti šio nedarbo 
draudimo klausimo, palie
kant jį sekančiai Kongreso 
sesijai.

Primicija per tėvo 
laidotuves

Gegužės 22 d. Buffalo, N. 
Y., katedroje įšventintas 
kun. E. Finley. Jo primicija 
turėjo būti pereitą sekmadie-

• . Cf-’ —ni.
Kai jau viskas buvo iškil

mėms paruošta, atėjo liūdna 
žinia apie jo tėvo staigią mir
tį.

Pirmas savo iškilmingas 
mišias naujas kunigas turė
jo atlaikyti per tėvo laidotu
ves.

PAŠOVĖ AMERIKOS KONSULĄ
Dabartinės Palestinos ko

vos pasižymi gausiu skai
čium vadinamųjų slapukų. 
Tai kariai, kurie, pasislėpę 
saugiose, neprieinamose vie
tose ar namų griuvėsiuose, 
laido taiklius šūvius į praei
nančius žmones.

Vieno tokio slapuko paleis
tas šūvis pereitą savaitę su
žeidė Amerikos konsulą Je
ruzalėje, Thomas C. Wasson.

Žydai sako, jog tai esąs 
arabų darbas.

Gydytojai buvo įsitikinę, 
kad pavyks išgelbėti sužeis
tojo gyvybę , bet netrukus 
po sužeidimo jis mirė.

Vėliau buvo pranešta, kad 
Jeruzalėje mirė antras ame
rikietis, Herbert M. Walker, 
kuris perdavinėjo žinias iš 
Jeruzalės. Jis buvo taip pat 
sužeistas.

Izraelio priėmimas į Jungti
nes Tautas.

varžymus.
Atstovų rūmų teisių komi

tetas patvirtino įstatymo 
projektą įsileisti 200,000 DP 
per dvejus metus.

Šis projektas pasiųstas da
bar į Senatą. Bandoma taip 
padaryti, kad tremtinių pa
dėtis išsispręstų šioje Kong
reso sesijoje. Todėl vos tik 
Teisių Komitetas patvirtino 
projektą, jis tuojau buvo pa
teiktas Senatui.

KRITIKUOJA UŽSIENIO 
POLITIKĄ

Senatorius Robert Taft pa
reiškė, kad prezidento Tru
mano užsienio politika pade
danti komunistams. Užsienio 
politiką hustatąs pats prezi
dentas, vėliau tik pareikalau
jąs, kad republikonai jai pri
tartų.

Taft sako, kad užsienio po
litika būsianti kitokia, jei 
bus išrinktas prezidentu re- 
publikonas. Būsią kovojama 
su komunizmu ne tik krašto 
viduje, bet ir užsienyje.

Demokratų užsienio politi
ka buvusi labai draugiška So
vietų Sąjungai. Jie davę jai 
viską, o iš jų nereikalavę nie
ko.

—Ties Huntington, W. Va., 
Ohio upėje paskendo 3 vai
kai. Jų beieškodami, prigėrė 
2 ugniagesiai.

—Portland, Ore., majoru 
išrinkta pirmoji moteris, 
Mrs. Dorothy Lee, iš profe
sijos advokatė.

Pabėgėliai pasakoja
Iš Klaipėdos pabėgę keli 

jūrininkai estai, kuriems po 
dviejų dienų pavyko pasiekti 
Švediją, papasakojo, kad 
Klaipėdos uoste esą sutelkti 
visų trijų Baltijos valstybių 
žvejų laivai, bet žvejoti lei
džiama tik Kuršių mariose, o 
Baltijos jūroj tik arti kran
tų. Žvejus, kad nepabėgtų, 
saugo apsupę pakrančių sar
gybos greitlaiviai, tarp kurių 
esą ir karo laivų. Žvejams 
nutolus nuo kranto, tuoj įsa
koma grįžti.

Jiems pavykę pabėgti tik 
dėl to, kad tą dieną buvo la
bai tirštas rūkas. Klaipėdos.. ^ 
žvejybds viršininkai esąs ru-\ 
sas, rusai ir keli jo padėjė
jai. žvejoti ir dirbti laivuose 
lietuviai priimami tik tada, 
kai nėra kandidatų rusų. Pir
menybė duodama komparti
jos nariams ir tiems, kurie 
nemoka svetimų kalbų.

Netoli Klaipėdos esančios 
kelios koncentracijos stovyk
los. Be lietuvių, latvių ir es
tų, čia kalinami ir buvusios 
Vlasovo armijos kariai ir ru
sų nubausti belaisviai vokie
čiai.

—St. Paul, Minnesota, pa
sibaigė mėsininkų streikas, 
užsitęsęs 67 dienas. Streiko 
metu buvo įvykę riaušių ir 
susikirtimų su policija, kada 
piketuotojai nenorėjo į dirb
tuvę įleisti streiklaužių.

KOMUNISTŲ STREIKAI SUOMIJOJ
Suomijos darbininkai, pro

testuodami prieš pašalinimą 
vidaus reikalų ministerio Yr- 
joe Leino, pradėjo visuoti
nius streikus.

Kabineto nariai susirinko 
nepaprastoms konferenci
joms, kurios turės surasti 
priemones sustabdyti šiems 
streikams.

Yrjoe Leino buvo pašalin
tas po to, kai jis atsisakė re
zignuoti. Jo pasekėjai masi
niame susirinkime šaukė, 
kad jie neužleis šio posto jo
kiai kitai partijai.

Beveik visi uostų darbinin
kai streikuoja. Taip pat strei
kuoja tūkstantis mechanikos 
darbininkų Helsinky.

Yrjoe Leino buvo Suomi
jos policijos viršininku ir vy
riausiu cenzorium. Jo žmona 
yra žinoma kaip Suomijos 
komunistų judėjimo vadovė. 
Leino buvo pašalintas po to, 
kai parlamentas pareiškė 
jam nepasitikėjimą.

Yra gandų, kad preziden
tas Paasikivi Leino vieton y- 
ra numatęs švietimo ministe- 
rį Kilip, socialdemokratą, ku
ris dabar laikinai eina vid.

reikalų minsterio pareigas.
Suomijos vadai tikisi, kad 

komunistai paskelbs visuoti
nį streiką, bet manoma, jog 
šis streikas nepavyks dėl 
stiprios socialdemokratų opo
zicijos.

Paskutinėmis žinomis, 
daugelyje vietų visoje Suomi
joje pradedama grįžti darban 
vien tik dėl to, kad socialde
mokratai daro viską, kad už
slopinti šį streiką.

UŽDARE SIENĄ
Anksčiau tarp Jugoslavi

jos ir Austrijos buvo keli su
sisiekimo punktai, žmonės 
kartkarčiais galėdavo pereiti— 
iš vienos pusės į antrą.

Dabar Tito valdžia sieną 
uždarė. Pasienyje steigiami 
stebėjimo punktai. Kiekvie
name jų yra nuo 12 iki 15 ka
reivių ir karininkas. Mano
ma, kad pasienyje laikomi ir 
kariuomenės daliniai.

—Brooklyn, N. Y., Queens 
bulvare susidūrė du automo
biliai, kai vienas jų užvažia
vo priešinga kryptimi. Nelai
mėje žuvo 6 žmonės.
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Dievuli mano, kas per šviesios naktys!
Ir kas plačių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

Išeisiu, sau tariau, ant lygaus kelio: 
Ant lygaus kelio tai valia valužė, 
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores- 
pendentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Sovietinė Statyba ir Lietuvos Tiltas

Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano, 
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai? 
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai 
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.

Iš sovietinės lietuvių spaudos matyti, kad “didis 
džiaugsmas gaubia mūsų Vilniaus ir visos Lietuvos gyven
tojus.”

Paskaitome ir nė kiek nesistebime. Juk sovietinėj san
tvarkoj kiekvienas žmogus “džiaugiasi.” Liūdėti ten neva
lia. Bet kodėl, būtent, šiandien vėl “didis džiaugsmas”? Ar
gi vėl bolševikai būtų sugalvoję kokią niekdarystę?

Skaitome toliau ir sužinome: “Sudarytas, patvirtintas 
ir pradedamas vykdyti grandiozinis mūsų amžinosios sosti
nės— Vilniaus atstatymo ir išpuošimo planas.”

Būtų labai gražu, jei šitaip kalbėtų kas kitas, o ne bol
ševikas. Kad iš jo kalbos išeina tik burbulas, liudija šie žo
džiai: “Didžiojo Stalino rūpinimosi lietuvių tauta dėka mes 
dabar įstengiame greitai statyti savo brangų Vilnių dar 
gražesnį, dar patogesnį, meniškesnį, negu jis buvo prieš ka
rą.”

Kas gali tuo patikėti? “Didžiojo” Stalino dėka Lietu
va liks nualinta, o ne atstatyta. Iš ko gi bolševikai ją atsta
tys, patys elgetos būdami?

Gerai žinome visokius bolševikų planus. Jie niekuomet 
nepasiseka, išskyrus vieną, būtent — naikinimą ir griovi
mą. Bet... kažin, ar jie tiki tuo, ką jiems yra pasakęs Lietu
vos

Dievuli mano, ar gi mūsų godos 
Tave prie kelio iš dangaus atprašė? 
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo?

Priimk gi mane, budrus Rūpintojėli, 
Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti.
O, kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

DVASININKAI ATRADĖJAI

tiltas, Kudirkos aprašytas:
“Kol bus tilte nors viena senoji mano dalelė, išlaiky- 
O visų dalių, bičiuliai, permainyt nesuspėsite... Juk ir 
patys neamžini; nusmuksite, bevažinėdami per savo

siu.
jūs 
darbo tiltus.”

Mes tuo tikime!

Didieji Lietuvių Katalikų Reikalai
Pirmieji stambūs aukotojai žmones, ir religines brange

nybes. Kuo ir kaip gelbėsi, 
jei mūsų, laisvėje gyvenan
čių lietuvių katalikų, organi
zacijos bus silpnos, jei jų iž
das bus tuščias? Tad šis va
jus ir siekia sustiprinti mūsų 
susiorganizavimą ir finansinį 
pajėgumą.

Visi prisidėkime
ALRKF gyvai rūpi ir pats 

Lietuvos laisvinimo darbas, 
tremtinių reikalai ir taip pat 
vietos kultūriniai ir religi
niai reikalai, kurių aprūpinti 
be plačiosios Amerikos lie
tuvių visuomenės paramos 
nėra įmanoma.

Šiais laikais nepaprastai 
svarbu yra patsai Katalikiš
kosios Akcijos darbas lietu
vių tarpe. Ir jis pareikalauja 
jėgų ir lėšų. Be to, prie A. L. 
R. K. Fed. autonomiškai vei
kia Lietuvių Kultūros Istitu- 
tas, Centralinis Knygynas ir 
Archyvas, Istorinė Draugija. 
Pati Federacija, kaip žinoma, 
yra mūsų organizacijų orga
nizacija, kurion yra įsijun
gusios visos lietuvių katalikų 
centralinės organizacijos ir 
šimtai lokalinių draugijų. 
ALRKF yra afilijuota su 
Amerikos Katalikų Veikimo 
Centru — NCWC.

ALRKF Sekr.

Amerikos Lietuvių R. Kat. ' 
Federacijos vajus, kuris yra • 
vedamas su Kunigų Vienybės ' 
pritarimu ir parama, yra pra 
tęsiamas iki Am. Liet. Kat. 
Kongreso, kuris bus Chicago- ' 
je spalio mėnesį.

Vajaus pradžia nebloga. 
Taip pasitvarkyta, kad būtų 
sudaryti galimumai visų lie
tuvių katalikų parapijų Ame
rikoje žmonėms prisidėti prie 
vajaus pasisekimo. Pirmosios 
parapijos, kurios atsiliepė į 
vajaus komisijos prašymą ir 
atsiuntė aukų, yra šios:

Šv. Alfonso parapija, Bal
timore, Md.................$400.00

Maspeth, N. Y., lietuvių pa
rapija ....................... 400.00

Šv. Andriejaus parapija, 
New Britain, Conn.....  300.00

Šv. Jurgio parapija, Phila
delphia, Pa.................  200.00

Šv. Pranciškaus parapija, 
Lawrence, Mass...... 200.00

Cambridge, Mass., parap. 
Federacijos skyrius 200.00

Lowell, Mass., par. Fed.
skyrius ...................... 75.00

Aušros Vartų parap. Ches
ter, Pa......................... 75.00

Šv. Petro parapija, Detroit, 
Mich............................. 50.00

Neabejotina, kad ligšiol 
ir iš daugiau kolonijų aukų 
yra gavęs vajaus ir ALRKF 
iždininkas prelatas Jonas 
Balkonas (64-14 56th Road, 
Maspeth, N. Y.). Gerb prela
to adresu visas aukas ir rei
kia siųsti.

Yra ruošiamas ir paskirų 
aukotojų sąrašas, kuris bus 
skelbiamas spaudoje. Pasiti
kima, kad ir mielo skaitytojo 
vardas į jį bus įtrauktas. 
Reikalai kalba patys už save

Tur būt, nėra reikalinga 
vesti didelės agitacijos, pa
raginant tikinčiuosius aukoti 
ALRKF vajuje. Patys šių 
laikų gyvenimo reikalavimai, 
berods, yra didžiausi agitato
riai.

Niekas neginčija, kad Lie
tuva yra katalikiškas kraš
tas. Ir tasai kraštas šiandien 
yra bedieviškojo komunizmo 
pavergtas. Viskas, kas ten 
krikščioniška, katalikiška, be 
jokio pasigailėjimo, žiauriau
siomis priemonėmis naikina
ma. Todėl pirmoje vietoje ka
talikų šventa pareiga yra gel
bėti katalikiškąjį kraštą, jo

American Overseas 
Aid Vajus

Šiuo metu savo didžiulį va
jų veda American Overseas 
Aid — United Nations Ap
peal for Children, ši orga
nizacija jungia 26 šalpos įs
taigas, kurių tarpe garbingo
je vietoje yra ir mūsų BALF.

Tarptautinė AOA pramo
ga “Command Performance,” 
Madison Square Garden, New 
Yorke, gegužės 25 d. 8:30 v. 
vak., kuriai bilietus platina 
ir BALF (105 Grand Street, 
Brooklyne), bus perduoda
ma visai Amerikai per Co- 
lumbijos radijo tinklą. Secre
tary of State George C. Mar
shall kalbės nuo 11:15 iki 
11:30, ragindamas visos A- 
merikos gyventojus gelbėti 
Europoje badaujančius žmo
nes. Gros Fred Waring or
kestras. Viena loža bus 
LITHUANIA Nr. 34 su tri
spalve vėliava.

Gali atrodyti truputį keis- i 
ta, bet yra gryna teisybė: at- ' 
radėjų tarpe yra nemažas 
skaičius dvasininkų. Metus i 
kuklų žvilgsnį į istoriją, iš
ryškėja, kad visa eilė pasižy- , 
mėjusių atradėjų ir išradėjų i 
buvo kunigai ir vienuoliai. ; 
Štai truputis žinių apie tas 
mokslo garsenybes.

Airijos vienuoliai buvo pir
mieji atradėjai viduramžių 
laikais. Nenugalimas noras 
apaštalauti degė jų krūtinėje 
ir traukė į svetimus kraštus. 
Ilgus metus atkaklieji airių 
vienuoliai klaidžiodavo po 
vandenynus, nes visi prie jū
ros esantieji vienuoliai turė
davo laivininkystės priemo
nių. Taip, pavyzdžiui, Jonos 
vienuolyne buvo priskaitoma 
70 įgudusių laivininkystėje 
vienuolių, kurie, reikalui 
esant, drąsiai mesdavosi į pa
vojingiausius žygius.

VT-to amžiaus vidury vie
nuoliai atrado Anglijos šiau
rėje esančias salas, o vėliau 
pasiekė ir Islandiją. Kelio
nių įspūdžius vienuoliai už
rašydavo. Tuos įspūdžius vi
si noromis skaitydavo; sako
ma, net Kolumbas jais pasi
naudojęs.

Pirmąsias žinias pasauliui 
apie vidurinę Aziją suteikė 
pranciškonas Jonas Piano, 
kuris 1245 metais, kaip po
piežiaus pasiuntinys, vyko į 
mongolų karaliaus dvarą. At
vykęs į paskyrimo vietą, 
pranciškonas sutiko atstovų 
iš vidurinės Azijos kraštų. 
Su tokiais atstovais J. Piano 
pasikalbėjo plačiau apie tas 
nežinomas sritis. Vėliau šis 
pranciškonas parašė knygą.

Daug daugiau žinių apie 
vidurinę Aziją davė kitas 
pranciškonas, Wilhelmas 
Ruysbrockas, kuris 1253 me
tais į Mongoliją buvo pasiųs
tas paties Prancūzijos kara
liaus. Pasinaudodamas pro
ga, vienuolis nustatė eilę 
upių, ežerų ir išleido geriau
sią Mongolijos krašto apra
šymą. Dar daugiau. Jis įrodė 
germanų ir Azijos kalbų gi
minystę. Jo knygoje randa
me pirmąsias tikslesnes ži
nias apie kinus ir Kiniją.

Pirmasis europietis, apva- 
žinėjęs Tibetą ir aplankęs 
Lhasos miestą, buvo pranciš
konas Oderikas Pordenone. 
Apie Japoniją pirmas prane
šė jėzuitas Froes, 1590 me
tais ištyręs Japonijos salas. 
Panašiai XVII ir XVTII amž. 
Kiniją ištyrė jėzuitai. 1718 
m. Pekine pasirodė pirmasis 
Kinų žemėlapis. Prie jo su
darymo darbavosi devyni 
jėzuitai, šis žemėlapis parei
kalavo daug laiko ir atsidėju- 
sio darbo. Dar ir žymiai vė
lesniais laikais visi Kinijos 
žemėlapiai buvo ruošiami pa
gal šį senų laikų žemėlapį.

Ir daugiau vienuolių tyri
nėjo Aziją: jėzuitas Kofferis 
parašė vertingą knygą apie 
vieną Kinijos sritį, jėz. Tief- 
fenteleris ištyrė Hindustano

sritį, jėz. Andrada paruošė 
Tibeto žemėlapį. Gaubilas 
(1759 m.) parašė knygą apie 
Korėją. Misionierius Kons
tantinas Deckenas apvažinė
jo Gobio dykumą ir tyrinėjo 
Mongoliją. 1904 metais šiam 
atradėjui Antverpene buvo 
pastatytas atitinkamas pa
minklas.

Manilos observatorijos di
rektorius jėzuitas Juozas Al- 
gnė su kitais tėvais ištyrė 
Filipinų salas geografiniu, 
kalbų, klimato ir istoriniu at
žvilgiu. Panaudojęs gausią 
medžiagą, 1899 m., apie Fili
pinų salas jis išleido didelį 
veikalą. Jėzuitas Petras Pa- 
ezas ištyrė Abisiniją ir Nylo 
upę. Tarp kitko jis atrado 
Mėlynojo Nylo versmes. Ma
dagaskaro salos aprašymas 
taip pat jėzuitų darbas. 
Pranciškonas Hennepinas 
kartu su kitais 1680 m. pada
rė pirmąją mokslo ekspedici
ją į Niagaros krioklius, vė
liau ir į Mississippi deltą.

Jėzuitas Jokūbas Marquet
te 1673 m. atrado Mississippi 
upę ir valtimi atvažiavo iki 
Arkansos įtako. Amerikie
čiai šį dvasininką labai ger
bia už jo nuopelnus. Tautinėj 
Washingtono galerijoj yra 
pastatytas jo biustas, vienas 
miestas ir universitetas yra 
pavadintas jo vardu. Marqu
ette paveikslą užtinkame A- 
merikos pašto ženkluose.

Dideli nežinomi Pietų 
Amerikos plotai buvo ištyri
nėti pranciškonų, dominiko
nų ir jėzuitų. XVI ir XVII 
amž. jie padarė tų kraštų že
mėlapius. Ir Himalajų, Man- 
džūrijos žemėlapiai — jėzu
itų nuopelnas.

Mokslo pasaulis žino apie 
žymiuosius astronomus jėzu
itus Ricci, Schollį ir Verbies- 
tą, kurie ilgą laiką sėkmin
gai darbavosi kinų imperato
riaus dvare.

Čia surašyta keletas dvasi
ninkų nuopelnų atradimų sri
tyje tolimesnėje praeityje. 
Naujausiais laikais jų buvo 
ne mažiau, tačiau trumpam 
rašiny neįmanoma viso 
surašyti, kaip neįmanoma 
žymėti ir visų praeityje 
liktų atradimų.

to 
su- 
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Kaip meilė susijungusi su 
tikėjimu ir viltimi, taip ly
giai ir žinojimas yra trejo
pai suprantamas: dvasinis, 
įgimtas ir paveldėtas. Kaip 
meilė viršija tikėjimą ir vil
tį, taip dvasinis žinojimas 
stovi aukščiau už įgimtą ir 
paveldėtą žinojimą.

Dvasinis žinojimas paeina 
iš Dievo, paveldėtas — iš 
dorai nusiteikusio žmogaus, 
įgimtas — iš gamtos. Dvasi
nio žinojimo žmonės nerims
ta, jei juos pasaulio audros 
ir visokios apgavystės pane
ria klaidose. Jie su pavojum 
savo gyvybei stengiasi išsi
gelbėti patys, gelbėdami ki
tus. Jie nušviečia žmonėms 
instinktyvaus ir paveldėto ži
nojimo klaidas ir ragina juos 
pažinti tikrą žinojimą. Tokių 
žmonių daug buvo tarp aukš
tąjį mokslą baigusių vyrų, 
kariuomenės vadų, aukštų 
valdovų ir paprastų žmonių. 
Mes juos šiandieną vadina
me šventaisiais, genijais ir 
nepaprastos doros žmonėmis.

Paveldėtas žinojimas pa
žangos nedaro, žmonės, ku
rie vadovaujasi šiuo žinoji
mu, turi saugotis, kad nepa
tektų jausminių žmonių įta
kon. Instinktyvus žinojimas 
palengva, gudriai platina sa
vo pažiūras, traukdamas į sa
ve vis didesnį skaičių žmo
nių, ir sudaro rimtą pavojų 
dvasinio žinojimo žmonėms.

Žmonės niekada neturi pa
sitenkinti savo žinojimu ir 
neslinkti prie jausminio žino
jimo, kuris sugeba tik viską 
ardyti, Jie turi gilintis į dva
sinį žinojimą, kuris paeina iš 
Dievo. S. R. M.

BALF SIUNTOS
BALF yra gavęs iš Lietu

vos Raudonojo Kryžiaus bū
tiniausiai reikalingų pagal
bos šeimų sąrašą. Invali
dams, našlėms su vaikais, li
goniams, kūdikiams ir dau
giavaikėms šeimoms BALF 
centras šiomis dienomis iš
siuntė 6,600 svarų maisto, 
$2,000 vertės. 137 siuntiniai 
išsiųsti į britų zoną, 57 — į 
amerikiečių zoną ir 6 į pran
cūzų zoną Vokietijoje.

Balandžio mėnesį lietu
viams tremtiniams BALF iš
siuntė 184 dėžes, 9,115 sva
rų konservuotos mėsos, $1,- 
743 vertės.

Generolas Jonas Černius, buvęs Lietuvos minis 
pirmininkas ir generalinio štabo viršininkas, dirba vi( 
Newark, N. J., dirbtuvėje.

MAŽOJI ŽVAIGŽDE

Marshall© planas
Marshallo planas, kuris o- 

ficialiai vadinamas Europos 
Atstatymo Programa, teikia < 
Amerikos pagalbą Europai 
naujais pagrindais ir su aiš
kiu tikslu. Lig šiol Amerika 
teikė pagalbą Europai pagal 
reikalą. Europos Atstatymo 
Programos tikslas yra pilnas 
ekonominis galutinis politi
nis Europos atstatymas.

Pereitų metų birželio mė
nesį sekretorius Marshallas, 
kalbėdamas Harvardo univer 
sitete, pabrėžė, kad Jungt. 
Valstybės svarstytų pagalbą 
toms Europos šalims, kurios 
bendradarbiautų su Jungt. 
Valstybėmis ir viena su kita, 
turėdamos tikslą atstatyti 
Europos ekonominę struktū
rą.

Atsakydami sekr. Marshal
lo pasiūlymui, 16 Vakarų Eu
ropos valstybių atstovai su
sirinko pereitą vasarą Pary
žiuje ir pareiškė norą daly
vauti bendroje atstatymo 
programoje, šios valstybės 
buvo: Austrija, Belgija, Da
nija, Prancūzija, Graikija, 
Islandija, Airija, Italija, Luk- 
semburgas, Olandija, Norve
gija, Portugalija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija ir Didž. 
Britanija.

Ir kitos valstybės—Suomi
ja, Lenkija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija, Jugoslavija, 
Čekoslovakija ir Rusija—bu
vo pakviestos dalyvauti, bet 
atsisakė.

Laukdamos Amerikos ak
cijos, tos šalys padarė naujų 
pastangų viena kitai padėti.

Taip išsivystė Marshallo 
planas.

RAŠYKIM SAVO KON- 
GRESMANAMS

Norime, kad Amerikos 
Kongresas ko greičiausiai 
pravestų tremtiniams į Ame
riką įsileisti įstatymą. Ge
riausia pasiseks, kai savo 
kongresmanams rašysite 
laiškus ir telegramas. Geriau
sia savais žodžiais rašyti pa
našaus turinio telegramas ar 
laiškus:

Please help unfortunate 
victims of totalitarian injus
tice Stop I sicerely request 
and expect your support of 
legislation for Displaced Per
sons admission.

“Man atrodo,” tarė miela
sis Dievas, “kad mano dan
guje kažkur verkia žvaigž
dė.”

Ir Jis sušaukė savo ange
lus, kurie tuojau suskrido ir 
susėdo aplink Jį ratu.

“Eikite,” įsakė jiems Die
vas, “ieškokite visur ir su
raskite tarp mano žvaigždžių 
tąją, kuri mano dideliame 
mėlyname danguje yra nepa
tenkinta savo gyvenimu.”

Angelai nuskrido visomis 
keturiomis dangaus krypti
mis. Jie ieškojo visur, susto
dami prie kiekvienos žvaigž
dės — prie auksinių ir sidab
rinių, prie mažų ir didelių, 
prie tų, kurios ramiai, kaip 
žibintai, žibėjo, ir prie tų, ku
rios mirkčiojo, lyg joms akis 
skaudėtų. Jie klausė kiekvie
ną: “Ar tu verki?”

Bet visos atsakinėjo: “Aš? 
Verkti? Niekad! Niekas di
deliame mėlyname danguje 
nėra 
aš!”

Po 
grįžo 
suplasnojo sparnais ir prane
šė: “Viešpatie, mes nieko ne
galėjome rasti. Nė mažiausia 
dangaus žvaigždė nenusi- 
skundžia savo likimu.”

Bet mielasis Dievas to ne
norėjo klausyti: “Jūs blogai 
ieškojote,” tarė Jis, “pradė
kite vėl iš naujo!”

Ir vėl išskrido angelai į 
dangaus erdves. Galop vienas 
iš angelų pastebėjo vieną 
žvaigždę, kuri buvo tokia 
maža, kad per pirmąjį ieško
jimą jos visai nepastebėta. Ir 
kai angelas prie jos priartė
jo, jis pamatė, kad jai per 
skruostą nuriedėjo didelė 
auksinė ašara.

“Ar tu esi toji žvaigždė, 
kuri verkia danguje?” pa
klausė jos angelas.

“Taip, gražusis angele.”
“Ar tu esi nelaiminga mė

lyname danguje?”
“Ne, gražusis angele.”
“Tai ko tu verki?”
“Aš noriu būti didesnė,” 

verkšleno žvaigždė, ir jai per 
skruostą vėl nuriedėjo auk
sinė ašara.

“Ak, tu vargše,” sušuko 
angelas ir nuskubėjo pas Die
vą, kuris jo jau laukė.

“Taip ir vėl viena nepaten
kinta žvaigždė,” tarė miela
sis Dievas. “Eik ir jai pasa
kyk, kad mano danguje yra 
ir labai didelių ir labai mažų 
žvaigždžių, ir tai yra todėl, 
kad aš taip noriu. Mano nu
tarimai yra nekeičiami.”

Angelas nuskrido pas ne
laimingąją.

Kai mažoji žvaigždė išgir
do angelo pranešimą, ji nu
leido liūdnai galvą. Angelui 
jos pagalios, ir jis, atsisėdęs 
ant debesėlio, bandė-ją guos
ti.

“Kodėl gi tu nori būti di
desnė? Ar tu pavydi savo kai
mynėms?”

“Oi ne, gražusis angele.”
“Tai kokia gi yra priežas

tis?”
“Na, jeigu tu nori būtinai 

žinoti,” pasakė žvaigždė, “aš 
(tau papasakosiu priežastį.

tokia laiminga, kaip

ilgų ieškojimų išvargę, 
angelai pas Dievą. Jie

| jįos (teikiant pirmenybę 
f ką atvykti.
r Vokietijoje, Am 

ŪOje( vįzos išduodi 
se Amerikos kor 
Stuttgart, Frankfi 
chen, Berlin, B 
Hamburg. Austrijc 
Vienna. Iš Voku 
tremtiniai leidžian 
menhaven uostą, o 
—per Neapolio uo

Kvotos
Britų ir Šiaurės 

metinė kvota yra 
metus. Jie teišm 
11% kvotos. Lietu 
kvota yra 386 žnm 
tuviai, gimę Rusij 
joje, Vokietijoje 
valstybėje, atvyks 
tybių kvota. Bet, 
baltiniam tremtin 
(apie 70,000) ir 
kvotai, tikrai nėra 
tuviams didesnia 
į Ameriką atvykt 
žastis ir verčia vi: 
stengtis, kad Wii 
ced Persons Act, 2 
nato biliaus S 2242 
tų pravestas su ai 
pataisymais. Juo 
ma per 2 metus įs 
000 tremtinių.

Kongreso Atsto 
se yra kitas siūl 
paruošė Maine 1 
nas Fellows; pag 
siūlymą, norima įs 
000 tremtinių. BA 
organizacijos reil 
leisti 400,000.

Prie abiejų si 
daug papildymi 
kongresas netruki 

Metinės kvotos 
tos JAV imigr. p 
šios:
Belgija .................
Danija .................
Prancūzija ........
Vokietija (imant

Austriją...........
Didž. Britanija ii

Šiaurės Irlandi. 
Irlandiją .............
Luksemburgas 
Olandija ............
Norvegija ............
Švedija .............
Šveicarija ........
Albanija ............
Bulgarija ........
Čekoslovakija 
Estija .................
Suomija ............
Graikija ............
Vengrija ...........
Iranas ...... .........
Italija ................
Latvija ...........
Lietuva ............
Palestina .......
Lenkija ............
Portugalija 
Rumunija .......
Saudi Arabija ... 
Sovietų Sąjunga 
Ispanija ...........
Sirija ir Lebanon 
Turkija ............
Jugoslavija

Mažiausia kve 
Po 100 kiekviena 

, leidžiama iš šii

Juojan-
įpriklau-

htus ap- 
Lricekon- 
r ^tikrina. 
L viskas 
Ljūsirei- 
/žiprista- 
.djorma- 
jndidatu

'j važiuoti 
-•j mano 
Jjeikon- 
.;.iunapa-Žemėje yra mažas bemii 

kuris serga ir visą laij
CTlllSTi Tin Trnn 1 . «ri gulėti lovoje. Jis yra 

neturtingas, todėl gy 
mažame, biauriame kai 
riūkštyje, kurio langai 
tokie maži, kad pro juos 
tosi tik labai maža dal 
dangaus. Ir toje dalely 
nesimato nė mažiaj 
žvaigždės. Aš gerai ži 
kad jis labai norėtų pan 
ti nors vieną žvaigždelę 
kaip tik esu toje dangauj 2 
lyje, bet esu tokia maža 53 
jis manęs negali pamaty

Ir vėl žvaigždė pra 
verkti.

“O dangau,” sušuko a 
las, “tai visai keičia reil 
Palauk aš tuojau vėl grį 
Ir angelas vėl nuskubėjo
.... jiczcianKai jis Dievui papasa / 

visą istoriją, Dievas jan 
re: “Eik ir jai pranešk) 
ji nuo šiol bus gražiaus 
skaisčiausia žvaigždė i 
danguje.”

Tą vakarą mažas sew 
tis berniukas, kuris liūl 
žiūrėjo į savo kambariu® 
langą, pamatė, kaip sfl 
danguje suspindėjo gral 
šia žvaigždė.

“Motul,” sušuko jis. i 
tul, štai tenai, aukštai I 
guje yra nauja žvaigždė! 
ri šviečia tik man vienam

(“M.l

įjs vizai 
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gao spin-
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KOMP. JUOZAS STRO 
LAIMĖJO PREMIJĄ

Amerikos Lietuvių R( 
Katal. Vargonininkų Sfl 
ga buvo paskelbusi lieti 
kos dainos ir giesmės^ 
kursą ir numačiusi tris 
mijas. Jury komisija už I 
triškai parašytus kūli 
išplėstos formos dainas 
paskyrė kompozitoriui | 
zui Stroliai.

Konkurso komisijai j 
pozitorius buvo pasiunti^ pasi- 
išplėstos formos dainas |<.kuriais 
Vai, dariau, 2) Adventolzrikos zo
na, 3) Kur banguoja Ni 
nelis, 4) Anksti rytą, 5)1 
napiūtes dainą ir tris i 
mes: 1) Paverski, Vieša 
— giesmė Pauliaus Jura 
tekstu žemam balsui 1 
mišriam chorui ir vai 
nams; 2) Tremtinio gi| 
—P. Jurkaus tekstu meį 
sopranui solo, mišriam! 
rui ir vargonams; 3) Au| 
Vartų Marijai — B. Bj 
džionio tekstu mišriaml 
rui ir vargonams. GieSj 
aprobuotos Apaštališkojo 
sto Delegato Vokietijoje!

Daugumas konkursui! 
siųstų kūrinių buvo sui 
Detmolde. Per trumpą I 
kompozitorius ten sukuti 
didesnius ar mažesnius ii 
kos dalykus, o Uchtėje- 
ilgesnį laiką — 42 dalyk 

Šiuo metu kompozitę 
gyvena Uchtės lietuvių: 
vykioje.

m. 
p yra du- 
ridento,

Juozas A]

SO VEIDAS

Žemės sklidinas laimikis 1 
Tam būties svarstyklių sk 
Kas vilties stebuklu tikisi 
Žemės kelią skina tvirtas 

J. Baltru

I ; alėje stovėjo biustas, iškal 
jis buvo ir gražiai nušlifi 

"■ nežinomo kunigaikščio vei 
Mistiška buvo jo išraiškoje 
|S Įdėtai sučiauptos lūpos, a 
I įėjimas savimi, griežtumas 
Pi jo bruožų.
r^o įbrėžtas herbas, kurio \ 
p8 su kardu rankose, antr 

h rinkai ties biustu, vertine 
I s®) kūrinys nekėlė tiek p:

r/albėjo vieni:—išlaikytos p 
l^tos veido bruožų smulkmei 
| - 5aikų klasikos darbuose— 
I ? šaltas. Raukšlių kalba 
Į nematyti,—kalbėjo ant

treti,—kad tai kunigai 
kuris saugo įstatymus.

■'^nusileidimo iki padugnių 
■^aukščiau gero ir blogo 

j'' puolėsi ketvi 
liziną pastovumą. Proporc 
1 /i svyravimų, prisitaikymo.. 
■ ’tikėjimą dangum *
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— giesmė Paw 
tekstu žemam * 
mišriam chorui 
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—P. Jurkaus^ 
sopranui r'. 
rui ir vargonai 
Vartų Marijai - 
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i savo kai-
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nori griežčiau 
tikrinti

to, kad jau dabar 
daug formalu- 
konsulatų tar- 

tvirtina, kad reiktų 
tikrinti asme- 

kilmę, dokumentus, 
kvalifikacijas ir su- 

žinių. Konsu- 
jus labai apsun- 

zonomis 
susisiekti su 

užimtomis tėvynė- 
patikrinti. 

konsulai skundžia- 
daug aplikantų at- 

dokumen- 
, net iki 40% apli- 

prisistato padirbtais 
tais. Daugiausia at- 

padirbtų metrikų, 
didelė kvota, 

Vokietijoj greičiau 
i vizą. Vienas Vo- 
miesto burmistras, 

prisipažino paga- 
išdavęs virš 100 ne-

gyvenimo doku- 
taip pat palengvina 
todėl daugelis pasi- 
dokumentus, kuriais 

jie Amerikos zo- 
prieš 1945 m.

22 d., kuri yra nu- 
Amerikos prezidento,

ūrint to 
atlikti 
nerikos

urnas

umentams

kn

kad

1 teikiant pirmenybę į Ameri
ką atvykti.

Vokietijoje, Amerikos zo
noje, vizos išduodamos šiuo
se Amerikos konsulatuose: 
Stuttgart, Frankfurt, Muen- 
chen, Berlin, Bremen ir 
Hamburg. Austrijoje—Wien- 
Vienna. Iš Vokietijos visi 
tremtiniai leidžiami per Bre
menhaven uostą, o iš Italijos 
—per Neapolio uostą.

Kvotos
Britų ir šiaurės Irlandijos 

metinė kvota yra 65,721 per 
metus. Jie teišnaudoja tik 
11% kvotos. Lietuvos metinė 
kvota yra 386 žmonės. Lie
tuviai, gimę Rusijoje, Lenki
joje, Vokietijoje ar kitoje 
valstybėje, atvyksta tų vals
tybių kvota. Bet, esant da
bartiniam tremtinių skaičiui 
(apie 70,000) ir dabartinei 
kvotai, tikrai nėra vilties lie
tuviams didesniais kiekiais 
į Ameriką atvykti. Ši prie
žastis ir verčia visais būdais 
stengtis, kad Wiley Displa
ced Persons Act, žinomas Se
nato biliaus S 2242 vardu, bū
tų pravestas su atitinkamais 
pataisymais. Juo yra siūlo
ma per 2 metus įsileisti 100,- 
000 tremtinių.

Kongreso Atstovų Rūmuo
se yra kitas siūlymas, kurį 
paruošė Maine kongresma- 
nas Fellows; pagal Fellows 
siūlymą, norima įsileisti 200,- 
000 tremtinių. BALF ir kitos 
organizacijos reikalauja įsi
leisti 400,000.

Prie abiejų siūlymų yra 
daug papildymų, kuriuos 
kongresas netrukus svarstys.

Metinės kvotos (pažymė
tos JAV imigr. įstaigų) yra 
šios:
Belgija ...................
Danija ...................
Prancūzija ...........
Vokietija (imant ir

Austriją..............
Didž. Britanija ir

Šiaurės Irlandija .... 65,721 
Irlandiją ..................
Luksemburgas .......
Olandija ..................
Norvegija ..................
Švedija ..................
Šveicarija ..............
Albanija ..................
Bulgarija ..............
Čekoslovakija .......
Estija ......................
Suomija ..................
Graikija ..................
Vengrija ..................
Iranas ......................
Italija ......................
Latvija ..................
Lietuva ..................
Palestina ..............
Lenkija ..................
Portugalija ...........
Rumunija ..............
Saudi Arabija ...........
Sovietų Sąjunga .......
Ispanija ..................
Sirija ir Lebanonas .... 
Turkija ..................
Jugoslavija ...........

Mažiausia kvota yra

111

Vilniečiai Sedlickai, prieš porą metų atvykę į Ameri
ką, artimųjų pagalba ir savo pastangomis, įsigijo vištų ūkį. 
Nuotraukoje matome šeimininkus, savo ūkyje besikalban
čius su kun. Dr. J. Končium.

Afganistano, Andoros, Aust
ralijos, Kinijos, Egipto, Etio
pijos, Japonijos ir kt.

DP — mažų valstybių 
žmonės

Dauguma DP Europoje, iš
skyrus Vokietijos žydus, yra 
iš valstybių, kurių kvotos y- 
ra mažos ir jau išnaudotos. 
Vienos valstybės nesunaudo
ta kvota negali būti perleis
ta kitai valstybei.

Nelegaliai įvažiuoją ir 
deportacijos

Per silpnai saugojamus 
Kanados ir Meksikos pasie
nius nelegaliai įvažiuojančių, 
ypač karo metu, buvo gana 
daug. Pav., 1946 m. depor
tuoti 14,375 nelegaliai įvažia
vę asmenys. 1947 m. depor
tuoti 18,663. Nelegaliai įva
žiavusiems imigracijos valdi
ninkai patarė patiems išvyk
ti, ir 1946 m. išvyko 101,945 
asmenys, o 1947 m. net 195, 
880. Daugėjant imigracijai į 
Kanadą, laukiama daugiau 
nelegaliai pereinančių 
Amerikos sieną..

Įdomu, kad patys išvyku- 
sieji savomis lėšomis turi tei
sę legaliu būdu prašyti vėl 
įvažiuoti į Ameriką. Išdepor- 
tuotieji valstybės lėšomis nu
stoja teisės visam laikui įva-_ 
žiuoti į Ameriką. Tokioms 
byloms spręsti pereitais me
tais į New Yorką iš Kanados 
pasienio imigracijos įstai
goms teko parkviest! net 37 
inspektorius, kurie savo ran
kose turėjo 31,331 deportaci
jos bylą.

Dar apsunkins įvažiavimą
Daug nepiliečių dirbančių 

laivuose, laivams Amerikos 
krantus pasiekus, nulipa nuo 
laivo ir lieka Amerikoje. To
kie reiškiniai imigracijos įs- 

100. taigas verčia įvesti griežtes- 
Po 100 kiekvienais metais įsi- nę kontrolę.
leidžiama iš šių valstybių:

1,304
1,181 
3,086

27,370

17,853
100 

3,153 
2,377 
3,314 
1,707

100
100 

2,874
116 
569 
307 
869 
100 

5,802
236 
386 
100 

6,524
440 
377 
100 

2,712 
252 
123
226 
845

Per 1947 m. Amerikos sie-

Juozas Alna

VEIDAS

Amerikiečiti ma-
zumos

Nors Amerikoje gyvena 
žmonės, atvykę iš keturių že
mynų, tačiau ne visi jie pri
tapo prie didesnio gyventojų 
skaičiaus. Kai kurie dėl įvai
rių priežasčių vis pasiliko 
“mažumos,” kurios skyrėsi 
nuo kitų amerikiečių papro
čiais, tikybiniais įsitikini
mais arba spalva. Bet kartu 
su kitais amerikiečiais, jie 
savo rankomis, protu ir šir
dimi nustatė tautinio gyveni
mo charakterį ir žymiai pri
sidėjo prie Amerikos kūrimo 
savo mokslu, pramone, daile, 
muzika ir filosofija.

Kasdien vis daugiau ame
rikiečių pripažįsta, kad rei
kia užtikrinti tokiems ame
rikiečiams — įvairiems sve
timšaliams, negrams, indė
nams, žydams ir kitiems — 
tas teises ir progas, kurios 
jiems priklauso bet kurios 
kartais nuo jų atimtos nea
pykanta ar neapsižiūrėjimu.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

nas pervažiavo net 80,000,000 
asmenų.

Šiaurės ir Vakarų. Europai 
lengva atvykti

Metinė kvota visai Europai 
yra 150,000 žmonių. 5/6 kvo
tos skirta šiaurės ir Vakarų 
Europai. Amerikos imigraci
jos įstaigos sako, kad šių 
kraštų žmonės yra daugiau 
prisidėję prie Amerikos 
krašto statybos, labiau pana
šūs į Amerikos gyventojus 
papročiais ir Amerikoje grei
čiau asimiliuojasi.

Amerikoje gyveną nepi- 
liečiai

1940 metų registracijos da
viniais, Amerikoje buvo 5 mi
lijonai nepiliečių, o 1946 m. 
— 3,054,000. 1/3 nepiliečių 
gyvena didmiesčiuose: New 
Yorke, Chicagoje, Philadel- 
phijoje, Los Angeles, Detroi
te ir Bostone.

Valstybėmis — nepiliečių 
gyvena:

New York......
California ......
Pennsylvania 
Massachusetts 
Illinois .....
Michigan 
New Jersey 
Texas .........
Ohio ........
Connecticut

Vienas iš tokių amerikie
čių draugų yra Carey McWil
liams, advokatas, buvęs Ka
lifornijos Immigration and 
Housing komisionierius. Jis 
pareiškė savo nuomones ir 
viltis keliose plačiai skaito
mose knygose.

Pirmoji jo knyga kaip tik 
ir aprašė šią žmonių grupę. 
Kita knyga aprašė keliau
jančius ūkių darbininkus J. 
Valstybėse — senus ameri
kiečius, meksikiečius, meksi- 
kiečius-amerikiečius, negrus, 
prancūzus - kanadiečius, vo
kiečius, italus, vengrus, por
tugalus ir japonus - ameri
kiečius.

1,257,501 
542,464 
370,020 
364,421 
325,070 
303,103 
279,199 
213,898 
203,038 
158,128

PIETŲ AMERIKOS LIETU
VIŲ DOVANA TREM

TINIAMS
Į talką BALFui lietuvius 

tremtinius Europoje šelpti 
atėjo ir Pietų Amerikos lie
tuviai. Jų pastangomis su
rinkta ir jau išsiųsta į Vo
kietiją: 7,000 svarų mėsos, 
16,000 sv. miltų, keli šimtai 
porų batų, 100 maišų drabu
žių.

Džiaugiasi tremtiniai, gavę 
tokią gražią dovaną, kuri jau 
išdalinta ir sunaudota.

McWilliams po to pradėjo 
studijuoti, kas galėtų atsitik
ti amerikiečiiams, kurių odos 
spalva nėra balta, — neg
rams, kiniečiams, filipinie- 
čiams, japonams, indėnams, 
meksikiečiams. Ir jis parašė 
plačiai skaitomą knygą “Bro
thers Under the Skin.” “Vie
ną dieną visi amerikiečiai bus 
broliai, arba jie bus vergai,” 
—taip McWilliams rašė pas
kutiniame knygos puslapyje.

Sekanti jo knyga — “Pre
judice” — jau rašo apie vie
ną iš kelių Amerikos grupių, 
kurių odos spalva kitokia. Jis 
rašo apie japonus ir japonus- 
amerikiečius. Ypač apie tą 
šimtą tūkstančių, kuriuos Ar
mija evakuavo iš jų namų po 
Pearl Harbor įvykių. Jis rim
tai atpasakoja jų padėtį, ra
sinę neapykantą, įrodyda
mas, kad tokių žygių nebuvo 
vartota nei prieš vokiečius, 
nei prieš italus, nors Jungt. 
Valstybės kariavo ir prieš 
Vokietiją ir Italiją, kaip ir 
prieš Japoniją.

Savo vėliausioje knygoje— 
“A Masque for Privilege” — 
jis svarsto žydų klausimą ir 
gina jų reikalus.

Rūpinosi Lietuva
Pirmajam pasauliniam ka

rui kilus, Amerikos lietuviai 
pradėjo gyvai rūpintis busi
mąją Lietuvos valstybe ir 
šelpimu nuo karo nukentėju
siųjų Lietuvos žmonių. Visas 
reikalas buvo varomas per 
LRK Federaciją, ir jam iš
leista buvo net su viršum 
septyni šimtai tūkstančių do
lerių, kuriuos suaukojo gera
širdžiai Amerikos lietuviai.

Liepos 28-ji
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimo Amerikoje 
kuopų atstovai 1920 metais, 
suvažiavę Chicagon į savo 35 
seimą, priėmė rezoliuciją ir 
pasiuntė ją Jungtinių Valsty
bių vyriausybei, kad pripa
žintų Lietuvą de jure.

Šis Amerikos lietuvių pra
šymas tapo patenkintas, ir 
1922 metų liepos 28 dieną 
JAV vyriausybė pripažino 
Lietuvą de jure.

Minėjimas
Tas žymus istorinis įvykis 

Didžiojo New Yorko lietuvių 
katalikų federacijos apskri
ties pastangomis kas metai 
buvo minimas New Yorke ar 
jo apylinkėse.

Kasmet liepos 28 d. arba 
artimiausią sekmadienį bū
davo kur nors parke suren
giamas piknikas su tai dienai 
pritaikyta minėjimo progra
ma ir prakalbomis. New Yor
ke tas minėjimas paprastai 
būdavo rengiamas Forest 
Parke.

Lietuvių Dienos kilmė
Vėliau, keičiantis gyveni

mo aplinkybėms, 1930 — Vy
tauto Didžiojo — metais įvy
kusiame Katalikų Seimelyje 
buvo nutarta patogumo dė
lei liepos 28 dienos minėjimą 
perkelti į liepos 4 dieną ir 
pavadinti jį “Lietuvių Die
na,” o gautąjį pelną skirti 
svarbiems Amerikos lietuvių 
katalikų reikalams.

Į Lietuvių Dieną New Yor- 
kan atvykdavo daug lietuvių 
ir iš tolimesnių apylinkės ko
lonijų ir bendrai su vietiniais 
lietuviais linksmai ir naudin
gai praleisdavo dieną.

Programa
Lietuvių Dienai ruošti Ka

talikų Seimelyje kasmet bū
na išrenkamas iš 75 ar dau
giau asmenų komitetas, į ku
rį įeina po tam tikrą skaičių 
asmenų iš kiekvienos parapi
jos. Tas komitetas išsirenka 
savo valdybą, dažnai daro su
sirinkimus ir paruošia Lietu
vių Dienos programą, kuri 
susideda iš dainų, kalbų, tau
tinių šokių, įvairių kitokių 
žaidimų ir muzikos bei šo
kių.

Antram pasauliniui karui 
užėjus ir jaunimui išvykus 
karo tarnybon, pasikeitė ir 
kiek sumažėjo Lietuvių Lie- 
nos programos įvairumas.

Paprotys
rengti Lietuvių Dieną pa
siliko New Yorke iki šių die
nų ir tol jis bus palaikomas, 
kol lietuviai čia gyvuos. Jau 
kelintas kartas Lietuvių Die
na yra rengiama Dexter Par
ke, Woodhavene, kur priva
žiavimas yra labai geras ir 
patogus.

Šiemet Lietuvių Diena bus 
liepos 4 dieną, Dexter Par
ke, kur, tikimasi, vėl, kaip 
kad anksčiau, šia proga su
važiuos daug lietuvių susiei
ti su savo draugais bei pažįs
tamais, kartu su jais pasi
linksminti ir pasidalyti min
timis.

Paieškomi Asmenys
Stankevičius, Simas, sūnus Si

mo, kilęs iš Ragožių km., Jona
vos vai., Kauno apskr., gyvena 
Philadelphia, Pa.

Stašionis Jonas, kilęs iš Liut- 
kūnų (?) kaimo, Žeimių valse., 
Kėdainių apskr., gyv. Bostone.

Pirmas dalyvavo jau pirmaja
me pasauliniame kare Jungtinių 
Valst. kareiviu, dabar išėjęs į 
pensiją, kaip kare sužeistas. 
Abiejų ieško Bronius Stašionis. 
Kreiptis į “Amerikos” administ
raciją.

K. O. Baltramaitis, 221 Bond 
St., Elizabeth, N. J., ieško tėvo 
seserų Ragauskaičių. Tėvo var
das — Juozas Ragauskas, sūnus 
Vlado, iš Pakuonio valse., Kau
no apskr. Ieškomosios, gal būt, 
gyvena Chicagoje.

Petras Adamonis ieško savo 
brolio Jono Adamonio, gyv. New 
Yorke, ir dviejų pusbrolių — 
Juozo ir Karolio Adamonių. ži
nantieji prašomi pranešti į Auš
ros Vartų klebonija, 32 Dominick 
St., New York 13, N. Y.

Stasys Dra’skinis, Vinco ir Ag
nės Zigmantų žentas, ieško žmo
nos giminių: Prano Milišausko 
(Frank Miller); • Milišauskaitės, 
kuri buvo ištekėjus už Gabarto, 
vėliau žuvusio, antro vyro pa
vardė nežinoma; Slavinsko; Že
maičių (vyro ir žmonos), kurie 
apie 1936 m. lankėsi Lietuvoj. 
Visi ieškomieji nuo Prienų. At
siliepti: Mrs. M. Jasulaitienė, 
119-32 201st St., St. Albans 12, 
L. L, N. Y.

Jeseliūnaite - Simpuldene ieš
ko Antano Jeseliūno, kilusio iš 
Skaisčių km., Liubavo vai. Atsi
liepti: Mrs. M. Jasulaitienė 119- 
32 201st Street, St. Albans 12, 
L. L, N. Y.

Pranė Matusevičienė. 60-21 55 
Dr., Maspeth, N. Y. ieško Eleo
noros Morkūnaitės (ištekėjusios 
pavardė nežinoma), iš Lapainios 
km., Darsūniškio par.

Iš Maskvos grįžęs į Ame
riką vienas pareigūnas pasa
koja, kad Amerikos pasiun
tinybės durys ten niekad ne
rakinamos.

Nustebęs jo draugas pa
klausė:

—Kaip tai gali būti! Argi 
Maskvoje nėra vagių ir plė
šikų?

—Ir dar kiek jų ten yra,— 
atsakė grįžusis. — Bet už ėji
mą į Amerikos pasiuntinybę 
rusų valdžia skiria žymiai 
didesnę bausmę negu už va
gystę.

kalbės. Ak, man reikėjo tave drobėje šviesiom spal- 
—Ne, ne, maestro! Tu buvai teisus! Granitas tiko 

mano būdui, ir tu jį parinkai. Kietas aš buvau savo 
pavaldiniams, šalta teisybe lyginau visus—nežinojau 
širdies, nesivadovavau meile... Bet, sakyk, argi kitoks 
galėjau aš būti? Ar valdovai iš viso gali būti kitokį?...

-—Nežinau, koks tu buvai pavaldiniams. Bet dva
riškiams ir šeimai tu neatrodei kietas ir šaltas. Argi 
ne toks buvai ir visiems?

Kunigaikštis suspaudė lūpas.
—Nekalbėk man daugiau!—pasakė jis.
Dailininkas nutilo ii’ išnyko iš salės.
Kietas valdovo žvilgsnis įsirėmė galerijos sienon. 

Paveikslai, išrikiuoti eilėmis, tyliai stebėjo kunigaikš
tį. “žmogus prie kartuvių” laikė vieną ranką prispau
dęs prie širdies, o antrą iškėlęs į dangų ir, rodos, šau
kė valdovą prisiminti jį. “Valdovas neturi širdies, val
dovas neteisus!”—buvo pasakęs jis. Teisėjai pritaikė 
jam paragrafą: teisinės tvarkos griovimas baudžia
mas mirtim! — ir kunigaikštis pasirašė jų sprendimą.

Kunigaikštis nusuko akis į šalį, lyg bijodamas su
tikti to žmogaus žvilgsnį.

štai kitas, vedamas iš namų—“Rekruto atsisveiki
nimas.” Jį vejasi moteris, su kūdikiu ant rankų ir 
dviem iš šalies. “Palikite jį mum—vienintelį maitinto
ją!”—rodos, klykė vaikai.

—Baisu!—sušnibždo kunigaikštis. Jam prisiminė jo 
vaikai, jo žmona. Jis niekur nesiskyrė nuo jų... Tik 
dabar jis vienas, toks vienas. Kaip sunku būti atskir
tam nuo savųjų...

Šalta granito širdis ėmė kaisti ir suspaustos lūpos 
virpėti. Kažkoks nepatirtas jausmas užliejo jo krūti
nę, ir jis pravirko.

Mėnulis pasisuko į šalį, šviesa pabėgo nuo kuni
gaikščio veido. Valdovo ašaros riedėjo skruostais, vil
gė lūpas ir, lyg pribrendę rasos lašai, krito žemyn ant 
pjedestalo. Vienas lašas palietė angelo rankas, suspaus
tas ant kardo. Vienu metu jos pakilo, paleido kardą 
kristi ant žemės ir išsitiesė į priekį. Ašaros viena po 
kitos krito į jo rieškučias — krito ir kito, kol jas pi- 
pildė. Tada ištiesė savo rankas satyras, paleidęs tri
šakį į šalį. Lyg širdies trupiniai krito į jo rieškučias 
kunigaikščio ašaros.

Aušra jau brėško, ir saulė ruošėsi pasipuošti auksi
niu savo apdaru. Angelas ir satyras pakėlė savo ran
kas prie veido ir kunigaikščio ašarom nuprausė jį.

Ryto metą atėjo į salę galerijos direktorius. Apžvel
gė eksponatus, apėjo visas sales ir sustojo ties kuni
gaikščio biustu. Toks šviesumas padvelkė iš jo! Kak
ta bangavo raukšlės — pilnos sielvarto, užuojautos, 
susikrimtimo. Skruostais vingiavo dvi vagos, ašarų iš
purentos. Pjedestalo herbe stovėjo du angelai, abu be
ginkliai, ištiestom rankom, lyg dalinančiom kažką, lyg 
renkančiom... i

—Granitas prabilo!—pratarė direktorius.
—Teisybė, kunigaikščio veidas pasikeitė,—stebėjos 

atėję dailininkai.—Jis spindi, jis kalba! i
vom išdažyti. Taip, mano kunigaikšti, tau trūksta 4 
spalvingumo, šilumos...

garu — tais amžinybes ramsčiais, kuriais valdovas rė
mė savo valdžią.

—Žinoma, — įsiterpė penkti, — mums valia spė
lioti. Žmogaus veidas ne viską gali išreikšti, juoba jo 
biustas. Bet vis dėlto. Žiūrėkite į šio veido žvilgsnį— 
šaltą ir kietą, kaip angelo kardas. Kas gi tai, jei ne 
teisėjo žvilgsnis! Ir lūpos, rodos, paruoštos tarti tei
sybės žodį, kaip trišakį durklą.

šių kalbų atidžiai klausėsi galerijos direktorius.
—Jūs, matau, visi labai rimti,—įsiterpė jis.—Man

ding, šis biustas reiškia gyvenimo ironiją. Va, kuni
gaikščio lūpomis žaidžia piktas šypsnys. Ką gi, val
dovų didybė pereina į kritiškumą, o šis virsta ironija. 
Iš aukštumos žiūrint, galima tik juoktis... —Ir direk
torius pats plačiai nusijuokė.

Brėško vakaras ir atėjo naktis. Galerijoje buvo 
tuščia ir tylu, kaip kapuose. Vidunaktį, kai mėnesie
na buvo nužėrusi salės vidurį, kunigaikščio lūpos pra
sivėrė ir ėmė šypsotis, lyg gražų sapną sekdamos Tuo 
metu lyg šešėlis prislinko dailininko—autoriaus dva
sia ir pakuždomis prabilo:

—Mano valdove! Tu išaukštintas esi ir įvertintas, ar 
ne? Visi čia tavimi gėrisi...

—Klysti, maestro. Niekas manimi nesigėri. Gyvas 
buvau nesuprastas, toks esu ir dabar. Nežinau, ko 
man trūksta.

Dailininko dvasia apsiniaukė.
—Kaltas būsiu aš,—prabilo ji.—Norėjau tave įam

žinti granite, kietesniam už laiką. Bet jis atšaldė ta
vo veidą, tavo aids sustingdė, tavo lūpas padarė be-

galerijos salėje stovėjo biustas, iškaltas 
granito. Nedidelis jis buvo ir gražiai nušlifuo

ji vadino nežinomo kunigaikščio veidu, 
kažkas kunigaikštiška buvo jo išraiškoje — 

kakta, kietai sučiauptos lūpos, ašt- 
žvilgsnis. Pasitikėjimas savimi, griežtumas ir 

kalbėjo iš visų jo bruožų.
priekyje buvo įbrėžtas herbas, kurio vie- 

stovėjo angelas su kardu rankose, antroje 
su trišakiu.

žinovai dažnai rinkosi ties biustu, vertino ir 
Nė vienas meno kūrinys nekėlė tiek prie- 

ų, kaip šis.
klasiškas,—kalbėjo vieni:—išlaikytos pro-

kruopščiai atliktos veido bruožų smulkmenos, 
veidas kaip graikų klasikos darbuose—nu- 

nudailintas, bet šaltas. Raukšlių kalba ne- 
ir išgyvenimo nematyti,—kalbėjo antri.

terpė treti,—kad tai kunigaikš- 
— žmogaus, kuris saugo įstatymus. To- 

nerasi nusileidimo iki padugnių ar 
Jie stovi aukščiau gero ir blogo.

jau leidžiamės į filosofiją,—puolėsi ketvirti, 
reiškia amžiną pastovumą. Proporcijos 

kreivių, svyravimų, prisitaikymo. Juk 
herbas rodo tikėjimą dangum ir pra-

las

kompozitorius 
didesnius ar 
kos dalykus, o į

šino i 
gyvena Uchtčs 
vykioje.

žemės sklid
Tam būties
Kas

rbas

gelmių



Philadelphfljos Žiniost

VYČIAI J WASHINGTON^

Susipažinimas
Keleivių susipažinimas vy

ko labai maloniai. Mat, links
mas ir mielas ekskursijos va
das Juozas Janulaitis visus 
supažindino. O čia ir kores
pondentas atsirado, kurs pats 
norėjo su visais susipažinti ir 
kitus supažindinti.

Ekskursantų tarpe kelia
vo net 4 buvę DP — Stepona
vičiai ir broliai Dantos. Jie 
tikrai paįvairino kelionę sa
vo linksmumu, orkestro su
darymu ir pasakojimais iš 
savo kelionių tremties metais 
ir pergyvenimais bolševikų ir 
nacių okupacijose. Jiems ši 
kelionė atrodė kaip keliavi
mas į Amerikos sostinę, kad 
iš ten gautų jėgų, įkvėpimo 
ir pagalbos Lietuvai vaduoti. 
Iš jų kalbų, o dar daugiau iš 
jų minčių buvo galima iš
skaityti tą didžiausią mintį, 
kad jie važiuoja Lietuvos 
laisvės sostinėn...

Linksmų mergaičių būre
lį sudarė vytės Pranė Aza- 
ranskaitė, Antosė Anonaitė, 
Joana Balčaitytė, Agnes Ma
žeikaitė, Kotryna Baltruko
nytė ir Elzbieta Rimdeikai- 
tė. Viena po kitos, pasikeis
damos, jos ne tik pačios lin
ksminosi, bet ir kitus links
mino.

Kita grupė, vadovaujant 
linksmiausių plaučių mergi
noms sesutėms Grubliaus- 
kaitėms, ar tik ne visus vir
šijo. Jos tikrai nesnaudė nė 
valandėlės: visą kelią auto
buso gale dainavo, visus ma
tė ir linksmino, o ir pačios 
linksminosi.

Kiek nuošaliau laikėsi Bi
rutė Matulytė ir Elena Gau- 
baitė, bet vėliau ir jos įsidrą
sino ir jau buvo visos ekskur
sijos geros draugės.

J. Gaubas atrodė rimčiau
sias ekskursijos vyrukas, bet 
pasirodė, kad jis mokėjo 
daugiausia ir gražiausių juo
kų. Jo imitavimas ir pasakė
lės visus gražiai nuteikė, ir 
visi pamilo tą malonų jauni
kaitį. Vyčiai tik ir kalbėjo, 
kad jis turi būti vytis. Ir jie 
tiki, kad jį gaus.

Kelionės svečiai buvo la
bai ramūs ir negalėjo pilnai 
įsijungti į ekskursijos nuo
taiką, nes kelionėj viešpata
vo lietuviškas žodis ir daina, 
todėl, nemokant tos kalbos, 
buvo kiek ir nesmagu. Ta
čiau bendrai jie jautėsi gerai 
ir nesigailėjo keliavę. Taip 
su Vytu Balčaičiu keliavo 
Mary Russo, Arthur — Ed
vardo Lūšio draugas, Fran
ces Miclanes, Joseph Affila- 
ni, Gregory Ferriazi. Jie bu
vo ekskursijos svečiai. Ir jie 
turėjo progos pasimokyti lie
tuviškai kalbėti ir dainuoti. 
Lietuviškumo palaikymas 
kelionėje tikrai padarė gerą 
įspūdį. Kai kurie pasiryžo iš
mokti lietuviškai, kaip vė
liau sužinosime.

kalbėti valandas, ir vis bū
davo įdomių ir naudingų kal
bų. Jis yra Lietuvių Katalikų 
Federacijos rengiamo Kong
reso Chicagoj pirmininkas ir 
labai sielojasi jo pasisekimu. 
Atjaučia lietuvių tremtinių 
reikalus, supranta Lietuvos 
nelaimes ir jas pergyvena.

Kai porą metų buvo Romoj, 
ten kenčiantiems lietuviams 
atidavė viską, ką turėjo. Tik 
su viena eilute parvažiavo, o 
visa kita, ką turėjo, jiems iš
dalino, taip jam buvo gaila 
tų vargšų. Jis matė, kaip vie
nas rašytojas vakarieniavo 
Romoj: ant jo stalo buvo duo
nos pluta ir kelios vitaminų 
kapsulės — daugiau nieko.

Būdamas Philadelphijoj, S. 
Pieža matėsi su prof. V. Krė
ve ir kitais asmenimis. Ti
kime, kad Philadelphija jam 
paliko gero įspūdžio.

VESTUVĖS
Karys Margevičius, žino

mas lietuvis, šv. Kazimiero 
parapijos choristas, vetera
nas, susituoks birž. 5 d. su 
Rūta Danyte. Jaunai lietu
viškai šeimai linkėtina daug 
laimingų metų.

STAIGA MIRĖ
Gegužės 20 d. staiga su

kniubo prie savo darbo a. a. 
Juozas Virkštys. Jis gavo 
smegenų užsiliejimą. Dirbo 
savo kirpykloj, kur taip stai
ga ištiko netikėta mirtis. Nu
vežtas Navy ligoninėn, mirė 
nebeatgavęs sąmonės. Velio
nis lietuviams buvo gerai pa
žįstamas, kaip ilgametis kir
pėjas, pirmojo karo vetera
nas. Paliko nuliūdusią šeimą. 
Ilsėkis ramybėj! Palaidotas 
gegužės 24 d., šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Tremtiniams globoti blankų reikalu

VESTUVES
Pranciškus Alsis susituokė 

su Margarita Meckin. Sutuok
tuvės įvyko Šv. J. širdies 
bažnyčioj, gegužės 8 d. Jau
nuolis moka lietuviškai, nors 
nuo lietuviško veikimo ir gy
venimo nutolęs.

Emilija Remeikytė ištekė
jo už Jono Forbes. Sutuoktu
vės įvyko gegužės 15 dieną, 
Šv. Klemenso bažnyčioj. '

JAUNESNIEJI VYČIAI 
VEIKIA

Philadelphijos Liet. Vyčių 
3 kuopa suorganizavo jau
nesniųjų vyčių skyrių, kuris 
jau pačioje pradžioje pasiro
dė labai veiklus. Prieš mėne
sį laiko nedidelis jų būrelis 
nutarė suorganizuoti ypatin
gą parengimą — pasilinksmi
nimą. Tai jiems pavyko. Pir
masis pasirodymas įvyko ge
gužės 21 d. Jaunieji vyrukai 
vyčiai parengė programą, 
"minstrel” vaidinimą ir tik
rai pralinksmino visus savo 
jaunesnius svečius. Vadova
vo Al Gillis, Jr. ir jo draugai 
A. Anona, N. Armata, T. Mi
ronas.

Daugiau kaip 20 jaunesnių
jų gražiai praleido vakarą. 
Net vyresniųjų buvo prisirin
kę pasigrožėti juokingu vai
dinimu. Mergaitės puikiai pa
rengė užkandžius. Pačios ke
pė tortus, rengė muštinukus 
ir buvo svečių priėmėjos.

Po programos visi gražiai 
pasilinksmino ir linksmi išsi
skirstė su viltimi ir pasiry
žimu tapti vyčiais. Tai tikrai 
pagirtinas jaunimo veikimas. 
Sekantį panašų parengimą 
jau planuoja vytės mergai
tės, nes jos nenori nusileisti 
berniukams.

Mes tikime, kad programo
je skambės ir lietuviškas žo
dis, nes vyčiams turi rūpėti 
abi kalbos.

ŽURNALISTAS STASYS 
PIEŽA PHILADELPHIJOJ

Gegužės 17-20 dienomis 
mūsų mieste lankėsi žymus 
lietuvis žurnalistas Stasys 
Pieža. Jis yra vienas tų ko
respondentų didžiojoj Ame
rikos spaudoje, kurie taip 
gražiai garsina lietuvių ir 
Lietuvos reikalus. Kiek gero 
jis yra padaręs lietuviškajai 
visuomenei, sunku ir įvertin
ti. Jis mielai ir greit infor
muoja lietuviams ir Lietuvai 
svarbiais reikalais visą pla
čiąją Hearsto spaudą. Pirmą 
kartą jį sutikau, bet jo ma
lonumas ir nuoširdumas gi
liai paveikė mane. Tai tikrai 
kilnios ir didžios dvasios vy
ras. Jis viskuo domisi, viską 
tiria, visiems atranda laiko. 
Buvo atvykęs su Benjamin 
Franklin kontesto laimėtoja 
iš Chicagos. Su juo galėjai

KUNIGO SESUO VIE
NUOLĖ

Gegužės 21 d. Philadelphi
jos šv. Dvasios vienuolyne 
buvo didelės iškilmės — vie
nuolių seserų profesijos ap
žadai. Tarp kitų ten galėjai 
matyti ir vieną lietuvaitę, O. 
Pečiukevičiūtę, dabar seserį 
Kristiną. Ji padarė pirmus 
profesijos apžadus. Tame vie
nuolyne ji jau išbuvo 3 me
tus. Seserys vienuolės turi y- 
patingą uždavinį — amžiną 
adoraciją. Jos yra uždaros ir 
komtemplatyvios. Jaunoji 
vienuolė yra kun. Leono Pe- 
čiukevičiaus, Šv. Andriejaus 
parapijos vikaro, sesuo. Iš
kilmėse dalyvavo nemažas 
būrelis jų giminių, artimųjų, 
pažįstamų. Dar trys kitos se
sutės, kurios yra namuose, 
vis dar galvoja apie savo pa
šaukimą. Gal ir dar atsiras 
vienuolinio pašaukimo gra
žioj Pečiukevičių šeimoj.

VYTĖ EIS VIENUOLYNAN
Ona Olbikaitė, kai tik šį 

pavasarį baigs aukštesniąją 
mokyklą, tuoj rengiasi stoti 
vienuolynan. Ji nori stoti 
griežčiausian vienuolynan ir 
daryti didžiausią auką. Taip 
vyčiai išleis į vienuoles jau 
antrą savo narę.

Lincolno meiles 
laiškas

Žymusis vergų išvaduoto
jas ir Jungtinių Amer. Valst. 
prezidentas rašo savo suža
dėtinei. Jis, žinoma, tada ra
šė pats ir tam reikalui nesi
naudojo jokiais sekretoriais. 
Lincolnas tada buvo dar jau
nas advokatas ir narys Ohio 
valstybės parlamento. Laiš
ke jis vaizduoja savo ir savo 
busimosios žmonos ateitį ir1 
rašo:

"Mylima drauge, aš labai 
dažnai galvoju apie mūsų pa
sikalbėjimą dėl Tavo atvyki
mo į Springfieldą. Aš bijau, 
kad Tu būsi nepatenkinta. 
Čia matysi daug vežimų ir 
besišvaistančius elegantiškus 
žmones. Tau būtų lemta į vi
sa tai žiūrėti, bet pati tame 
gyvenime dalyvauti negalė
tum. Tu būsi neturtinga ir 
net negalėsi savo neturtingu
mo paslėpti. Ar Tu tiki, kad 
galėsi viską pakelti? Kiek
vieną moterį, kuri norėtų su 
manim dalintis mano dalia 
(jeigu tai kada nors apskri
tai įvyks), noriu aš padaryti 
laimingą ir patenkintą, ir 
niekas nepadarytų manęs to
kio nelaimingo, kaip tai, kad 
man tai nepasisekė padaryti.

Aš žinau, kad su Tavim aš 
būčiau daug laimingesnis, 
negu dabar esu, jeigu tik Tu 
neparodytum man jokio ne
pasitenkinimo. Tai, ką Tu 
man tada sakei, galėjo būti 
tik juokas arba aš Tave ga
lėjau gerai nesuprasti. Jeigu 
taip iš tikrųjų yra, tai už
miršk šį laišką. Kitaip aš tu
riu Tave prašyti viską gerai 
apgalvoti pirma, negu Tu nu
tarsi. Ką aš pasakiau, laiky
siu, jeigu tik Tu norėsi. Ma
no nuomonė, yra tokia, kad 
Tu geriau nedarytum.

Tu nepratusi prie nepri
teklių, o mūsų gyvenimas ga
li būti vargingesnis, negu Tu 
įsivaizduoji. Aš žinau, kad Tu 
į viską gali korektiškai pa
žiūrėti ir viską gali apsvars
tyti. Jeigu Tu mūsų sutuok
tuvių klausimą dar kartą ge
rai ir atsidėjusi persvarsty- 
si pirma, negu Tu tarsi savo 
galutinį žodį, tada aš esu pa
siryžęs pasiduoti Tavo spren
dimui.

Abraomas Lincolnas.”
Ar po to bereikia stebėtis, 

kad jo sužieduotinė Owens į 
šį -laišką visiškai neatsakė? 
Vietoj jauno advokato, ji po 
poros savaičių ištekėjo už 
vaistininko. Bet ir Lincolnas

Prie užpildomų Questionai- 
res — Apklausinėjimo blan
kų gauname įvairių atsaky
mų, klausimų, prašymų in
formacijų.

Questionaires - Apklausi
nėjimo blanko tikslas:

1. Patirti, kiek Amerikoje 
iyra žmonių, kuriems rūpi 
tremtinių likimas;

2. Kiek žmonių turi savo 
giminių tremtyje;

3. Kiek ir kas sutinka 
tremtiniams pagelbėti :

a) finansiškai (paskolinti 
kelionei pinigų),

b) surasti darbą,
c) surasti butą.
4. Blankus gali paliudyti 

organizacijų valdybų nariai, 
bet galima ir be to apsieiti.

Blankus pildo ne vien lie
tuviai. Juos pildo visų tauty
bių asmens, kurie yra suin
teresuoti tremtinių į Ameri
ką įsileidimu.

Blankai suteiks labai rei
kalingų žinių:

Jeigu, pav., vienas blanko 
pildyto j as turi tik butą, o ne
turi darbo, taip reikia ir pa
žymėti.

Jeigu kitas gali tik pasko
linti pinigų tremtiniui į Ame
riką atvykti, o neturi buto,

prašoma tai blanke pažymė
ti.

Trečias gali turėti tik dar
bo, o negali nieku kitu pa
gelbėti. Tai blanke reikia pa
žymėti.

Jeigu norite pagelbėti tik 
giminei, pažymėkite, kuo ir 
kaip galite pagelbėti.

Blankai išsiuntinėti tik ap
klausinėjimo tikslais. Jie nė
ra affidavitai. Jų pildyto jai 
neprisiima privalomos atsa
komybės.

Kai visi blankai sueis į vie
ną vietą, tada bus galima tu
rėti pilną vaizdą, kas, kur ir 
kaip veiktina.

Mes žinome, kiek daug ge
raširdžiai žmonės aukoja ir 
sunkiai dirba. Žinome, kad 
labai ir pavargsta. Bet tuo 
skųstis galima tik tol, kol 
patiriame tremtinių vargus. 
Jie gyvena neviltyje, badau
ja, neturi kuo apsirengti ir 
nežino, ką jiems žada ryto
jus. Neatsisakykime jiems 
pagelbėti.

Blankus pildykite ir siųs
kite, kaip ir visokeriopas do
vanas: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. Tel. EV 7-1422-1423.

ALT Valdybos suvažiavimas
Atsiradus eilei reikalų, lie

čiančių Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą ir Amerikos lietu
vių veiklą, Vykd. Komitetas 
nutarė sušaukti ALT Valdy
bos suvažiavimą Washingto
ne, paskiriant jam laiką, ka
da dar nepasibaigė Jungt. 
Amerikos Valstybių Kongre
so sesija.

Suvažiavimas įvyko gegu
žės 9 d. Hotel 2400 patalpose, 
dalyvaujant 8 ALT pareigū
nams ir Inf. Centro direkto
riui. Dviejuose posėdžiuose, 
kurie užsitęsė iki vidurnak
čio, buvo išklausyti ir patvir
tinti Vykd. Komiteto prane
šimai ir apsvarstyti šie klau
simai :

1) H-jo Lietuvai Gelbėti 
Vajaus eiga;

2) Bendrojo Imigracijos 
Komiteto organizavimas;

3) Akcija Washingtone 
DP reikalais;

4) Vadovaujančių Lietuvos 
išlaisvinimo veiksnių prane
šimas iš Europos;

5) Lietuvos klausimas ry
šium su š. m. rinkimų kam
panija;

6) Tremtinių meno ir mar
tirologijos paroda;

7) Delegacijų pasiuntimas 
į Kongresą ir Valstybės De
partamentą.

Daugeliu šių klausimų bu
vo pasikeista nuomonėmis, ir 
suvažiavimas patvirtino Vyk
domojo Komiteto iki šiol pa
darytus arba daromus žings
nius. Suvažiavimas specialiai 
pritarė Vykd. Komiteto pas
tangoms tęsti Liet. Gelbėji
mo Vajų, kurio tikslas yra 
sukelti daugiau lėšų ir pasi
ruošti ateities įvykiams tiek 
Jungt. Valstybėse, tiek Euro
poje.

Suvažiavimas pasisakė už 
tai, kad kolonijose, kur yra 
organizuotų lietuvių veikėjų, 
būtų daroma pastangų pasi
matyti su politinių partijų 
vadais ir kandidatais, reika
laujant iš jų pasisakymo Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo klausimu, šituo tiks
lu ALT politinis komitetas 
turės paruošti tam tikrą pro
gramą, kad vietos veikėjai 
galėtų ją populiarizuoti spau
doje ir su ja kreiptis į parti
jų komitetus ir kandidatus.

Išklausęs pranešimo iš Eu
ropos, suvažiavimas pasisakė 
už tai, kad Amerikos Lietu
vių Taryba ir toliau koope
ruos su Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu ir 
rems jo darbą. Kai kuriais

tada nežinojo, kad jo žmona 
(bus kada nors pirmoji mote- 
'ris Amerikoje.

liečiančiais tą darbą reika
lais suvažiavimas įgaliojo sa
vo atstovus pasikalbėti su 
atitinkamomis valdžios įstai
gomis, kas ir buvo atlikta ki
tą dieną, t. y., gegužės 10 d.

Daug diskusijų suvažiavi
me iššaukė esantieji dabar 
Kongrese įstatymų sumany
mai apie tremtinius — DP. 
Kaip žinoma, vienas bilius 
yra svarstomas Senate, ant
ras Atstovų Bute. Savo turi
niu juodu labai skiriasi vie
nas nuo antro. Kai kuriais 
atžvilgiais lietuviams ir ki
tiems pabaltiečiams yra pa
lankesnis Senato bilius, bet 
jame numatomas įsileisti DP 
skaičius yra dvigubai mažes
nis negu Atstovų Buto bi- 
liaus.

Atstovų Buto bilius, kurį 
paruošė atst. Fellows ir pa
taisą jam įteikė ats. Jenkins, 
yra labai komplikuotas. Tam 
tikros jo dalys yra labai įvai
riai aiškinamos. Suvažiavime 
pasireiškė nuomonių, kad 
Fellows bilius galįs kone visai 
užkirsti pabaltiečiams kelią 
į Jungt. Valstybes. Po ilgokų 
diskusijų buvo nutarta pasi
teirauti Kongrese apie vieno 
ir kito biliaus turinį, pasi
stengiant ypatingai gauti au
tentiškų paaiškinimų tų sek
cijų, kurios specialiai liečia 
pabaltiečius.

Buvo planuojama turėti 
dar trečią posėdį pirmadienį 
popiet, tačiau netikra trans- 
portacijos padėtis dėl gre
siančio geležinkelių streiko 
privertė suvažiavusius nuo 
šito sumanymo atsisakyti. 
Visas laikas pirmadienį buvo 
panaudotas atsilankymams 
Kongrese ir Valstybės Depar
tamente.

Taip Senato, taip Atstovų 
Buto Komitetuose ALT at
stovams buvo mielai suteik
tos visos informacijos, kurių 
jie prašė. Iš pasikalbėjimų su 
ekspertais, kurių žinioje yra 
šitų bilių paruošimas, buvo 
numanu, kad vienoks ar ki
toks įstatymas tremtinių įsi
leidimo reikalu į Jungt. Val
stybes bus šioje Kongreso se
sijoje priimtas. Kol kas dar 
nebuvo aišku, ar paims vir
šų Senato ar Atstovų Buto 
projektas ar gal kokia kom
promisinė kombinacija. At
rodo, kad pagal Senato bilių 
galėtų į Jungt. Valstybes at
vykti per dvejus metus apie 
50,000 asmenų iš Pabaltijo 
kraštų ir kitų Rusijos užimtų 
sričių, o pagal Atstovų Bu
to bilių būtų įsileista apie 
40,000 pabaltiečių. ALT dele
gacija pareiškė savo pagei-

Lietuvos Generalinio Konsulato 
Paieškomi Asmenys

Linkuvos

iš Vilka-

Akmenes

Petras, gyvenęs

Pranas, iš Nau- 
apskr., gyvenęs

Rauckis, Povilas, iš 
vai., Šiaulių ap.

Raudonius, Petras, 
viškio apskr.

Rekis, Albertas, iš
vai., Mažeikių apskr., turėjo ūkį 
netoli Bostono.

Renteliūtė, Elzbieta, iš Andri- 
javo vai., Suvalkų apskr.

Rimkienė _ Laužikaitė, Juze
fą, iš Rokiškio ap., ir vyras Jo
nas Rimkus.

Rollis - Atkočaitytė, Ona, iš 
Batakių vai., Tauragės apskr.

Ronkus, Edvardas, gimęs Ame 
rikoje.

Rudminas, Juozas, kilęs iš Ša
kių apskr.

Rudzevičius, 
Clevelande.

Rudzevičius, 
miesčio, Šakių 
Clevelande.

Ruškevičius (Ruškys), iš Ma
rijampolės apskr., giminaičiai 
Ruškevičienės - Ruškienės - Vo
syliūtės, Katrės.

Ruškys (Ruškevičius), Mari- 
jampolės ap., giminaičiai Katrės 
Ruškevičienės - Ruškienės - Va- 
syliūtės.

Sabaliauskaitė, Ona, iš želvos 
vai., Ukmergės ap., ištekėjusi.

Sadonienė - Balionytė, Marce
lė, iš Varėnos vai., Alytaus aps., 
ir vyras Sadonis Jonas, iš Žiež
marių vai., Kaišiadorių (Trakų) 
apskrities.

Šalnauskienė - Mačiulaitytė, 
Agota, iš žaliosios vai., Vilkaviš
kio apskr., gyv. Bayonne, N. J.

Savage - Šileikienė (H)Ellen, 
gyv. Brooklyne, ištekėjo Kaune 
už menininko Jono Šileikos.

Savickaitė - Pašakarnienė, Zo
sė, ir vyras Pašakarnis, Stasys, 
abu iš Kuršėnų vai., Šiaulių ap.

Savickey, Joe.
Schink - Ziglerytė, Karolina, 

iš Garliavos vai., gyvenusi Kau
ne.

Schlager - Bitcheraitė, Marga- 
reta, iš Senaučio km., gyv. gal 
Waterbury.

Schwender - Legant, ir vyras 
Eduard Legant, gyveno Taura
gėje, dabar gal Philadelphijoje.

šemetytė-Kanišauskienė, Mor
ta, iš Šiaulių vai., gyv. Phila
delphia, Pa.

Šereikienė - Lengvinaitė, Ona, 
duktė Jono ir Frydos Vencely- 
tės, gyv. Chicagoje.

Šidlauskienė - Kardauskaitė, 
Agota, iš Šakių ap., gyv. Cincin
nati.

Šileikienė - Savage (H) Ellen, 
gyv. Brooklyne, ištekėjo Kaune 
už menininko Jono Šileikos.

Siliūnas, Aleksandras, dirbo 
banke Chicagoje.

Šimkus - Bendikaitė, Urtė, ir 
vyras Petras.

Sinikevičius, Adomas, gimęs 
Amerikoje, gyvenęs Krasnavo 
vai., Suvalkų apskr.

Slevinskas, Jurgis, iš Andrie- 
javo vai., Suvalkų apskr.

Smetonis, Petras, gyv. 
Brooklyne.

Smulskaitė (Juškienė a 
kevičienė), duktė Motiejau 
Kėdainių ap., gyv. New Yoi

Sparvelis, Petras, iš Kui 
vai., Šiaulių ap., gyv. Chicą 

špeder, Adeline, iš Pilvu 
ir dukterys Ema ir Marta] 
Brooklyne.

Spirauskas, Antanas, iš 
kių apskrities.

Sprainaitienė - Andrijaifi 
Ieva, iš Tauragės vai., gyv 
Collinsville.

Sprindžiukaitės, Elena 
nauskienė ir Zofija Gloderl 
iš Telšių ap., gyv. Chicagojl

Stasiukevičius, Jonas, 
noy City, iš Marijampolės#?^vi-

Steigvilaitė - Mickus (JT 
kus), Ona, iš Batakių vai.] 
ragės ap., ir duktė Bronė,! 
si Chicagoje.

Stelmokas, Vincas, ir ži 
Karpavičiūtė, iš Alvito vsd] 
kaviškio apskr.

Stoll, Philip, ir žmona Ai 
tat, Marija, kilusi iš Prienų 
bei sūnus Max, gyv. apie I 
delphiją.

Stonys, Juozas, iš Telšių
Stripinytė, Marcelė ir On 

tekėjusių pavardės nežinot 
kil. iš Ylakių vai., Mažeikių 

Stulginskaitė - Miškinis,! 
rija, iš Kuršėnų vai., šiauln 
gyv. Detroite.

Ieškomieji arba apie juo 
nantieji maloniai prašomi! 
liepti:
CONSULATE GENERAL

LITHUANIA
41 West 82nd Street!
New York 24, N. Y. į

Tel. POPlar 4110

Charles J. Romą 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon StJ 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga; 
dels, graži koplyčia, erdvi I

Pakeleivingiems suteikiami 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipk® 
diena ir naktį I

Į pilnas juoko. Bet iš 
tyti, kad jis daug 1 
eitą vasarą visai m 

... Ikos kaulas. Visa ra 
jlKemeao j^ėte

.-hnama, 
pytais-

h Ameriką 
L vyskupo 
t^voMo-

\ s birželio 
gflitę. Ren

ksti BALF 
krjneaams,

,<$ parapi-

< Alfonsas Ja-

kili vai, po

k klebonas 

•^aldų me- 
k chorui, 

įiiyno, var- 
k Vakare pa

m buvo arti

2ins Dienos

davimus vienam ir antram 
Komitetui.

Valstybės Departamente 
buvo pasikalbėta su Rytų Eu
ropos Skyriaus viršininku, 
kuris, kaip visuomet, parodė 
daug nuoširdaus palankumo 
Lietuvos reikalams.

Šis ALT Valdybos suvažia
vimas buvo neabejotinai nau
dingas, ir jis prisidės prie su
stiprinimo mūsų veiklos Lie
tuvos išlaisvinimui.

ALT Vykd. Komitetas

Tel. Sto 3208

iną. Gi pirštai maži 
mo. Tačiau jis 
vairuoja automobi 
važinėja. Jam tik r 
dėl sužeistos rankc 
kyti mišių. Iš mūši 
tis išvažiavo į Rod 
ieškoti sveikatos p 
specialistus.

Piknikas dakta 
Gegužės 20 d. r 

los vaikai turėjo g 
Dr. Sullivan parke 
upės. Pats daktara 
na, turi namelius 
ką. Pas jį dažnai e 
vai Jėzuitai pailsę1 
mokytojavimo dai 
metais jis malonė, 
vo parką ir namel 
kyklos vaikams.

New Have]

Gražiai paminė 
Dien

Gegužės 9 d. n 
iškilmingai pami 
Diena.

10 vai. ryte vis 
rusių motinėlių i 
atnašaujamos mii 
kun. A. Zanaviči

M kuopa prašė katalikiškos 
gijos. Jų narės ir 
vavo mišiose ir ] 
Dievo stalo, kas 
prastai malonų v 
jos metu choras 
moningai sugiede 
Motina Mano.” ' 
taikytą pamoksk 
ir dangaus Moti: 
bonas kun. E. G

WTEL 1
Lietuvių Radio Program 

Trečiadieni 7:00 pan. Sežt 8:09
DIREKTORIUS

ANTANAS DŽEKAS 
3619 East Thompson Streei 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 293

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauska
LIETUVIS GRABORIU!

Laisniuotas Penna ir New J< 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašali 
šauktis prie manes j

1601 - 03 So. 2nd St.,;
Philadelphia, Pa.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 1

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

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

ašbažnyao-

ra ėjo ben- 
k Po mišių 
E too bendri

rai svetainėj 
L- vakarėlis, 

rdai su vi-

saenusa- 
iWjokle- 
a&kun. P. 
rpininkė, 
IMdenė.

Rė sūdai-ouuor . 
k Buvo pa- 

pP. Valuntie- 
pėlė. Prie 
' šeimininkės 
•' iemošiūnie-

py dalyvavo 
hir kitatau-

p., pasišne-

raetės ir to-

Mr.
nelaimė

2mis švenč. 
>3 apdanga- 

Negė. Net ir 
< hd reikėjo 

pĖ pasiekė 
llsavaime už-

Po mišių pan 
je buvo bendri 
riuos pagamino 
lių Draugija p 
motinoms. Mol 
dalyvavo pasiput 
ir spalvotomis į 
buvo išpuošti gė 

imis spalvomis, 
tės pavaišino 
mandagiai ir dr 
kubaitė pasveik 
neles šios parai 
jos dukrelių va 
sveikinta viena 
motinėlių, atvy 
ponia Masiulier 
įnirštos ir kiti 
vykusios iš trei 
ir tos, kurios

■ vargą ir alkį. ] 
ir tos motinos, 1 
bire vargsta.

Bažnytinės a 
pusryčiai sūdai 
ką. Rodėsi, ka 
kaip vienos m 

seserys.
Visos‘motino 

ja Marijos Vi 
narėms už sur 
draugiškus p\ 
malonų priėmi 

i vimą.

AMtRIKĄ
-Ar “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasauli
■Ar “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyveni 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
■Ar “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyveni 

šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir 
padėti.

* “AMERIKA” metams $3.00. Užsienyje—$3.50.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsaky 

šį laikraštį šiuo adresu:
“AMERIKA”

417 Grand Street Brooklyn 11, J
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Laiškas iš tremties
JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
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tremtyje kenčia 
Buvo prisimintos 
kurios šaltam Si-

Itkočaitytė, Ona, iš 
., Tauragės apskr. 
Edvardas, gimęs Ame

Nuliūfc

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

j
-i

Tiesiogini paskyrimu tarny
bai Europoje.

ovilas, iš Linkuvos 
ap.

Petras, iš Vilka

S. Jei esate tarnavę užjūryje po 
rugsėjo 2, 1945, paskyrimą 
trims metams i vieną iš aš- 
tuonių puikių dalių dabar 
stovinčių U. S. A.

jos.

LIETU*

šiuomi siunčiame $....
liškai - Lietuvišką Žodyną. 

Vardas ......
Adresas ....

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ius (Ruškys), iš Ma- 
apskr., giminaičiai 

lės - Ruškienės - Vo- 
atrės.
(Ruškevičius), Mari-

Paskyrimą j vieną iš kelių 
garsių divizijų Tolimuose 
Rytuose.

&ĄRĖERS WIĮfį.A^ŲTURE

TeLPOPliil

Charh

GAVĖKI
‘AMERIKA” talpina daug įvairių

Tek EVergrc^a 7 - 8858 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Smetonis 
BrooMyne.

Smulskaitg

skaitė, Ona, iš Želvos 
srgės ap., ištekėjusi 
lė . Banionyte, Marčė
ne® vai, Alytaus aps., 
adonis Jonas, iš žiež- 
, Kaišiadorių (Trakų)

Striping 
ekėjusių

Stulginskį 
ja, iš Kuršės 

gyv. Detroit?.

nertas, iš Akmenės 
ų apskr., turėjo ūkį 
10.
, Elzbieta, iš Andri- 
ivalkų apskr..
- Laužikaitė, Juzė
no ap., ir vyras Jo-

UŽSIPRENUMERUOKITE II
Amerikos Lietuvių Kataffloi 

ir Kultūrinio Gyvenimo fe

* Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

866 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

noy City, g 
us, Pranas, iš Nau-| Stdgvilaif. 
kių apskr., gyvenęs A-

) 411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

kus)tOna,jj 
ragės ap, ir 
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Stelmokas, 
Karpavičiūtė,!
kaviškio aĮ^r 

v—------- StoH,Pt^(
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is. Buvo ir kitatau-

Tei. E Ver green 8 - 9229 ' 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Veteranai turi pirmenybe nau
joj Reguliarėj Armijoj! Jei jūs 
esat kvalifikuotas įstojimui ir 
įstojate trims metams ir ilges
niam laikui, jūs galite pasirink
ti:

P aieskonu Asmeny

špeder, 
ir dukten BrooklS"

Spirauskas, 
kių apskritu 

Sprain 
Ieva, iš 
Collinsville,

S 
nauskienėir

kienė - Mačiulaitytė, 
Žaliosios vai., VDkaviš- 
, gyv. Bayonne, N.J. 1 
. Šileikienė (H) Ellen, 
įklyne, ištekėjo Kaune 
nko Jono Šileikos.
Ate - Pašakarnienė, Zo- 
as Pašakamis, Stasys, 
iršėnų vai., Šiaulių ap. 
?y, Joe.

- Ziglerytė, Karolina, 
70s vai., gyvenusi Kau-

(RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

uji parapijos bažnytėlė 
bono kun. M. Kemežio 
askart vis gražinama, 
iuo metu lubos yra iš- 
medžio lentelėmis su 
ais.
sužinoti, kad keliau- 
metu per Ameriką

os Fatimos vyskupo 
a Fatimos Dievo Mo- 
ula bus atgabenta į 
nytėlę š. m. birželio 
šbus visą savaitę. Ren- 
kilmingai ją sutikti, 
amasi greitu laiku vi- 
ijoje pravesti BALF 
ajų mūsų tautiečiams, 
ropoję vargstantiems,

nantiej makt 
liepti:

CONSUL®

ekmines mūsų parapi- 
ėlėje susituokė para- 
nininkas Alfonsas Ja- 
u Marija Grigaliūnai- 
a įvyko 10:15 vai., po 
kilmingos pamaldos ir 
as. Sutuokė klebonas 
emežis. Pamaldų me- 
t parapijos chorui, 
ias iš Brooklyno, var- 
P. Dulkė. Vakare pa
ėję įvyko iškilminga 
ota. Svečių buvo arti

’ pilnas juoko. Bet iš jo veido ma
tyti, kad jis daug kenčia. Per
eitą vasarą visai nulūžo jo ran- 

ikos kaulas. Visa ranka, nuo pe
ties iki pirštų, įdėta į gipso for
mą. Gi pirštai mažai turi gyvu- 

Tačiau jis nesiskundžia,
vairuoja automobilių ir visur 
važinėja. Jam tik nesmagu, kad 
dėl sužeistos rankos negali lai
kyti mišių. Iš mūsų kun. Jonai
tis išvažiavo į Rochester, Minn., 
ieškoti sveikatos pas to miesto 
specialistus.

Piknikas daktaro parke
Gegužės 20 d. mūsų mokyk

los vaikai turėjo gražų pikniką 
Dr. Sullivan parke, prie Platte 
upės. Pats daktaras tenai gyve
na, turi namelius ir gražų par
ką. Pas jį dažnai atvažiuoja Tė
vai Jėzuitai pailsėti po sunkaus 
mokytojavimo darbo. Bet šiais 
metais jis malonėjo užleisti sa
vo parką ir namelius mūsų mo
kyklos vaikams.

Connecticut Lietuvių Tarybos 
Konferencija

Šiuo metu yra daug svarbių 
reikalų, liečiančių mūsų tėvynę 
Lietuvą, taip pat tremtinių įsi
leidimą į Jungtines Valstybes ir 
kt. Todėl mūsų kolonijoj yra 
šaukiamas visų Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrių bei šios val
stybės draugijų ir veikėjų są
skrydis bei konferencija.

Į šią konferenciją kviečiami 
taip pat broliai ir sesės, atvykę 
iš įvairių tremties šalių.

Konferencijoj bus priimtos 
Lietuvos reikalais rezoliucijos. 
Joje dalyvaus ALT vykdomojo 
komiteto narys M. Vaidyla ir ki
ti žymūs svečiai.

Konferencija įvyks birželio 6 
d., Sea Cliff Inn, 62 Cove St., 
Morris Cove, Conn. Reikia va
žiuoti Lighthouse keliu. Posė
džiai prasidės 1 vai. po pietų.

Connecticut valstybės lietu
viai, pasistenkim padaryti šią 
konferenciją gausią ir sėkmin
gi-

“Amerikos” skaitytojai 
gauna labai daug laiškų iš 
tremties. Jie kiek galėdami 
padeda vargstantiems tautie
čiams. Čia spausdiname iš
trauką iš vieno tokių laiškų:

“Kreipiuos į jus, broliai, 
su malonės prašymu. Išties
kite ranką man, našlei mote
riškei, kartu su keturiais ma
žais vaikučiais, kurie dabar 
badauja. Mes jums, broliai ir 
seserys, būsime visą amžių 
dėkingi. Negalėdami kuo ki
tu atsilyginti, mes melsimės 
už jus. O Visagalis neužmirš 
jūsų. Mano adresas:

Ona Liutkevičienė,
(23) Oldenburg, Wehnen, 
Post Ofen, D. P. Camp,
British Zone, Germany.

DALYVAUS KAPŲ PUOŠI- . 
MO DIENOJE

Amerikos Liet. Legijono 
Dariaus - Girėno postas ren
giasi dalyvauti gana įspūdin
game parade, kuris įvyks ka
pų puošimo dienoje — Deco
ration Day, pirmadienį, geg. 
31 d., New Yorko mieste, Ri
ver Side Drive.

Visi posto nariai ir visi bu
vę kariškiai veteranai prašo
mi dalyvauti šitame parade.

Prašoma tikrai būti prieš 
9:30 vai. ryte, West 75th St., 
tarp West End Ave. ir Broad
way, New Yorke. Galima at
vykti pilnai uniformuotiems, 
su kepurėmis ir laisvai.

Po parado vaišės bus pas 
A. Povilanską, 158 Grand St., 
Brooklyne.

Vincas Vyšnios,
Posto vadas

er - Bitcheraltė, Marga- 
Senaučio km., gyv. gal 
ry.
nder - Legant, ir vyras 
Legant, gyveno Taura- 
)ar gal Philadelphijoje. 
rtė-Kanišauskienė. Mor- 
aulių vai., gyv. PhDa- 
Pa.
ienė - Lengvinaitė, Ona, 
)no ir Frydos Vencely- 
Chicagoje.
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ooklyne, ištekėjo Kaune 
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as, Aleksandras, dirbo 
Jhicagoje.
is - Bendikaitė, Urtė, -ir 
etras.
jvičius, Adomas, gimęs 
ūje, gyvenęs Krasnavo 
tvaikų apskr.
įskas, Jurgis, iš Andrie- 
]., Suvalkų apskr.
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ALT Vykd. Komitetas
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ą dainų. Buvo pa- 
ės narė P. Valuntie- 
a jai dovanėlė. Prie 
arbavo šeimininkės 
ienė ir Tamošiūnie-

ja sąjungietės ir to-
Svetys

ha, Nebr

JONAS DAUM5 

Jetuvis Graborius-B 
1025 MT. VERNON ST., PHILADE^

ti didesnė nelaimė 
ias savaites užsidegė 
yčios šoninis švenč. 
orius. Visi apdanga- 
Itorių sudegė. Net ir 
nudegė, kad reikėjo 
t kai ugnis pasiekė 

ų, ji savaime už- 
k medis nedegė,-bet 
liko sveikas.
elė, įbėgusi į bažny- 
ą pilną dūmų. Nuo- 
altorius apdegė ap- 

iršus liko visai nepa- 
es.

mti pabėgėlius 
ivyskupas norėjo ži- 
eimų priimtų pabė- 
paragino užpildyti 
klausimų blankus.

tuos blankus ir 
šimto. Ęeveik 
yra pasirengu- 
ar tris pabėgę-

ėmė 
virš 
ima 

i du

šiame krašte arba vargstančių įstrik 

“AMERIKA” skelbia kaip mūsų b^' 
šaulyje, kaip eina jų šalpos darias, 
padėti.

“AMERIKA” metams $3.00.

•aginkite savo pa^stamos 
ši laikrašti fino

“AMERIK*

po kun. J. Končiaus 
telegrama, buvo pa- 
as mūsų kongres- 
tt, kad būtų praves- 

ris leistų daugiau
Ameriką. ,

onus svečias
kleb. kun. Jusevi- 

dienų viešėjo kun. 
itis iš Tuscon, Ariz. 
inksmas, malonus ir

Grand Street

Gražiai paminėta Motinos 
Diena

Gegužės 9 d. mūsų parapijoj 
iškilmingai paminėta Motinos 
Diena.

10 vai. ryte visų gyvų ir mi
rusių motinėlių intencija buvo 
atnašaujamos mišios. Jas laikė 
kun. A. Zanavičius. Mišias už
prašė katalikiškos moterų drau
gijos. Jų narės in corpore daly
vavo mišiose ir prisiartino prie 
Dievo stalo, kas sudarė nepa
prastai malonų vaizdą. Komuni
jos metu choras jautriai ir har
moningai sugiedojo “Gražiausia 
Motina Mano.” Tai dienai pri
taikytą pamokslą apie pasaulio 
ir dangaus Motiną pasakė kle
bonas kun. E. Gradeckas.

Po mišių parapijos svetainė
je buvo bendri pusryčiai, ku
riuos pagamino Marijos Vaike
lių Draugija pagerbti visoms 
motinoms. Motinėlės viešnios 
dalyvavo pasipuošusios baltomis 
ir spalvotomis gėlėmis. Stalai 
buvo išpuošti gėlėmis ir tautinė
mis spalvomis. Jaunos lietuvai
tės pavaišino visas maloniai, 
mandagiai ir draugiškai. M. Jo- 
kubaitė pasveikino visas moti
nėles šios parapijos bei koloni
jos dukrelių vardu. Buvo pa
sveikinta viena seniausių mūsų 
motinėlių, atvykusi iš tremties 
ponia Masiulienė. Nebuvo už
mirštos ir kitos motinos, at
vykusios iš tremties, o taip pat 
ir tos, kurios 
vargą ir alkį, 
ir tos motinos, 
bire vargsta.

Bažnytinės apeigos ir bendri 
pusryčiai sudarė jaukią nuotai
ką. Rodėsi, kad visos jaučiasi 
kaip vienos motinos dukros ir 
seserys.

Visos'■motinos širdingai dėko
ja Marijos Vaikelių Draugijos 
narėms už suruoštus skanius ir 
draugiškus pusryčius ir tokį 
malonų priėmimą bei patarna
vimą.

Motinos Dieną Marijos Vaike
lių Draugijos narės pagerbė 
Dangiškąją Motiną Mariją, at- 
likdamos vainikavimo apeigas, 
kurios buvo labai iškilmingos ir 
įspūdingos. Progai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Bischoff, 
kviesdamas visas nares neuž
miršti savo gerosios motinos ir 
globėjos Marijos.

Šv. Onos Draugijos narių pa
stangomis pravesta graži rink
liava mūsų parapijiečiui Pranui 
Šidlauskui, kuris jau seniai yra 
parblokštas, nors dar yra jau
nas vyras.

Motinos Dieną Pranui buvo 
įteikta piniginė dovana — $103. 
Pranas, jo motinėlė bei sesutės 
nuoširdžiai dėkoja visiems gera
dariams. Būtų labai girtina, kad 
ateityje taip pat prisimintume šį 
ligonį.

Aukų rinkime daugiausia pa
sidarbavo geraširdė Petronėlė 
šilinskienė, draugijos pirminin
kė.

Praėjusią žiemą daugelis lie
tuvių aplankė šią saulėtą vals
tybę, kurioje nepaprastai malo
nu praleisti atostogas. Kiek yra 
žinoma, virš 900 lietuvių atosto
gavo Floridoje.

Miami turi apie 100 lietuvių 
šeimų, pastoviai čia gyvenančių. 
Lietuviai turi susikūrę savo klu
bą. šiam klubui priklauso 200 
narių. Buvo du parengimai, į 
kuriuos iš viso atsilankė apie 
1,200 asmenų. Gauta pelno.

Hollywood, Fla., suradau apie 
38 lietuviškas šeimas, kurios ga
na pasiturinčiai gyvena. Kaip 
matote, Floridos valstybėje vis 
didėja lietuvių skaičius.

Jei kas norėtų arčiau susipa
žinti su Floridos lietuviais ar 
apie juos daugiau sužinoti, gali 
rašyti šiuo adresu: Joseph Mar
shall, 15 Fairview Ave., Pros
pect Park, N. J. Į visus klausi
mus bandysiu atsakyti.

... tik trys pasirinkimai 
yra atviri
Amerikos Veteranams

Po to jūs galite pasirinkti sau 
Ginklo ar Tarnybos rūšį. Ir jūs 
galite pasirinkti specialisto dar
bą, kuriam jus kvalifikuoja pir
mesnė tarnyba tame darbe 
(kaip nurodyta W. D. pamflete 
12-16). Pilnų detalių pasiteirau
kite jums arčiausioje Armijos ir 
Oro Jėgų rekrutavimo stotyje.
U. S. Army And U. S. Air Force 

Recruiting Service

Baras ir Naktinis Klubas 
■ THE “ALLIANCE HALL” 

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne) 
Sav. CHARLES ir ALVINA BUTVIDAI

80 St. Marks PL (8th St.) Manhattan 
Viena iš gražiausių New Yorko svetainių. Sekmadieniais 
išnuomojama vestuvėms ir bankietams patogiom sąlygom.

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

SOCIALINIS 
DRAUDIMAS

Jūsų socialinio 
kortelė

Jei jūs turite 
draudimo kortelę, Soc. Drau
dimo Administracija yra už- 
vedusi atskirą jūsų uždarbio 
bylą didelėje centrinėje įstai
goje, Baltimore j e, Maryland.

Jei jūs dirbate socialinio 
draudimo globoje, jūsų darb
davys siunčia kas trys mėne
siai pranešimą apie jūsų už
darbį, kartu paduodamas jū
sų pavardę ir soc. draudimo 
sąskaitos numerį, šie prane
šimai pasiekia pagaliau Soc. 
Draudimo Administraciją 
Baltimorėje; ten jie įdedami 
į atskirą bylą.

Baltimorėje yra daugiau 
kaip 70,000,000 socialinio 
draudimo sąskaitų. Jūs turi
te žiūrėti, kad jūsų darbda
vys turėtų jūsų pavardę ir 
socialinio draudimo sąskaitos 

I numerį, kaip yra pažymėta 
jūsų socialinio draudimo kor
telėje.

Jūs galite turėti tik vieną 
socialinio draudimo sąskai
tą. Jei jūs pametate savo 
kortelę, gaukite duplikatą su 
tuo pačiu numeriu. Jei jūs 
pakeičiate savo pavardę, pra
neškite Socialinio Draudimo 
Administracijai, — jūsų by
la gali būti pataisyta.

Jei jūs norite žinoti, kaip 
didelė yra jūsų socialinio 
draudimo sąskaita, jūs gali
te gauti pažymėjimą vieną 
kartą kiekvienais metais. 
Klaidos socialinio draudimo 
bylose paprastai negali būti 
taisomos po ketverių metų.

IEŠKO ŠEIMININKES 
VIETOS

Senyva našlė ieško šeiminin
kės vietos klebonijoje. Yra dir
busi klebonijoj anksčiau. Adre
sas: Mrs. Annie Miller, 2811 
Ely Ave. & Barton Avenue, 
Bronx, N. Y.; arba 53 Pomona 
Ave., Newark 8, N. J.

TUOJAU UŽSISAKYKITE

“LIETUVIŲ ŽINIAS”
Vienintelis lietuviškas 
laikraštis vakarinėj 
Pennsylvanijoj. Eina 
penktadienis.

Pilnas pasaulinių žinių, straipsnių visais opiaisiais 
mūsų dienų klausimais, įvairumų ir ko tik norit.

KAINA METAMS $3.00 
Prenumeratą siųskite:

“LIETUVIŲ ŽINIOS”
2211 Sarah Street Pittsburgh 8, Pa.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNU 
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. 400 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po $4.00, 
dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdėkite į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką žodyną.

f SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrovė siunčia maisto ir dra-

bužiu pakietus į Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos ga-

Įima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
PAKIBTAS No 1—11 sv. $7.00 PAKIBTAS No 2—21 sv. $10
2 sv. cukraus 5 sv. cukraus
2 sv. kavos pupelių 2 ” kavos pupelių
1 dėž. kiaul. mėsos 1 ” ryžių

1 ” monų kruopų
1 ” kiaul. tauku 3 dėž. kiaul. taukų
1 " bekono 2 ” kiaul. mėsos
1 ” kiaušin. miltelių 1 ” bekono
1 ” kond. pieno 2 ” kond. pieno

1 ” kakao1 ” kakao 1 ” šokol. miltelių
1 gabalas tual. muilo 2 gabalai tual. muilo

PAKIBTAS No 3 -■ 11 sv. — $5.50
2 sv. cukraus 3 dėžės kiaul. taukų
2 sv. kavos pupelių
2 sv. miltų ar cukraus

1 gabalas tual. muilo

Gatavi Bendrovės pakietai sudaryti iš pirmos rūšies produktų. Su-
sitarus sudaromi ir extra pakietai.

Jei pakloto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami
Siųskite užsakymus tik per

SEA-GULL SHIPPING CO.
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia

i PARDAVIMUI
Rochestery, N. Y., ir artimoj apylinkėj nuosavybės:—

Seniai išdirbta duonkepykla; mūro namas su visais įtai
symais; dvi krautvės; garadžius; savininkas išvažiuoja 
I Kaliforniją. Pora gerų saliūnų, tinkama lietuviui vieta; 
nebrangiai parsiduoda dėl senatvės priežasties.

Keletas gerų mūro namų su krautuvėmis ir fliatais; 
tinkama bent kokiam bizniui. Namai nuo vienos iki 30 
šeimynų, apartmentai visokios rūšies. Gazolino stotis, 6 
pumpos, karams taisyti garadžius, du lotai padėti karams; 
pačiame lietuvių centre; parsiduoda nebrangiai.

j J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co's.

578 HUDSON AVE. ROCHESTER 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

Graborius—Balsamuotojas 7

Moderniška Koplyčia ft

tePVZ™^iski1 Matthew P. Ballas
(Armakauskas) n

ft A (Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

1 F. W- Slialins
i (šalinskas)
j Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

7 V KOPLYČIA SUTEIKIAMJ V NEMOKAMAI
0 84-02 Jamaica Avenue,
/ <r Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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I Apreiškimo
Į' Parapija

—Pereitą sekmadienį par. 
L svetainėje įvyko Mot. S-gos 

, Brooklyn© ir N. J. apskr. su
važiavimas. Atstovės davė 

i pranešimus iš savo kuopų 
j veikimo. Po posėdžio buvo su- 
lfe rengta puiki vakarienė.
i
I —Muz. P. Sakas suorgani

zavo berniukų chorą. Jau 
L pereitą sekmadienį, per 9 vai.

vaikų mišias, jis gražiai pa-
I sirodė. Iki šiol per vaikų mi- 
k šias daugiausia giedojo mer-

• gaičių, choras. Dabar žada 
giedoti pakaitomis: vieną 
sekmadienį berniukai, kitą— 
mergaitės. Teko nugirsti, jog

Į žadama suorganizuoti aukš
tesniųjų mokyklų (High 

| school, mokinių chorą, kuris 
giedotų sekmadieniais per 10 

H* .vai. mišias. Sveikintinas su
manymas. Didysis choras stip

I riai ruošiasi įdainuoti keletą 
dainų į plokšteles.

—Novenos pamaldos prie 
Šv. Antano pradedamos penk
tadienio, birželio 4 d., vaka
re, 7:30 vai.

KALBES katalikų 
SUSIRINKIME Mūsų Apylinkėje

Pereito antradienio vakare 
mokyklos mergaitės ir jau-
nosios moterys sodalietės 
šventė savo metinę švč. Pa
nelės Marijos vainikavimo 
(karūnacijos) šventę. Gra
žus ir didelis sodaliečių ir 
joms prijaučiančiųjų būrys 
susirenka bažnyčion. Pamal
dos pradedamos procesija. 
Po procesijos prasideda pati 
gražioji ir įspūdingiausioji 
pamaldų dalis, būtent, soda
liečių pirmininkė Elena Vin- 
tis prisiartina prie Dievo Mo
tinos, tiesiog gėlėse skęstan
čios, statulos, uždeda jai ant 
galvos rožių vainiką. 36 mer
gaitės, pasipuošusios veliu
mais, atneša prie grotelių 
gėlių. Gėles perima pirmi- 

-—ninkė ir padeda prie Marijos 
kojų. Tai padėkos puokštės 
Marijai už suteiktas malo
nes. Tuo pačiu metu Roseli- 
ta Anterio gieda “Avė, Ma
ria.” Po šio įspūdingo vaini
kavimo visos sodalietės su
klaupusios pakartoja stojant 
į sodalietės atliktą pasiauko
jimo Marijai aktą. Pamaldos 
baigiasi švč. Sakramento pa
laiminimu.

Visas apeigas atliko soda
liečių dvasios vadas kun. B. 
Kruzas. Po palaiminimo, at
sisveikinant, Roselita Ante
rio gražiai pagiedojo “Labą 
naktį, Mylimoji Motina” — 
Fr. Lord, S. J. Po pamaldų 
visos sodalietės, su savo mo
tinomis, susirinko į svetai
nę. Ten buvo pasivaišinta ir 
gražiai pasilinksminta.

Iš tiesų, tai buvo iškilmės, 
kurios traukė kiekvieno žiū
rovo akį ir sukėlė pasigėrėji
mo jausmus. Jeigu tiek gra
žaus jaunimo pasiryžę sekti 
Marijos pėdomis, jeigu soda
lietės moka taip įspūdingai 
pareikšti Marijai padėką, 
Marijos palaima ir rūpestin
gumas lydės jų žingsnius. 
Tie įspūdžiai, kuriuos sukėlė 
šios iškilmės, ne vienai idea- 
listei jaunuolei giliai krito 
širdin, ir jei ji dar ne sodalie- 
tė, šios iškilmės bus paskati
nimas greit atsidurti jų ei
lėse. Bravo, sodalietės!

Kun. W. Masiulis, M. A. 
šį penktadienį kalbės apie 
katalikiškų organizacijų veik 
lą L . R. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
me.

Kun. W. Masiulis yra ga
vęs magistro laipsnį iš socia
linių mokslų. Jis yra vienas 
iš jaunosios kartos kunigų, 
ir eina atsakingas pareigas 
Brooklyn© vyskupijoje, tad 
jo kalba-paskaita bus labai 
įdomi ir naudinga.

Federacijos atstovai, vi
suomenės veikėjai ir visi ka
talikai, kurie domisi visuo
meniniu veikimu, kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

Dvasios vadas kun. N. Pa
kalnis nuoširdžiai rūpinasi 
katalikiškos akcijos išplėti
mu ir supažindinimu su šiuo 
klausimu.

Susirinkimas įvyks šį pen
ktadienį, gegužės 28 d., 8 vai. 
vakare (tuoj po gegužinių pa
maldų), Apreiškimo parapi
jos salėje.

Apskrities Valdyba

Aušros VartŲ parap.

Parapijos parengimas
Birželio 12 d. Vilniaus Auš

ros Vartų parapijos svetai
nėje įvyks parapijos paren
gimas. Parapijiečiai ir kai
mynai svečiai maloniai kvie
čiami atsilankyt. Šeimininkai 
visų laukia su puikiu bufetu, 
muzika ir šokiais. Bilietai po 
$1, bus gaunami į salę įei
nant. Pradžia 8 vai. vakare.

TIKRAI GERAS KAN
DIDATAS

Pereitame “Amerikos” nu
meryje pastebėjau, kad Pr. 
Milas numatomas į siuvėjų 
delegatus.

Mano supratimu, tai būtų 
tikrai geras pasirinkimas, 
nes apie Praną Milą daugelis 
siuvėjų yra labai geros nuo
monės.

Jo darbuotė labai gerai ži
noma siuvėjams, ir, aišku, vi
si už jį balsuos. Good luck, 
Pranai!

Kriaučiukas

• širdies ligoms tyrinėti 
fondo vajus New Yorke už
baigtas su kaupu. Surinkta 
573,620 dol.

9 Prof. J. Čiurlys yra at
vykęs iš Indianos kolegijos 
pasisvečiuoti savo šeimoje.

• Dr. Petras Kazlauskas 
grįžo iš Bostono. Jį yra pa
kvietusi Rockaway ligoninė, 
kur netrukus jis pradės gy
dytojo darbą.

® Dr. J. Karvelis, neseniai 
atvykęs iš Vokietijos apsigy
veno Brooklyne, pas Kašė- 
tus. Jį pakvietė St. Mary’s 
Hospital.

• Ernesto Kanclerio svei
kata žymiai stiprėja. Jau ke
lios savaitės, kai gydomas 
St. Mary’s ligoninėj.

• M. Milukas, “Amerikos” 
administratorius, šiomis die
nomis susirgo ir, kol kas, ne
gali eiti savo pareigų.

• Juozas Ginkus, “Ameri
kos” rėmėjas ir prietelius, 
kuris turi saldainių krautuvę 
ir veda radijo pusvalandžius, 
pereitą savaitę lankėsi “Am.” 
įstaigoje ir paaukojo “Ame
rikos įsikūrimo fondan.

• Kun. P. M. Juras, Kunigų 
Vienybės pirm., gegužės 30 
d. dalyvaus monsinjoro Jono 
Balkūno investitūros iškil
mėse.

• Kim. kap. K. Jenkus grį
žo iš Vokietijos. Ten išbuvo 
per 2 metus. Susitiko daug 
lietuvių tremtinių, daugeliui 
pagelbėjo. Netrukus vyksta į 
Bostoną. Čia buvo apsistojęs 
pas mons. J. Balkūną.

• Prano Milo-Milašausko 
kandidatūra į siuvėjų lokalo 
delegatus susilaukia plačiau
sio, teigiamo susidomėjimo.

• Lietuvai], Diena šiemet 
bus liepos 4 d. Dexter Parke, 
Woodhavene.

MARGUMYNŲ VAKARAS
Birželio 6 d. Piliečių Klube, 

280 Union Avė., Brooklyne, 
rengiamas margumynų va
karas, kurio pelnas skiria
mas tremtiniams šelpti. Pro-- 
grama bus įvairi ir įdomi.

Pradžia 5 vai. vakare. Du
rys atidaromos 4 valandą.

KAMBARYS
A. Tvaskienė išnuomoja gra

žų kambarį su visais patogu
mais. Adresas: 61 A Morton St., 
Brooklyne. Tel. EV 7-6119.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Maspetho Žinios

—Pereitą sekmadienį So- 
dalicijos mergaitės turėjo sa
vo metinę šventę. Iš visos ap
skrities sodalietės susirinko 
į Maspethą. Po posėdžių gra
žiai organizuotoje procesijo
je su gėlėmis jos atvyko į 
bažnyčią. Čia įvyko iškilmin
gas švč. Panelės Marijos vai
nikavimas. Vakare parapijos 
salėje buvo didžiulė vakarie
nė ir šokiai.

—Sekmadienį, gegužės 30 
dieną, 4 vai. p. p., Maspetho 
bažnyčioje įvyks iškilmės, 
kurių metu prelatas J. BMkū- 
nas priims prelato rūbus. Po 
bažnytinių iškilmių Klasčiaus 
salėje bus didžiulis pobūvis, 
kuriame dalyvauti jau pasi
žadėjo daugybė žymių svečių, 
prelato draugų ir Brooklyno 
apylinkės lietuvių.

—Gegužės 21 d. iš Euro
pos atvyko Armijos kapelio
nas kun. Jenkus. Keletą die
nų buvo apsistojęs Maspetho 
klebonijoje.

—Pereitą savaitę buvo 
kiek susirgęs parapijos vika
ras kun. Jonas Kartavičius.

—Gegužės 24 dieną, po iš
kilmingų pamaldų Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčio
je, šv. Jono kapinėse palaido
tas Juozas Sadeckis.

-—Lietuvių Vaidilų paren
gime, įvykusiame per Sekmi
nes, Rožančiaus D-jos dova
nų pintinę laimėjo J. Ambro- 
zaitė (Litbalt Company).

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Birželio 5 d., ^5:30 vai. va

kare, Moterų Sąjungos 29 kp. 
rengia laimėjimų vakarą. 
Vakaras įvyks V. Čižauskie- 
nės namuose, 107-39 115th 
St., Richmond Hill, N. Y.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir laimėti gražių dovanų. Po 
laimėjimų bus skanus užkan
dis.

Rengimo Komitetas

Great Neck, N. Y.
BALF 20 skyriaus veikla
Gegužės 9 d. buvo sureng

ta vakarienė. Narių ir svečių 
atsilankė apie 60. Vakarie
nės metu pasakė gražias kal
bas L. Ciplijauskienė, Pet
rauskiene, P. Povilaitis, V. 
Ciplijauskas ir A. Wesey. 
Wm. Wolf kvietė visus daly
vius, kurie dar nėra BALFo 
nariais, čia pat prisirašyti, 
užsimokant $1.00 metinio 
mokesčio. Po kalbų surinkta 
aukų ir nario mokesčių $17.

Mr. ir Mrs. Kens aukojo $3, 
Rusienė — $2; Bartkienė—$2. 
Po $1 aukojo: A. Zibartienė, V. 
Daukšys, E. Turlienė, Ev. Glot- 
kienė, L. čaklik, Lazdynienė, 
Kazaitienė, Jul. Armanienė, B. 
Daknys, ir du po 50c.

Kitas aukas vakarienei su
aukojo BALF narės pinigais 
ir daiktais:

M. Bukantienė — $2; po $1—
M. Bukuntienė — $2; po $1— 

A. Lažaunikicnė (ir didelį pyra
gą ir pajų), Petrauskienė (ir du 
pyragus), Blažonienė (ir pyra
gą); Gutauskienė 2 sv. kavos; 
S. Wesey — 2 sv. cukraus, Ev. 
Glotkienė — 3 dėžes pieno.

Vakarienės bilietų išplatino A. 
Lažaunikienė — 21 už $31.50, 
M. Bukuntienė — 16 už $24, 
Petrauskienė — 5 už $7.50, A. 
Wesey — 5 už $7.50, Wolf, prie 
durų — 12 už $18.

Šeimininkėmis buvo Petraus
kienė, M. Bukuntienė, A. Lažau
nikienė, S. Wesey.

Rengimo komisija — M. Bu
kuntienė, Lažaunikienė, Petraus
kienė, S. Wesey, A. Wesey ir 
Wolf.

Aukos, vakarienės pelnas 
ir narių mokesčiai tuojau bus 
pasiųsti BALF centrui. Vi
siems aukotojams, rėmėjams 
ir padėjusiems ar prisidėju- 
siems prie šio labdaringo dar
bo skyriaus valdybos ir ko
misijos vardu širdingas ačiū.

Veikliai BALF 20 skyriaus 
narei M. Bukuntienei ir St. 
Bukuntui, nuliūdimo valan
doje, netekus sūnaus ir bro
lio Ch. Bukunto, kuriam mir
tis išjlėšė gyvybę pačiame 
jaunystės žydėjime, š. m. ge
gužės 21 d., reiškiame gilią 
užuojautą.

Skyriaus valdyba ir nariai

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

| Basil Fedoryk I
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIŲ 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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SUSIŽIEDAVO
Dorotėja Barkūtė, gyv. 68 

Maujer St., susižiedavo su 
Jonu Sakalausku, gyv. 48 
Maujer St., Brooklyne.

ĮOĮOIOI

f Matthew |
BUYAUSKAS I

| LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS |

| 426 Lafayette St. J

g Newark, N. J.
| Tel. MArket 2 - 5172 |

IŠKILMINGOS VESTUVES
Gegužės 23 d. Angelų Ka

ralienės bažnyčioj Walteris 
Šimėnas susituokė su Marija 
Valaityte. Moterystės Sakra
mentą davė klebonas kun. J. 
Aleksiūnas.

Vestuvėse dalyvavo jau
nosios tėvai, Antanas ir Elz
bieta Valaičiai, broliai, sese
rys ir artimieji giminės, Wal- 
terio brolis, žinomas drabu
žių pramonininkas Jonas Ši
mėnas su žmona ir dukro
mis, Šimėnų sesutė Ona Pa- 
vilonienė su vyru ir šeima, _ 
taip pat ir plačiai žinomas 
inžinierius Baltus su žmona. 
Pabroliu ir pamerge buvo 
Viktoras ir Adelė Buivydai 
iš Irvington, N. J.

Vestuvių puota vyko pui
kiuose Buivydų rūmuose, 
Alliance Restaurant, 80 St. 
Marks Pl. (8th St.), New 
Yorke. Alliance svetainė yra 
viena gražiausių užeigų New 
Yorke. Svečiai vaišinosi ap
šviesti spalvotomis švieso
mis. Grojo puikus orkestras. 
Šeimininkystei vadovavo pats 
Kazys Buivydas, Alliance 
Rest, savininkas. Prie stalų 
patarnavo Jonas Globis, o 
Globienė šeimininkavo.

Jaunieji išvyksta į gražią
ją Maine valstiją medaus mė
nesiui. Linkim laimingos ke
lionės.

Ar Žinai, Kad
—Ir moterys užpuldinėja 

vyrus? Pueblo, Colo., dar ne
vėlai vakare, einant miesto 
gatve, dvi merginos susistab
dė jauną vyruką ir pradėjo 
prie jo meilintis. Bet, kada 
tas pasiuntė jas po v..., mer- 
gičkos jį gerokai apkūlė ir 
atėmė piniginę. Kada nuken
tėjęs pasiskundė policijai, 
gavo jis įspėjimą, kad jau
niems vyrams vakarais yra 
pavojinga vieniems rodytis 
gatvėje, nes dabar yra ‘leap 
year.”

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. MAČIULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

8058 85th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už nrvi- 
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

J&ggL Parduodame farmas, lo- 
lagpHĮ' tus, krautuves ir dirbi ų- 

ves, taipgi išnuomojame.
Teisingas p»tarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE ER 

INSURANCE

J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis 
Pranešldt—Prisiųsim Katalogą Dykai

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCWS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS —■ VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
ALSKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: I

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y, |

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
FISAS.

AMERIKOS 
LIKŲ Vi 
KULTŪRJ 

SA

EINA KJ

I jotinio dėmė
tu Palestina. 

Utmečių tęsu- 
Lgos atgauti 
Manę ir atsta- 
feomą Izraelio 
kinkė didelių 
L žemėje lie- 
feuua pastatai, 
įėji, daugybė

feai pasiryžo 
u kai prieš 
Lės Tautos, jų 
pu aiškiai ir

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. 
ANGLYS, 

o
496 Grand SFreef Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta: 1
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.l pasisakė už 

Telefonuoti po 5 vai. vakarais lįlinimą į at-
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, MaspethevaJsty' 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai! r&žyda1 P181' 
----  ■ ------- 1 > geisti darbu,

Bet šuo-
■ įĮjBtoli nuženg-

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms Ui**

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Lietu-
Tel. EVergreen 4-9737 1. Čekoslovakijos

---- . . .. . ---------- Įatyti, kartosis

■įao nebuvo at- 
|/:-r neaišku, 
lįj žūtbūtinis 
■įteigti.
I ..ūkiai dar kar- 
■įijiayvu ma-

Entered as sec 
office at Brool
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Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y.

D. Whitecavage, Savininkas

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME m.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir j 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.1
(Prieš Armory) EVergreen 74774!

Mūsų telefonas nemiega

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNŪS 
KONTRAK TORIAI

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

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

Clement A. Vokei
(VOKETATHS)

Advokatas

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

NEwtown 9-5972
I I

i Stephen Bredes Jr. j
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

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

Dekoruotojas
Dažytojas

IŠ ORO IR Iš VIDAUS j 
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžiai 
DARBO APKAINAVIMA8 DYKI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite: •

PResldent 24203

DAvenport 6-0259

R A L P H K RUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

lerijoje.
p •
Hxarpis nėra 
;~ei±iiam dar
bumas ir vi- 
Huma dažnai 
fe kliūtis ir 
. pastangoms 
pus, svarsty- 
kimus.
h. vasarą ttiri- 

•išmiugų su- 
paonas" pra- 
pd, kai New 
k bene įvyks 
hkonferencijos. 
p abiejų Su
sai Bostone, 
į metiniai 

į Vėliau seks L. 
BDEtroite.
plio mėnesį 
Į -ALF drabužių 
h žodžiu, karš- 
Į.iftu mūsų or- 
pnė karštai 
kimiais reika- 
pibiti. Visuo- 
h arano nei 
pirostogų!

pi sunaikino 
p Milžiniški 
p nužudyti 
p priemonėmis.

hd net žuvu-
■ liaus paslėp-

« žudynėse 
Mtūkstan- 
p žuvo ne tik 
'••įvairiose na- 
P'Vokietijoje, 
p? kankiniai, 
f ® bolševikų 

’ kankinamais 
P tas didysis 
l'riromas bai
liai neteisy-

NEPAPJ

Gegužės 
thas pergyi 
kių Brook] 
lietuviškoji 
šiol neturėjo 
kilnybės Pr 
no įvilktus 
rūbus. Atėj 
dai virš 70 
vyko iš kh 
čią. Gale p 
kilnybė Pre

Daug kas 
su lazdele 
nantį iškilu 
je, buvo su; 
nam veidą s 
ašara. Iš ti 
žiūrėti šioji 
tėję solenizi

Pagaliau, 
tai bandom 
tiniams. R 
džius, buvo 
natas sutik 
ką 200,000 
tarpe turėt 
lietuvių. B( 
baigti. Iš Si 
perkeltas į

Kas tik ; 
savo pajėg 
nių įsileidii 
taptų įstatu

kad ke- 
R kankinių 
pi atvežti į 
feij kankinių 
< bus pri- 
pio kolegi- 
fiki Lietuva 
• sspriklauso-

AUGUST GUSTAS 
—: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.1
Station WEVD — 1330 JdL, 5000 Watt®

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 1

Tet MArket 2-5360

11

^Dių ir pa- 
3 Europoje, 

laukia, ka- 
pijuos, 
ririeuori gy- 

: Kanada, Bei- 
p bet žiū
rai raumenų 
gaivinama

iki šiol be- 
tremti- 

^kyrus ma- 
kurie ga

Nei 
J žmogaus 
^nerodoma.

0 dabar 
mieliems “j 
tojams apie 
mainas. Ni 
nos redaga 
Žitkevičius 
vo pareigų 
guoti “Am 
sirodė po 
pertraukos.

L. žitk 
“Ameriką” 
kydamas j< 
Jis dirbo m 
jo jėgos h 
leidėjai reiš 
Žitkevičius 
merikos” b 
čiuliu.

Nuo birž 
kos” redag 
Dr. Henrik

Naujasis 
buvęs teisė 
dėstytoju, 
arti širdie: 
mas spauda 
tremtyje bi 
rikos” bent 

1 jam palink 
sisekimo n
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