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eases*:

[metu visuotinio dėme- 
mtras yra Palestina, 
iolika šimtmečių tęsu- 
rdų pastangos atgauti 
fotėvių žemę ir atsta- 
įepriklausomą Izraelio 
bę susilaukė didelių 
I šventoje žemėje lie- 
įaujas, griūna pastatai, 
I sužeistieji, daugybė 
į lavonų.
p galutinai pasiryžo 
Įti Izraeli, kai prieš 
tį Jungtinės Tautos, jų 
ir Amerika, aiškiai ir 
Įasmiai pasisakė už 
mos padalinimą į at- 
Ižydų ir arabų valsty- 
feliau, kai žydai pasi- 
L žodį paversti darbu, 
|a susvyravo. Bet šuo- 
Įo jau per toli nuženg- 
irodo, kelio nebuvo at- 
išiandien dar neaišku, 
ligsis žydų žūtbūtinis 
fcraeliui atsteigti.
Itinos įvykiai dar kar- 
lija, kaip nayvu nu
jautoms pasitikėti di- 
Įtautų pažadais. Lietu- 
pkijos, Čekoslovakijos 
Įjos, matyti, kartosis 
tirtų istorijoje.
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; naujai įrengtos patalpos. Ypating 
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Mūsų telefonas nemiega

t|ros laikotarpis nėra 
Lis visuomeniniam dar- 
Įima, tvankumas ir vi
ltos aplinkuma dažnai 
įa kliūčių kliūtis ir 
Isioms pastangoms 
susirinkimus, svarsty- 
įbius klausimus.
print to, vasarą turi- 
k eilę reikšmingų su
ptų. Jų “sezonas” pra- 
nrželio 6 d., kai New 
ir New Havene įvyks 
fes ALT konferencijos, 
fetrukus bus abiejų Su- 
Bmų seimai Bostone, 
Brganizacijų metiniai 
primai. Vėliau seks L.

eimas Detroite.
- to, birželio mėnesį 
amas BALF drabužių 
vajus, žodžiu, karš- 

tarpio metu mūsų or
tą visuomenė karštai 
i gyvybiniais reika- 
ip ir turi būti. Visuo- 
; darbas nežino nei 
cų, nei atostogų!

PRELATAS JONAS BALKONAS

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS MASPETHE
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BALF METINIS 
SEIFAS

Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo direktorių 
nutarimu, BALF metinis sei
mas šiemet įvyks spalio 15-16 
dienomis, Morrison viešbuty
je, Chicago, Ill.

Visi BALF skyriai, bendra
darbiaujančios draugijos ir 
lietuvių šalpos darbo rėmėjai 
maloniai prašomi ruoštis da
lyvauti šiame seime.

Kun. Dr. J. B. Končius
BALF pirmin.

Nora M. Gugienė 
BALF sekretorė

Mėsos gamintojai 
grįžta darban

THE LITHUANIAN WEEKLY
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Po daugelio ginčų ir įvai
riausių pasiūlymų UN Sau
gumo Taryba, kuriai buvo pa
vesta sustabdyti Palestinoje 
karo .veiksmus, pagaliau su
sitarė dėl vienos rezoliucijos.

Ta rezoliucija reikalauja, 
kad:

1. Į Palestinos karą įsimai
šiusios valstybės (Palestina, 
Egiptas, Irakas, Lebanonas, 
Saudi Arabija, Sirija, Trans- 
jordanija ir Jemenas) nuo 
antradienio, birželio 1 dienos, 
7 vai. po pietų sustabdytų vi
sus karo veiksmus.

2. Tos paliaubos turi tęstis 
4 savaites.

3. Paliaubų metu nė viena 
iš minėtų valstybių negali 
ruoštis naujiems veiksmams, 
stiprinti savo pozicijas arba 
didinti savo ginkluotas jėgas 
naujais šaukimais.

4. Prieš tuos, kurie nepa
klausys šio kreipimosi, gali 
būti pritaikytos ne tik ekono
minės, bet ir militarinės 
sankcijos.

Koks bus kariaujančių at
sakymas į šį Saugumo Tary
bos kreipimąsį, mūsų laikraš
čiui einant spaudon, dar ne- 
vo žinoma.

Į ankstyvesnius UN ban
dymus arabus sutaikyti su 
žydais arabai kategoriškai at
sakė:

—Panaikinkite Izraelio 
valstybę, arba karas eina iki 
galo.

Jeruzalė be žydų
Kiečiausios paskutiniųjų 

diehų kovos ėjo Jeruzalės se
namiestyje, žydų kvartale, 
kur už storų mūro sienų pa
sislėpę žydų kariai atkakliai 
gynėsi nuo puolėjų. Arabams 
tekę ginklu užimti ne tik 
kiekvieną namą, bet kiekvie
ną kambarį ir užkampį.

Todėl kai žydai, pritrūkę 
maisto ir šovinių, pasidavė,

atėję arabai rado vien griu
vėsių krūvas, tarp kurių rai
tėsi sužeistieji ir kyšojo nu
kautųjų lavonai.

Be 350 žydų karių, kurie 
buvo paimti nelaisvėn, arabai 
čia rado 2,000 besislepiančių 
žydų, civilių, moterų, vaikų 
ir senelių. Juos arabai žada 
atiduoti globoti Raudonajam 
Kryžiui.

Tie, kurie matė šias Jeruza
lės senamiesčio kovas, jas 
prilygina garsioms Stalin
grado kovoms.

Jeruzalės sename mieste 
buvo daug iš senovės užsili
kusių trobesių, kurie labai 
apgadinti arba visiškai su
griauti. Tarp sugriautų yra 
garsi žydų sinagoga Hurva.

Po šios arabų pergalės se
noje Jeruzalėje nepaliko nė 
vieno žydo.

Dabar krašto kovos persi
metė į naująjį Jeruzalės 
miestą prie kelio, vedančio į 
Tel Avivą.

Pabrango kiauliena
Vidurinių valstijų skerdyk

lų darbininkų streikai pasi
baigė, ir darbas prasidėjo 
pilnu tempu. Sako, gyvulių 
dabar daugiau skerdžiama, 
negu prieš streiką.

Padidėjusiu gyvulių parei
kalavimu pasinaudojo farme- 
riai ir kiaulienos kainas pa
kėlė $3.00 šimtui svarų.

Mėsos gamintojų streikas 
buvo palietęs ir New Yorką. 
67 dienas be darbo išbuvo 
keli šimtai darbininkų, dirbu
sių 110 mėsos sandėliuose. 
70% tų darbininkų jau pra
dėjo dirbti, kiti grįš darban 
savaitės pabaigoje.

Darbininkai sutiko su sker
dyklų pasiūlytu 9 centų pa
kėlimu už valandą, nors, išei
dami streikan, reikalavo 29 
centų pakėlimo.

Iš viso darban jau sugrįžo 
70,000 darbininkų Swift, Ar
mour ir Cudahy kompanijų 
ir 10,000 darbininkų kitose 
skerdyklose.

Dar tebestreikuoja Kansas 
City 1,700 mėsininkų Cudahy 
Co. ir 8,000 darbininkų Wil
son & Co.

Žydai kaltina anglus
Vyriausias Palestinos rabi

nas Dr. Isac H. Hertzog sa
vo laiške, rašytame “London 
Times” laikraščiui, tvirtina, 
kad arabų armija, kuri ver
žiasi į šventąjį miestą yra an
glų visa kuo aprūpinta ir va
dovaujama anglų karininkų. 
Visi ginklai ir amunicija, sa
ko, yra tiekiami anglų.

Žydai taip pat paskelbė, 
kad visi britai, kurie tarnau
ja arabų legijone, bus trak
tuojami kaip karo nusikaltė
liai ir baudžiami mirtimi, žy
dų radijas praneša, kad žy
dai turį sąrašus visų britų, 
kurie ten tarnauja, ir pažy
mi, kad legijone esą 40 britų 
karininkų, tarp kurių ir vy
riausias jų vadas brigados 
generolas John Glubb Pas- 
cha.

šiol tas sritis valdė at- 
komisarai. Bet dabar, 
praneša kinų radijas,

džios ligos iškankintą, 
nes netilpo bažnyčion, 
kas turėjo likti lauke.
cesiją pasitiko vietinis cho
ras su Gounod “March Pon
tifical.” Susitvarkius proce
sijai M. Žemaitytė, pritariant 
smuiku Z. Rajauskaitei-Žitke 
vičienei, gražiai pagiedojo 
solo Gounod “Ave Maria.” 
Po “Veni Creator” Jo Prakil- 
mybė Generalvikaras Prela
tas Edward P. Hoar P.A., 
LLD. pašventino prelatiškus 
rūbus ir uždėjo naujajam 
prelatui. Z. Žitkevičienei ir K. 
Hofmanui gražiai išpildžius 
muzikalinius solo dalykėlius, 
kun. K. Paulionis pasakė la
bai gražų ir turiningą pamo
kslą lietuvių ir anglų kalba, 
paliesdamas bažnytinę hie
rarchiją ir iškeldamas Jo 
Prakilnybės Prel. J. Balkūno 
visuomeninę ir pastoracinę 
darbuotę, kuri nesiriboja 
Maspetho parapija, bet yra 
jaučiama visose J. A. V. So- 
linizantas pareiškė padėką 
Jo šventenybei Popiežiui už 
išaukštinimą, Jo Prakilnybei 
Generalvikarui Prel. Eduard 
P. Hoar už apeigų atlikimą 
ir visiems kunigams, parapi
jiečiams bei svečiams už da
lyvavimą šiose iškilmėse.

Apie 6 vai. p.p. Klasčiaus 
salė buvo pilna svečių. Pasi
rodžius naujajam prelatui su 
garbingaisiais svečiais kitais 
prelatas, laukusieji pasitiko 

įjuos su gausiais aplodismen
tais. Iškilmingą vakrienę so- 
'linizantas pradeda malda.
Žmonės užkandžiauja, šneka
si, džiūgauja, salė ūžia, tarsi 
bičių avilys. Įpusėjus vaka
rienei, programos vedėjas 
kun. P. Lekešis pristato kal
bėtojus.

Sveikinimo kalbas pasakė 
klebonas kun. I. Kelmelis, 
Generalvikaras Prel. E. P. 
Hoar, kun. P. Juras, Lietuvos 
Ministras P. Žadeikis, prel. 
J. Ambotas ir Dr. P. Padals- 
kis. Visi iškėlė prel. J. Bal
kūno nepaprastą veiklumą ir 
darbštumą, jo nuoširdumą, 
rūpesčius tremtiniais, jo ku
nigišką dvasią ir visi lin
kėjo ilgiausių metų ir greit 
pasveikti. Sveikinimo teleg
ramas paskaitė kleb. kun. M. 
Kemežis, kurių buvo labai 
daug. Prelatas J. Balkūnas 
padėkojo visiems už sveiki-

Gegužės 30 dieną Maspe- 
thas pergyveno iškilmes, ko
kių Brooklyno vyskupijoje 
lietuviškoji visuomenė iki 
šiol neturėjo, būtent, Jo Pra
kilnybės Prelato Jono Balko
no jvilktuvės į prelatiškus 
rūbus. Atėjus apeigų valan
dai virš 70 kunigų procesija 
vyko iš klebonijos į bažny
čią. Gale procesijos Jo Pra
kilnybė Prelatas J. Balkūnas.

Daug kas, pamatę sunkiai, 
su lazdele pasiramstant, ei
nantį iškilmingoje procesijo
je, buvo sujaudinti ir ne vie
nam veidą suvilgė užuojautos 
ašara. Iš tiesų, buvo graudu 
žiūrėti šioje džiaugsmo šven
tėje solenizantą ilgos ir skau-

Žmo- 
daug 
Pro-

Didžiulis potvynis Oregon valstijoje
'■ «>-----------------------------------------------------------------

KINIJOS KOMUNISTŲ 
VYRIAUSYBĖ

Septynios Kinijos provin
cijos šiuo metu yra užimtos 
ir kontroliuojamos komunis
tų.

Iki 
skiri 
kaip
nutarta visų tų provincijų 
valdymą sujungti į vieną vie
netą ir pavadinti gana skam
biu vardu: “Šiaurės Kinijos 
Atvaduotas kraštas.” Jis už
imtų plotą, lygų Prancūzijai.Pereitą savaitę“ ^Oregono 

valstijoje, sugriuvus užtvan
kai, įvyko didelis potvinis. 
Armijos inžinieriai įsakė vi
siems žmonėms 120 mylių 
plote apleisti savo gyvenamas 
vietas.

Šis potvinis pasidarė tau
tos nelaimė, nes 65,000 žmo
nių prarado savo namus. 
Wanport City su devyniolika 
tūkstančių gyventojų visiš
kai nuplautas nuo žemės vei
do.

Paskutiniomis žiniomis 
nauja banga sulaužė tris nau
jas užtvankas ir besiveržda
mas vanduo užlieja vis nau
jus ir naujus plotus, sudary
damas pavojų Columbia ir 
North Portland miestams.

Atrodo, kad visa Oregono 
užtvankų 
juje. Col. 
distrikto 
įsakymą
jos distrikto gyventojus, iš
skiriant tik tuos, kurie daly
vauja kovoje su potviniu.

Paskutiniomis žiniomis 
maždaug apskaičiuota, kad 
šis potvinis ligi šiol padarė 
nuostolių 75 milijonus dole
rių. Kol kas šis potvinis pa
reikalavo 24 gyvybių ir pali
ko 65,000 žmonių be pasto
gės.

Tie, kurie matė šią nelai
mę, tikrina, kad Wanport Ci
ty bus daug daugiau žuvusių, 
tačiau kol kas dėl esančios 
panikos neįmanoma nustaty
ti aukų skaičių.

TEISMAN PAKLIUVO 
GRAIKŲ TURTUOLIS

Graikijoje susekta, jog ta
bako augintojas Pappastra- 
tos, vienas turtingiausių ta
me krašte žmonių, pinigais rė
męs komunistų sukilėlius.

Pappastratos bylos tardy
mas prasidės š. m. gegužės 
27 dieną.

ŽYMIAI SUMAŽĖJO 
AMERIKOS SKOLA

Finansų sekretorius Sny
der pareiškė, jog nuo 1946 
metų Jungtinių Valstybių 
skola sumažėjo 28 bilijonais 
dolerių.

Tačiau ateinančiais metais 
skolos sumažėjimas bus daug 
menkesnis, kadangi sumažin
ti taksai nuo gaunamų paja
mų ir didelės sumosišleidžia- 
mos Europos atstatymui.

Lietuvos drama kartojasi Čekoslovakijojetironai sunaikino 
žmonių. Milžiniški 
žmonių nužudyti 

įsiomis priemonėmis, 
ūkas beširdžiai taip

(VOK idavo, kad net žuvu- 
,vonų likučius paslep-

' 1S

dement

į vykdytose žudynėse 
gyvybių keli tūkstan- 

JacksoiK ;uvių- Jie žuv0 ne tik 
je, bet ir įvairiose na- 
rdyklose Vokietijoje, 
sų tautos kankiniai, 
irauge su bolševikų 
Intais ir kankinamais 
lis yra tas didysis 
as apie daromas bai-1 
tuvių tautai neteisy-

NW

Dėta
Daf

ISOROl?

Vartoju# 
darbo U&

GEOB®!

J teko patirti, kad ke- 
tų lietuvių kankinių 
yra saugiai atvežti į 
ą. Tie nacių kankinių 

laikinai bus pri- 
Marianapolio kolegi- 

! ten bus, iki Lietuva 
; laisva, nepriklauso-

įnas tremtinių ir pa- 
; esančių Europoje, 
kirti metai laukia, ka
bieji pažiūrės į juos, 
inones, kurie nori gy- 
Miglija, Kanada, Bel- 
leidžia kiek, bet žiū- 
B tik grynai raumenų 
I Lyg ir atgaivinama 

■Jįirklyba.
"MEMORIES of U"|[Amerika iki šiol be- 

D A n 10 HTko nePa(^arė tremti- K A U I v pileisti, išskyrus ma- 
Sa+urdavs. 5:00 Hįlahningųjų, kurie ga- 

Station WEVD - L - &
DIRECTORF J i

429 Walnut SL,

l^ižiuoti pagal prieš 25 
Nustatytą kvotą. Nei 

ijimo, nei žmogaus 
iV|supratimo nerodoma

Pagaliau, Senate jau rim
tai bandoma pagelbėti trem
tiniams. Rašant šiuos žo
džius, buvo žinoma, kad Se
natas sutiko įleisti į Ameri
ką 200,000 tremtinių, kurių 
tarpe turėtų būti apie 12,000 
lietuvių. Bet ginčai dar ne
baigti. Iš Senato reikalas bus 
perkeltas į Atstovų Rūmus.

Kas tik galime, pridėkime 
savo pajėgumą, kad tremti
nių įsileidimo bilius greičiau 
taptų įstatymu.

O dabar norime pranešti 
mieliems “Amerikos” skaity
tojams apie savo vidaus per
mainas. Nuo vasario 20 die
nos redagavęs “Ameriką” L. 
Žitkevičius pasitraukia iš sa-' 
vo pareigų. Jam teko reda-, 
guoti “Ameriką,” kai ji pa
sirodė po pusmečio tylios 
pertraukos.

L. Žitkevičius mėgino 
“Ameriką” redaguoti, išlai
kydamas jos pirmykštį lygį. 
Jis dirbo nuoširdžiai, kiek tik 
jo jėgos leido. “Amerikos” 
leidėjai reiškia vilties, kad L. 
Žitkevičius liks artimu “A- 
merikos” bendradarbiu ir bi
čiuliu.

Nuo birželio 1 d. “Ameri
kos” redagavimas patikėtas 
Dr. Henrikui Lukaševičiui.

Naujasis redaktorius yra 
buvęs teisėju ir universiteto 
dėstytoju. Visada jam buvo 
arti širdies bendradarbiavi
mas spaudoje. Gyvendamas 
tremtyje buvo artimu “Ame
rikos” bendradarbiu. Tenka 
jam palinkėti gražiausio pa

sisekimo naujose pareigose.

sistema yra pavo-
O. E. Walsh, to 
inžinierius, išleido 
evakuoti Columbi-

Ir čia “demokratiškiausi pa
saulyje rinkimai”

Praėjusį sekmadienį, gegu
žės 30 d., Pragoję bolševikų 
suterorizuotos minios buvo 
varomos prie urnų balsuoti už 
vieną vienintelį komunistinį 
sąrašą.

Lygiai taip, kaip' 1941 m. 
Lietuvoje, dabar čia komu
nistų partijos lyderiai nėrėsi 
iš kailio įtikinėdami, kad bal
savimas už vieną komunisti
nį sąrašą, tai bus “patys de
mokratiškiausi pasaulyje rin 
kimai.”

Komunistinės vyriausybės 
galva Gottwald pasakė apie 
tai didelę kalbą, kurios per ra 
diją ir garsiakalbius turėjo 
klausytis visų fabrikų darbi
ninkai ir tarnautojai, visi įs
taigų ir įmonių valdininkai ir 
visa Čekoslovakija.

Gottwaldas pareiškė, kad 
“sekmadienio rinkimuose Če
koslovakija parodys pasau
liui, kad reakcija, gavusi pir
mą smūgį vasario mėnesy, 
yra sutriuškinta ant visa
dos.”

Tarp 1946 ir 1948 metų rin
kimų — sakė jis — yra di
džiulis skirtumas. Kiekvie
nas pilietis turi prievolę bal
suoti. Dėjimas į urną tuščio 
lapelio yra blogiau už bet ko
kį išdavimą. Neužpildytas, 
tuščias balsavimo lapelis, tai 
yra balsas už antrą Miun
cheną ir už Frankfurtą ant

nimus ir už įdėtą vargą su
rengiant šias iškilmes. Nega
lėdamas dėl ligos daugiau 
kalbėti, pažadėjo kada nors 
po ligos pasakyti prelatišką 
ždį. Iškilminga vakarienė 
buvo baigta malda.

Tokios iškilmės Brooklyno 
vyskupijoje buvo tik pirmos, 
nes prel. J. Balkūnas yra 
pirmasis lietuvis prelatas 
apylinkėje. Dieve, duok Jam 
ilgiausių ir sveikiausių metų1____ r ____ _____ ___________
darbuotis su nepalaužiama 'Maino” (reiškia, už ameriko- 
energija lietuvių visuomenės'nūs, nes Frankfurte yra mū- 
tarpe. J. L. P. įsų okupacinis centras).

“Reakcionieriai — tęsė to
liau Gottwaldas — deda dide
les viltis į tuščius balsavimo 
lapelius: jiems norėtųsi įro
dyti savo frankfurtiškiems 
globėjams, kad liaudis nėra 
su mumis.”

Mūsų rinkimai — rėkė to
liau Gottwaldas — bus patys 
demokratiškiausi pasaulyje, 
nes bus balsuojama už vieną 
bendrą sąrašą. Opozicija ga
linti dalyvauti, jei patieks 
tūkstantį parašų reikalingų 
kandidatūrai išstatyti. Bet, 
anot Gottwaldo, čekoslovakų 
tauta perdaug neapkenčia re
akcionierių, kad duotų jiems 
1,000 parašų.

Taigi, Gottwaldas mano, 
kad iš 14,000,000 čekoslova
kų nėra nei vieno tūkstančio 
žmonių, kurie drįstų pasira
šyti už opoziciją. Jis puikiai 
žino, kad toks parašas reikš
tų nei daugiau nei mažiau, 
kaip padėjimas parašo po sa
vo mirties sprendimu.

Tą patį, lygiai tą patį, kar
tojo Lietuvoje išgama Palec
kis, tą patį tada kalbėjo Ged
vilas, tą patį išgyveno lietu
vių tauta kritusi, kaip pir
moji bolševizmo auka.

Benešąs anuomet, pasikal
bėjime su Sovietų ambasado
rium, pasakė, kad jam esą 
brangesnė gera draugystė su 
sovietais už Baltijos kraštų 
likimą, šiandien jis pats yra 
liudininkas lygiai tokios pat 
laidotuvių dramos savo nuo
savame krašte. Liūdna Lietu
vos istorija 
Slovakijoje.

PARDUOSIRANUI 
GINKLŲ

Washingtona sutiko par
duoti Iranui (Persijai) dalį 
sau nereikalingų ginklų už 60 
milijonų dolerių. Sakoma, da
bar tuos ginklus padirbti 
kainuotų du syk brangiau.

PAGERBĖ DU AMERIKOS 
PROFESORIUS

Popiežius Pijus XII sutei
kė šešiems profesoriams Mo
kslų Akademijos nario titu
lą. Tą pagerbimą gavo du 
JAV universitetų profesoriai, 
būtent: Herbert S. Langfeld 
iš Princeton universiteto ir 
Edward A. Dvisy iš St. Louis 
universiteto.

kartojasi Čeko-

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ 
PARADAS

Brooklyno vyskupijos Šv. 
Vardo draugijų paradavimas 
įvyks sekmadienį, birželio 6 
dieną, Ebbets Field. Parko 
durys bus atidaromos 3 vai. 
po pietų. Eisena prasidės 
2:30 vai. iš Bedford Ave. ir 
Linden Blvd. Visų parapijų 
draugijos su Šv. Vardo ir 
amerikoniškomis vėliavomis 
žygiuos į Ebbets Field. Pa
maldos su švč. Sakramento 
palaiminimu bus 4:30 vai.

Visų lietuviškų parapijų 
Šv. Vardo draugijų ir para
pijų vyrai prašomi susirink
ti 1 vai. prie savo bažnyčių, 
iš kur bus einama paraduoti.
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TRAGIŠKAI SUKAKČIAI ARTĖJANT
Šio mėnesio vidury sueina aštuoneri metai, kai Lietu

va okupuota ir lietuvių tauta eina kruviną kryžiaus kelią. 
Ta sukaktis bus kartu ir mūsų tautos aštuonerių metų kie
tos žūtbūtinės kovos atžymėjimas. Visi taurieji lietuviai ją 
paminėsim susikaupę ties Lietuvos kančiomis ir pasiryšim 
dar atkaklesniems žygiams, dar didesniam pasiaukojimui 
ją išlaisvinti.

Lietuva pavergta, bet ji gyva. Ji gyva, nes tauta nė 
vieną minutę nesustojo kovojusi už savo laisvę. Lietuva 
gyva, nes jos valstybė tarptautinės teisės tebėra pripažįs
tama. Nėra jokios tarptautinės sutarties, kuri būtų pripa
žinusi Lietuvos nepriklausomybės panaikinimą. Sovietų 
smurto nepripažino ir nė viena iš didžiųjų valstybių. Visoj 
eilėj valstybių tebeveikia nepriklausomos Lietuvos pasiun
tinybės ir konsulatai. Lietuvos įstatymai, pasai ir piliety
bė tebegalioja ir demokratiniuose kraštuose pripažįstami. 
JAV neseniai net raštu teismui pareiškė, kad nepripažįsta 
Sovietų valdžios ir jos įstatymų Baltijos kraštuose.

Lietuva ne tik gyva savo kova ir tarptautiniu pavergi
mo nepripažinimu, bet nesulaikomai artėja ir į nepriklauso
mybės atgavimą, šiandien aiškiai matom, kad neišvengia
mai artėja valanda, kada nuo Rusijos plotų ir sovietų pa
vergtųjų kraštų bus nuplėšta kruvinoji bolševizmo vėliava. 
Diktatūros, kad ir kaip jos būtų galingos, nėra amžinos. 
Jų visų galas vienas ir tas pats. Demokratijos dirba pa
lengva, bet, kartą joms susikaupus ir pasiryžus, gaunasi 
tokia jėga, prieš kurią jokios diktatūros neatsilaiko. O to
ji laisvųjų kraštų jėga paspartintai organizuojama atsi
skaitymui su visas žmonių teises išplėšusiu raudonuoju to- 
talizmu.

Šiandien vertai galim pasidžiaugti, kad už Lietuvos iš
laisvinimą kovojantieji veiksniai įgauna vis didesnio pri
pažinimo, kaip tikrieji lietuvių tautos valios reiškėjai ir 
vykdytojai. Juos oficialiai priima valstybių galvos, aukšti 
administracijos pareigūnai, įtakingi parlamentų atstovai. 
Yra davinių, kad didžiosios demokratijos yra linkusios pri
pažinti Rytų ir Vidurio Europos egzilines vyriausybes, o 
tarp jų turės būti ir Lietuvos. Rezistencinės pogrindžio or
ganizacijos, veikiančios pavergtuose kraštuose, kaskart la
biau suprantamos ir vertinamos, kaip labai reikšmingi lais
vės židiniai kovoje už pasaulio rytojų. f

Vertas dėmesio ir dar vienas faktas. Hagoje neseniai 
įvyko didžiulis tarptautinis kongresas, kurs tikrumoj bu
vo steigiamasis Europos tautų federacijos seimas. Jame 
dalyvavo, buvo priimti tikraisiais delegatais, ir Rytų bei 
Vidurinės Europos tikrieji tų tautų atstovai. Jų tarpe pil
nateisiu delegatu buvo ir Lietuvos išlaisvinimo veiksnių 
atstovas.

Tai vis reiškiniai, kurie įtikinančiai tvirtina, kad tarp
tautinė padėtis dideliais šuoliais ir nuosekliai vystosi Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo linkme. Jie teikia dide
lių vilčių, kad laisvės kova bus laimėta net greičiau, nei 
galėjom tikėtis. Tos viltys tegul praskaidrina ir artėjančią 
niūrią Lietuvos pavergimo ir žudymo sukaktį. Jos tegul 
paskatina mus, amerikiečius lietuvius, dar daugiau dirbti ir 
dar dosniau aukoti, dar labiau įtempti jėgas ir dar vienin
giau veikti, kad mūsų veikla virstų galinga Lietuvai išlais
vinti darbų srove.

KARTI TIKROVE
(Laiškas iš Europos)

Antrojo pasaulinio karo : 
metu lietuvių tauta neteko 
laisvės. Tautos vaikai, šim
tais tūkstančių išblaškyti po 
svetimus kraštus, jau aštun
ti metai laukia teisingumo, 
laukia taikos, laukia dienos, 
kada jie vėl galės naudotis 
taip plačiai skelbiama žmo
gaus teise laisvai gyventi ir 
dirbti laisvoje gimtoje žemė
je.

Bet nei taikos, nei tos gied
riosios dienos nematyti — 
baisi neviltis kasdien palau
žia tai vieną, tai kitą, belau
kiantį tos palaimingos die
nos. Tūkstančiai jau palūžo 
Sibiro tremtyje ir sovietų ka
lėjimuose, tūkstančiai Lietu
vos geriausių vaikų jau nie
kuomet nebematys savo gim
tosios žemės, taip pasiilgtos 
Lietuvos—ne vienas jau pra
žiūrėjo akis ir palydėjo vi
sas viltis, palaužtas sunkios 
bedalio naštos tremtyje, o ta 
beviltiška našta kasdien sun
kėja, nes visos viltys sugrįž
ti į savo gimtąją žemę pama
žu tirpsta, kaip pavasario 
sniegas.

Bedaliai žmonės velytų ge
riau badą kęsti, geriau karą 
ar, pagaliau, mirti, tik ne tą 
baisią nežinią. O ta nežinia 
tebedunkso, kaip mirtinga

migla, užpildžiusi visų akira- , 
u- ;

Tremtiniai savo maldose ■ 
praleidžia žodžius “Nuo ba- 1 
do, maro, ugnies ir karo gel
bėk mus, Viešpatie,” nes ir , 
badas, ir ugnis, ir karas yra ’ 
mažiau baisūs, kaip ši netei
sybė, kaip laisvės netekimas, 1 
—kada žmogus nuvertina
mas ir atrenkamas tik kaip 1 
darbo gyvulys į svetimus : 
kraštus — kitaip jam nėra ' 
vietos žemėje — nes jo gim
toji žemė, Lietuva, o drauge 
ir jis pats, neteko laisvės ir 
jis liko kaip vergas, kurį ka
daise vergų pirkliai pirkda
vo ir parduodavo už pinigą, 
o šiandien — jei jis stiprus, 
tai svetimų kultūringųjų 
kraštų “imigracijos komisi
jos” atrinkdamos, kaip gy
vulį, suteikia jam malonę 
kvėpuoti tos šalies oru ir dirb 
ti toje šalyje pačius sunkiau
sius darbus už mažiausią at- 
lyginmą, kurio tos šalies gy
ventojai patys nenori, žmo
gaus žinios, patyrimas, moks-

• las čia nevertinamas.
O savo žemėn — Lietuvon 

— taip pat nėra kelio, nes 
ten sėdi maskolių tarnai — 
komunistai, kurie komunisti
nės idėjos priedanga smau
gia savo krašto žmones, tre-'

mia juos į Sibirą, kiša į kon
centracijos stovyklas — ir 
žmogui nėra išeities!

Kiekvienas laukia karo, 
kaip saulės patekėjimo po 
baisios skausmo ir nemigo 
nakties, — guodžia save jau 
kelinti metai ta mintimi ir 
pateisina savo esimą — bet 
karo nematyti. Ir tas, kuris 
tvirtina, kad karas čia pat, 
po nosim, yra tiek pat tei
sus, kaip tas, kuris skelbia 
apie pasaulio pabaigą. Tei
sybė, kaip lietuviška pasaka 
sako, apakinta klaidžioja al
kana po pasaulį išbadytomis 
akimis, ir praregėti reikia 
stebuklo.

Bet gyviesiems gyvenimas 
yra vertingesnis, negu mir
tis. Gyvenimas — tai džiaug
smas, gyvenimas — tai kan
čia, tai mūsų lemtis, tai 
mums skirtas kelias, tai mū
sų greitasis traukinys, kurin 
mes įlipome ne savo valia ir 
iš kurio kiekvienam teks iš
lipti. Niekas nežino savo ke
lionės galo. Bet tame greita
jame traukinyje verda gyva 
kova dėl duonos kąsnio, dėl 
vietos, mažiau ar daugiau pa
togios vietos toje kelionėje 
sau ir savo šeimai.

To mūsų greitojo traukinio 
linkmės mes nebegalime pa
kreipti — jis skuba mums 
nežinomais keliais, ir mums 
belieka prisitaikyti: pagal sa
vo išgales taip tvarkytis, 
kad nepraleistume kelionėje 
tų taip negausių saulėtų die
nų, valandų, to gyvenimo 
džiaugsmo, kurio mes taip 
pasiilgę. Gal kada nors tasai 
keistas traukinys ir pasuks 
mūsų svajonių šalin.

Bet neapgaudinėkime sa
vęs svajonėmis, tuščia vilti
mi ir žiūrėkime į gyvenimą 
realiai, kaip tie jūrininkai, 
kurių laivas sudužo nežino
mose mariose ir kurie Ap
vaizdos buvo išgelbėti. Taip 
ir dauguma mūsų seserų ir 
brolių tremtinių baisios ne
laimės buvo išmesti iš gyve
nimo vėžių, neteko savo 
įprasto darbo, savo vietos 
šiame gyvenimo traukinyje 
—Q gyventi reikia, reikia ko
voti dėl duonos kąsnio, dėl 
išlikimo, visai nepaisant to, 
kaip kas anksčiau buvo įpra
tęs gyventi ir dirbti savo 
laisvoje tėvynėje ir kokią vie
tą jis tada buvo užėmęs — 
kad netektų dar skaudžiau 
nusivilti.

Kiekviena diena praleista ; 
betiksliame laukime yra nea- : 
titaisomas nuostolis.

Lietuvių tauta kartą jau 
buvo skaudžiai palaužta ir 
daug nukentėjo nuo tų idėjų, 
kurios ėjo iš vakarų — bet 
ji , nors ir baisiai sužalota, 
vis dėlto išliko gyva; šian
dien Lietuva baisiai kenčia 
ir baisiai žalojama tų idėjų, 
kurios eina iš rytų — tikė
simės, kad ir šį kartą, nors 
ir labai skaudžiai žalojama, 
Lietuva išliks ir bus vėl lais
va, kaip ir buvo.

Bet šiandien, broliai ir se
sės lietuviai amerikiečiai, 
dauguma mūsų, kurie jau 
kelinti metai vargsta Euro
pos D P stovyklose , prieina 
liepto galą — ilgiau jiems 
palikti stovyklose neįmano
ma. Daugumos vienintelė vil
tis — Jungtinėms Valsty
bėms priėmus įstatymo pro- 

’ jektą įsileisti didesnį skaičių 
DP, patekti į laimingųjų skai
čių. Bet, priėmus šį įstaty
mą, ar neatsiras ilgos eilės 
kitų tautų konkurentų, kitų 
tautų DP, o ypatingai žydų, 
kurie solidaresni ir geriau 
susiorganizavę bei pasiruošę 
padėti saviškiams atitikti tas 
sąlygas, kurių įstatymas pa
reikalaus iš įvažiuojančių D. 
P. į Jungtines Valstybes. 
Šiandien tik organizuotoji 
lietuvių JAV visuomenė, ben
dromis jėgomis, iš anksto tin
kamai parengusi organizuo
tą pagalbą numatytiems įsi
leisti DP, galėtų rimtai pa
remti ir išgelbėti daugelį 
tūkstančių taurių Lietuvos 
vaikų ne tik iš materialinio 
skurdo, bet ir nuo išnykimo.

ŠARŪNAS
(Padavimas)

Liūdesys atėjo pas mane, kaip vėjas naktį 
Prie apleisto bokšto, stovinčio tarp vienišų laukų, 
Ir įsiutęs ėmė mano sielą plėšyt, plakti, 
Tartum seną vėliavą, nublukusią ir be ženklų.

Džiaugsmo paukščiai, bokštan atsitiktinai priklydę, 
Pikto vėjo išbaidyti vėl pakilo į erdves, 
Kur anapus patirties likimo žvaigždės žydi, 
Spindulių vainiklapiais taures papuošę auksines.

Jei sugrįžtų jie į mano liūdną bokštą vėl kada, 
Nešdami visatos paslaptį kaip linksmą žinią,— 
Rytoj vėjuj laime suplazdėtų sielos vėliava...

Žmonės džiaugtųs ja, keliaudami per lygumas plačias, 
Jos ženklus, spalvas ir gilią prasmę įsiminę, 
Jie išmoktų nugalėti liūdesį ir nevilties kančias.

Vargo žmonės geidžia didžio turto, 
Geidžia spindesio ir prabangos, 
Apie rojų žemėje sukurtą 
Nepamiršta pasakos senos:

Mūsų protėviai gyveno rojuj,
Mūsų ainiai vėl jame gyvens.
Vien tik mes čia, žemėj prakeiktojoj, 
Turim vyst, kaip gėlės be vandens.—

Ir svajonių paukštis išsitiesia 
Dideliais fantazijos sparnais 
Per tą platų vargo vandenyną

Skrist į šalį išsvajotą, šviesią, 
Kol jį audros smūgiais įžūliais 
Bangose tikrovės paskandina.

Šv. Antano Vienuolyno šventinimo 
iškilmių belaukiant

Per žolinę, rugpiūčio 15 d. 
(sekmadienį), Lietuvos Pran
ciškonai ruošiasi iškilmingai 
šventinti savo naująjį šv. An
tano vienuolyną, Kennebunk 
Port, Maine. Šventinimo ap
eigas atliks didelis prančiš 
konų bičiulis ir jų darbų rė-

kilmėse dalyvaus ir pavys- 
kupis J. E. D. Feeney, D. D., 
didelis skaičius kunigų ir sve
čių iš visos Amerikos

Vienuolyno pašventinimu 
ypatingai susidomėję šv. An
tano vienuolyno fundatoriai, 
amžini nariai ir rėmėjai. 
Jiems bus malonu matyti, at
vykus į iškilmes, kaip jų sun
kiu prakaitu uždirbti pinigai 
yra sunaudoti kilniam tiks
lui: įkurta šv. Antano Šven
tove — lietuviškas vienuoly
nas, kur Lietuvos Pranciško
nai gali toliau tęsti komunis
tų nutrauktą Lietuvoje reli
ginį, kultūrinį ir tautinį dar
bą.

Vienuolyno pašventinimo 
proga gražiame vienuolyno 
parke rengiama didinga Lie
tuvių Diena su tautiniais šo
kiais, dainomis ir prakalbo
mis.

Tiek vienuolyno pašventi
nimu, tiek Lietuvių Diena yra 
susidomėję ir vietiniai gy
ventojai nelietuviai, taip pat 
ir netoli vienuolyno esančio 
gražaus Kennebunk kurorto 
vasarotojai, kurių tūkstan
čiai kasmet čia suvažiuoja. 
Daugumas jų čia prie Atlan
to vandenyno turi savo vilas.

Eina pasiruošimas
Šiuo metu šv. Antano vie

nuolyne vyksta smarkus ruo
šimasis šventinimo iškilmėms 
ir Lietuvių Dienai.

Kad buvusioji Mr. Camp
bell rezidencija labiau būtų 
pritaikyta vienuolyno reika
lavimams, ji iš vidaus yra 
pertvarkoma. Didesnieji na
mo kambariai yra dalinami į 
mažesnius. Valgomajame 
kambaryje įrengti nauji vie
nuoliški stalai; koridoriuose 
— naujos durys, kuriomis 
tuoj po šventinimo iškilmių 

• svečių kambariai bus atskirti 
nuo kitų vienuolyno kamba
rių.

Kadangi šv. Antano vie
nuolynas pripažintas pilnuti
niu vienuolynu — konventu, 
jame bus įvesta griežta, po- 

Mykolas Gilius piežiška klauzūra.

Sako, tai buvę tada, kai 
dar Lietuva buvusi ir joje pa
gonys gyvenę. Buvęs tada 
karalius Šarūnas, kuris pa
norėjęs visą pasaulį nugalė
ti, visas karalystes užkariau
ti ir visus karalius nužudyti, 
o tada patsai vienas visus 
žmones būtų valdęs.

Dėl tokio savo noro jis nuo
lat ir nuolat kariavo, ir nie
kados jo namie nebuvo.

Jo dvarai, kuriuose jis gi
mė ir augo, stovėjo ant Ba- 
lyno kalno, o tuose dvaruose 
gyveno jo sena motina ir jau
na žmona su mažais vaike
liais.

Kaip visuomet būva, susi
pyko anyta su savo marčia, o 
supykusi atsisėdo ir parašė 
savo sūnui laišką, kad jo jau
na žmona esanti jam neišti
kima, kad su kitais bernais 
puotaujanti, jo saldų vyną 
gerianti, jo širmais arkliais 
važinėjanti...

Ar maža ką galinti para
šyti įpykusi moteriškė? Rašė 
ir prirašė, ką tik sumanyti 
galėjo. O parašiusi laišką 
tuojau pasiuntė sūnui, kuris 
tuo metu kovojo su paskuti
niu karaliumi.

Gavęs laišką ir nugalėjęs 
paskutinį karalių, tuojau pa
suko su visa kariuomene na
mo ir lėkė, kaip viesulas. Kai 
prijojo savo dvaro vartus, 
uždūmė ragan, kad išeitų kas, 
vartus jam atidarytų.

Išgirdo jo ragą pasiilgusi 
žmona ir, nieko nežinodama, 
šoko jo pasitikti. Atkėlė var
tus ir bėgo į vyrą, tiesdama 
į jį rankas.

Jis, nieko nesakydamas, 
nuo žirgo nenusėsdamas vie
na ranka ėmė ją už baltos 
rankelės, kita ištraukė kala
viją ir, žodžio netaręs, nukir
to jai jauną galvelę...

Nusigando visi žmonės, ė- 
mė verkti, gailėtis jaunos ka- 

| ralienės; suvirko ir maži vai
keliai.

Šarūnas, į nieką dėmesio 
nekreipdamas, nujojo į savo 
arklides ir mato: visi jo žir
gai kokie buvo, riebūs, nupe
nėti, nusistovėję, tokie ir te
bėra, tik kojomis kapoja.

Apėjo visą dvarą ir mato, 
kad viskas kaip reikiant. Su
prato tada, kad motina sume
lavo, kad netiesą apie jauną 
žmoną jam buvo parašiusi, ir

Birželio-June ĮSIKŪRIMC

gailiai ėmė verkti, savo 
mą keikti...

Palaidojo savo nekalt 
dėtą žmoną ant Straują 
pės, kranto, ant jos ka 
pylė didelį kalną, o m 
liepė Gelovinės ežere nūs 
dinti.

Bet motina skandi 
prakeikė savo sūnų, kai 
Šarūną, — ir jis pavi 
meniu. O dvaras jo, kaip|‘ 
vo motina prakeikusi 
grimzdo žemėn ir iki ši 
nų ten tebėra.

Neturi ramybės nei 
nas, motiną ir žmoną n 
dęs, nei sena karalienėj 
marčią pražudžiusi. Todi 
dažnai vaidenasi, dažn 
juo j a ir žmones gąsdin 

Tik vienos jaunosios 
lienės kapas ramus. Ten 
kados nesivaidena, ir ni 
nepamena, kad būtų pa 
denę...

žmonių, 
yra tik ‘ 
000 mies 
muose n 
ūkiuose, 
mų, nu 
327,000 
nuoš. A 
0.4%; n 
0.8% ir 
2.1%. N< 
būti tuš 
4%. Pal 
statomie 
gūs ir įr 
dirbanti!

1947 n 
veno pri 
000 šein 
vendame 
ristų na: 
gos rast 
naujų še 
000. Šia 
daugiau.

Kur
Laisvi 

Norfolk, 
port Ne1 
kanti vii 
kur yra 
troit, M 
sai nere 
cialiai n

Dari
Namų 

doti dat 
Numato: 
čiuosius 
ba vyks 
šalyje. I 
vėžes.

Kanai 
tams, 
elektros 
jams, ti 
popierių 
pakanka 
darbai 
mokslus 
pradės į

D:
Ugala 

mi gera 
kalbą s 
grafėms 
halteria: 
kams m 
je srity, 
rencija, 
atsirand 
nos dar 
darbų.

Darb
Mėsos 

vis naų 
dirba į 
pramoni 
bet ned: 
bą moks 
bučių ii 
tarnaut! 
darbų y

Italijoje yra 
^Department 
zįtral Housing 
' Amerikos 
□is valstybių 
;.National Ca- 
%ent Council, 
į Service, Inter
nee Organiza- 
fir kitos organi- 

% smulkias zi- 
.riofesijų irama’ 
gėrikai reikia, 
* j kiek ir kur

,-rfti mintyje, kad 
į profesijose ir 
‘ valstybėse yra 
įrikcijos; kai kur 
į užsiėmimuose 
į susiorganizavu- 
. Dėl numatomų 
yįnkų Kougre- 
^iklausęs Ameri- 

of Labor pir- 
Green ir CIO 

; Murray. Juodu 
ūkusieji DP ne
paikos darbinin- 
įtW. Green pa
lis ueužgirsime 
: įaip priemonės 
įį tarnų ir kaimo 

nes jaučiame 
šaukšto darbda-

utinio darbais 
Apartamentas pa
tį būtų žinoma, 
įšeji versis, į kur 
ai ir industriškai
i Departamento 

Goodwin pareig
ios darbo biurų
ii daug pagelbėti 

įprūpinti darbais 
r. juos ten, kur jie 
ši reikalingi.

gimui reikalingų kalorijj!^^r^J^ 
vitaminų. Jei ne Ame 
lietuvių maisto siuntos] 
kams, tremtinių vaikai 
sunykę ir likę palieg 
Liet. Raudonasis 
taip pat didelį dėmesį 
pia į vaikų globą, 
maisto pagerinimas vieti 
ištekliais yra neįman 
nes tremtiniai gyvena 
te, kur viskas normuota 
narna tik pagal kortel 

Mažuosius tremtinius 
ledų, Velykų ir kitų šv 
progomis aliantų geraši 
ponios apdovanoja. Tai 
didelis džiaugsmas lietu 
motinoms, kurios tiek i 
teturi galimybių pag 
savo vaikams maistą.

Nuo vaikų priklauso 
tautos ateitis. Taigi ir d 
sį vaikučiais reikia pa 
ti, kaip reikia jį padidi 
mūsų tautos išlikimu 
tremtinių emigracija.

Dr. B. Ramanau

Ypatingas dėmesys yra 
kreipiamas į naujosios Šven
to Antano koplyčios įrengi
mą. Koplyčiai yra skiriamas 
didžiausias ir gražiausias na
mų kambarys, buvusioji Mr. 
Campbell rezidencijos svečių 
priėmimo didžioji salė. Už
sakyti penki meniški altoriai j 
—didysis ir keturi šoniniai. * 
Tiek altorius, tiek koplyčios 
suolus ir visas zakristijos 
spintas daro žymi A. Da Pra
to kompanija Bostone, Mass.

Šiuo metu labai pakilus 
kainoms, koplyčios ir zakris
tijos įrengimas labai daug 
atsieis. Bet Tėvai Pranciško
nai pasitiki dosnumu savo 
rėmėjų, kurie iki šiol taip 
nuoširdžiai rėmė visas jų įs
taigas ir darbus ir kurie taip 
pat padės galutinai įkurti Šv. 
Antano vienuolyną ir koply
čią.

Kadangi Lietuvos Pranciš
konų vienuolynas Kennebunk 
Port, Me., yra įkurtas ypa
tinga šv. Antano pagalba ir 
pavedamas jo globai, aikštė
je prieš 
žymios 
statoma 
statula.

Šv. Antano vienuolyną su
pa parkas, kuris kurį laiką 
buvo kiek apleistas. Norėda
mi jį aptvarkyti, tėvai ir bro
liai, nuo maldos ir darbo at
liekamu metu, jį valo. Taip 
kasdien ir rūksta įvairiuose 
kampuose degančių lapų ir 
sausų šakų krūvos... Parkas 
kasdien gražėja, ir atvyku- 
siems vienuolyno svečiams 
bus malonu pailsėti ir pasi
grožėti šalia vienuolyno esan
čio Atlanto vandenyno ban
gomis... Ne vienas gal susi
gundys ir pasimaudyti.

Šv. Antano vienuolynas — 
Provincijos Centras

Šv. Antano vienuolynas su 
laiku išsivystys į didelį Lie-

, tuvos Pranciškonų šv. Kazi- 
• miero Provincijos Ameriko

je centrą. Jame bus nuolati
nė Provincijolo rezidencija ir 
čia taip pat koncentruosis vi
sos Provincijos įstaigos.

Šių metų pradžioje į Šv. 
Antano vienuolyną perkelta 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” 
redakcija ir administracija, 
kurią tvarko Švč. P. Marijos 
Nek. Prasidėjimo Seserys iš 
Putnam, Conn. Seselės gyve-|nimo iškilmes, kurios, kaip 
na atskiruose namuose, kurie jau minėta, įvyks per žolinę, 
rudenį buvo atremontuoti. ’

Vienuolyno rėmėjams, ge-

Angles teka už vokie-

vienuolyną, vienos 
geradarės aukomis, 
didžiulė šv. Antano

Tremtiniu vai
Vaikas yra šeimos p 

ma, bendruomenės dži 
mas ir tautos ateitis,
viukas šiandien yra t 
gyvybės simbolis. Todėl 
kų globa yra brangesn 
auksą, deimantą...

Gimimai tremtinių 
dėl sunkių gyvenimo s 
yra mažesni, negu gali 
Šeimos su vaikais sunki 
Ii išvykti iš Europos. Sto 
lų maisto davinys sv 
vaiko augimui yra nep 
karnas. Todėl ir aukos 
maitinimui turi būti ga 
sios.

Mes žiūrime į tre 
vaikus su skaudančiomi 
dimis. Dauguma jų išbl 
sunykę — be pieno, be 
šių, be normaliam vaik

Britų kontrolinė komisija 
praneša, kad nuo 1947 m., tai 
yra, nuo to laiko, kai buvo 
atšauktas draudimas drau
gauti su vokiečiais, 543 vo
kiečių karo belaisviai Angli
joje vedė angles, ir, iš kitos 
pusės, 194 anglai, dirbantie
ji anglų okupacinėse įstaigo
se Vokietijoje, vedė vokietai
tes.

Anglai nukariavo vokie
čius, o vokietės — anglus, ir 
vokiečiai pralošė karą ang
lams, o anglės suklupo prieš 
vokiečių pilkus belaisvius. 
Ką padarysi, meilė, mat, tu
ri savo atskirą politiką...

radariams ir svečiams re
montuojamos atskiros patal
pos — St. Clare’s Villa. Šio
se patalpose Tėvai Pranciš
konai netrukus pradės vesti 
ir uždaras rekolekcijas vy
rams ir moterims. Tuo būdu 
į vienuolyną atvykę svečiai 
galės ir pailsėti ir kartu at
likti rekolekcijas.

Įrengę St. Clare’s vilą, 
pranciškonai mielai lauks sa
vo brangiųjų geradarių, ku
rie iki šiol Lietuvos pranciš
konams rodė tokį didelį pa
lankumą ir juos dosniai rė
mė.

Ypatingai laukiami visi at
vykstant į šv. Antano vie
nuolyno ir koplyčios šventi-

yra suskirstyta į 
^pramonės cent- 
O vietose yra 

idarbininkų; 28 
nedarbo visai nė- 

aioje buvo mažas 
q perteklius. Da

le dirbančių žmo 
šugiaus 60 mil. 
i. kolegijos, ama

ss mokyklos šian- 
’Ątos studentų, 
a metais jų vis 

mokyklas, ir 
Kikalingi darbai.

šiuo metu mo-

® Ka gyvenamų 
urnų

^Census 1947 m. 
rai Amerikoje gy- 

yra 41,747,- 
gyvena 142 mil.

WALLACE SAKOSI 1 
ŽIUOSIĄS Į MASKV

Wallace užginčijo gan 
kad jis važiuosiąs į Mas 
pasikalbėti su Stalinu. T 
jis sakosi būtų tokiai k 
nei pasiruošęs, jei tikėti; 
patarnauti taikai. Tuo t 
jis varo propagandą ir 
kelionėje po Oregoną p 
kė metodistams, jog p 
komunistinis bilius yra 
blogas dalykas, kad jis 
metodistams galįs būti 
jingas. Nejaugi Wallace 
no, kad metodistai yra k 
nistai?

iW KARALIl
(Lietuvių pasaka)

rugpiūčio 15 d.
Lietuvos Pranciškonai

I
įj povėje, buvo senei 
W sūnų ir tris dukterį 
;Mu Eglė.

^rakarą visos trys seserys 
./Akinusios ir išsipraususi 
^•Jauniausioji žiūri — j< 

žaltys begulįs.
' mietą ir buvo best 
^raitys, atsigręžęs į jauni 
■balsu;
^■Eglute, žodį, jog tekė 

tai ji galinti už :

marškinius ir keliauk

X-žodį: jei tekėsi už ma 

duoti žodis. Eglė ir 

^ai žiūri — visas žalei 

^Visi nusigando. Tuo 
k p — karstosi, vynio,

į vidų pasikalbę 

nenorėjo tikt 
hjjynu! Turėjo leisti ( 

tuoj išlalėjo iš ki 
Rudojo ir tiek.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ įjjy'du su visais palydo' 
Goeringo žmonai, kuri ijauiūkaitį, jos 
metu gydosi Garmischo fc
ninėje. Perslk61s4 J?e'd° l požemį po jū 

Q° rūmai, čia jie pal

REIKALAUJA ĮRODY 
KAD HITLERIS MIRI 
Muenchene buvo pr! 

byla išdalyti buvusiam 
lerio turtui, kurio n 
yra visoje Bavarijoe.

Prieš svarstant bylą, 
jas pareikalavo įrodymo, 
Hitleris tikrai miręs, 
tai bus padaryta, bylos s 
tymas atidėtas.

Birželio 18 dieną pas 
byla likviduoti Goeringc 
tui. Apie tą teismą pr

—



ŠARŪNAS.
(Padavimas)

elio-June 4, 1948

Gimimai

buvę tada, kai ivusi ir joje pa- j. Buvęs tada nas, kuris pa- oasaulį nugalė- ystes užkariau- •alius nužudyti, i vienas visus valdęs.vo noro jis nuo- kariavo, ir nie- ie nebuvo.kuriuose jis gi- įtovėjo ant Batuose dvaruose a motina ir jau- mažais vaike-met būva, susi- i savo marčia, o sėdo ir parašė tšką, kad jo jau- inti jam neišti- i kitais bernais jo saldų vyną širmais arkliais

gailiai ėmė 
mą keikti..

Palaidojo 
dėtą žmoną 
pės, kranto, > 
pylė didelį 
liepė Geloviį 
dinti.

Bet motiį 
prakeikė ar; 
Šarūną,-.j, 
meniu. 0 
vo motina 
grimzdo ženį 
nų ten tebėn

Neturi 
nas, motiną į 
dęs, nei semi 
marčią 
dažnai vai 
juoja ir z

Tik vienoj 
lienės kapas 
kados nesivv 
nepamena, į 
denę...cą galinti para- noteriškė? Rašė ą tik sumanyti larašiusi laišką ntė sūnui, kuris 

/o j o su paskuti- 
i.ką ir nugalėjęs ralių, tuojau pa- kariuomene na- aip viesulas. Kai > dvaro vartus, n, kad išeitų kas, .tidarytų.ragą pasiilgusi eko nežinodama, ikti. Atkėlė var- į vyrą, tiesdama

Tremtini
Vaikas yn 

ma, ben 
mas ir tautos 
viukas šiauč 
gyvybės šil
kų globa jn

> nesakydamas, nusėsdamas, vie- nė ją už baltos :a ištraukė kala- o netaręs, nukir- galvelę...> visi žmonės, ė- ailėtis jaunos ka- drko ir maži vai-

EMTINIŲ ĮSIKŪRIMO KLAUSIMU
D. P. darbininkaiarbingų DP Vokietijoje, trijoje ir Italijoje yra 53 žmonės. DepartmentLabor Federal Housing inistration, Amerikos tas, daugelis valstybių rnatorių, National Ca- ic Resettlement Council, ch World Service, Inter- onal Refugee Organiza- , BALF ir kitos organi- jos renka smulkias žilį kokių profesijų ir ama- monių Amerikai reikia, jų reikia ir kiek ir kur a jų apgyvendinti.eikia turėti mintyje, kad tikrose profesijose ir tikrose valstybėse yra žtos restrikcijos; kai kur Į tikruose užsiėmimuose stipriai susiorganizavu-Į unijos. Dėl numatomų kti darbininkų Kongre- buvo atsiklausęs Ameri- Federation of Labor pir- inko Wm. Green ir CIO ja. Phil. Murray. Juodu o, kad atvykusieji DP ne- istų Amerikos darbinin- adėties, bet W. Green pa- ė: “Mes neužgirsime racijos, kaip priemonės i pigių tarnų ir kaimo ininkų; mes jaučiame alingu iš anksto darbda- dėl to įspėti.” -yra mažesni, i

Šeimos su rūpinasi tremtinių darbais

Ii išvykti išLiarbo Departamentas pa
lų maisto 
vaiko augiiE 
kamas. Todėl: 
maitinimui te 
sios.Mes žįfclkad valdžios darbo biurų 
vaikus su sk 
dimis. Dhuji

auja, kad būtų žinoma, atvykusieji versis, į kur rafiškai ir industriškai nusiųsti. Departamento ktorius Goodwin pareiš-

Ii-iii

Kepėjams maža progų, y-j botos, palyginus su praeities

į nieką dėmesio is, nujojo į savo nato: visi jo žir- lvo, riebūs, nupenėję, tokie ir te- jomis kapoja.ą dvarą ir mato, <aip reikiant. Su- <ad motina sume- stiesą apie jauną buvo parašiusi, ir
ka už vokie-

įtrolinė komisija i nuo 1947 m., tai > laiko, kai buvo draudimas drau- )kiečiais, 543 vo- belaisviai Angli- ngles, ir, iš kitos anglai, dirbantie- ipacinėse įstaigoje, vedė vokietai-

šių, be nonų 
gimui 
vitaminų, fe 
lietuvių nta 
kams, 
sunykę ir Iii 
Liet. Raute 
taip pat dite 
pia į vaikų 
maistopaged 
ištekliais jn 
nes tremta 
te, kur viste: 
narna tik pd

Mažuosius: 
ledų, Velykų: 
progomis ate 
ponios apdor. 
didelis dBu? 
motinoms, k 
teturi galt' 
savo vaikai bureau of Census 1947 m.

Nuo vaikų: 
tautos ateitis 
sį vaikučiais: 
ti, kaip reta 
mūsų taute 
tremtinių 0?

Dr.I

las gali daug pagelbėti tinius aprūpinti darbais usiųsti juos ten, kur jie labiausiai reikalingi.
ur ir kokių darbų yraerika yra suskirstyta įdidžiųjų pramonės cent- Iš jų tik 29 vietose yra ankamai darbininkų; 28 anuose nedarbo visai nė- į 31 vietoje buvo mažas bininkų perteklius. Da- į Amerikoje dirbančių žmo Į yra daugiaus 60 mil. iversitetai, kolegijos, ama- 

r kitokios mokyklos šian- n perpildytos studentų, kvienais metais jų vis Įgiau baigs mokyklas, ir as bus reikalingi darbai, 
n veteranų šiuo metu mo- 
i per 2 mil.
ek ir kur yra gyvenamų 

namųkelbė, kad Amerikoje gy- amų namų yra 41,747,- , kuriuose gyvena 142 mil.

žmonių. Negyvenamų namų i yra tik 2,445,000, kurių 508,- 000 miestuose; 1,119,000 kaimuose ne ūkiuose ir 818,000 ūkiuose. Gyventi galimų namų, nuomai tinkamų yra 327,000 arba visų namų O.8 nuoš. Miestuose 87,000 — 0.4%; miesteliuose 79,000— 0.8% ir ūkiuose 161,000 — 2.1%. Normaliais laikais turi būti tuščių namų nuo 3 iki 4%. Pabrėžtina, kad naujai statomieji namai yra brangūs ir įmanomi tik gerai uždirbantiems.1947 m. 2,200,000 šeimų gyveno prie kitų šeimų; 300,- 000 šeimų tebesiblaško, gyvendamos viešbučiuose, turistų namuose ir laukia progos rasti sau butą. 1947 m. naujų šeimų padaugėjo 500,- 000. Šiais metais padaugės daugiau.
Kur daugiausia butųLaisvų butų daugiausia yra Norfolk, Portsmouth, Newport News, Va. — 1.7%. Sekanti vieta — Portland, Ore., kur yra 1% laisvų butų. Detroit, Mich., laisvų butų visai nerekorduota — jų oficialiai nėra.
Darbininkai statybaiNamų statyba gali sunaudoti daugiausia darbininkų. Numatoma, kad per sekančiuosius 5 metus namų statyba vyks pilnu tempu visoje šalyje. Po to grįš į normalias vėžes.Kanalizacijos specialistams, vandens įvedėjams, elektros monteriams, dažytojams, tinkuotojams ir sienų popieriuotojams darbų bus pakankamai, kol statybos darbai vyks ir kol nauji, mokslus baigę, specialistai pradės įsidirbti.

Darbai raštinėseIlgalaikiai darbai numatomi gerai mokantiems anglų kalbą sekretoriams, steno- grafėms ir mašininkėms. Buhalteriams ir sąskaitininkams mažiau progų, nes šioje srityje yra didelė konkurencija, ir kiekvienais metais atsirandančios naujos mašinos darbininkus išstumia iš darbų.
Darbai biznio įstaigoseMėsos pramonėje mokomi vis nauji darbininkai ir įsi- dirba į gerus darbus. Kailių pramonėje sunku įsigauti, bet nedideliam skaičiui darbą mokančių yra progų. Viešbučių ir privačių namų aptarnautojų labai reikia, ir darbų yra pakankamai.

pač didmiesčiuose. Vaisvandenių dirbtuvėse — progų visai nėra.
Darbai profesionalamsGydytojų, slaugių, dantistų, dantų technikų reikia daug, bet reikia pereiti kvotimus ir bent metų praktiką ligoninėse. Medikams daug lengviau, negu dantistams. Mokytojų reikia labai daug, bet įvairūs suvaržymai darbams kams, riams Daug net ir Amerikos kariuomenės reikalams ir biznio įstaigoms. Elektros inžinieriams pakankamai darbo per ateinančius penkerius metus. Keramikams progų atsiranda vis daugiau. Bet norintiems šioje srityje mokytis teks susidurti su didele konkurencija.

Darbai inžinerijojBraižytojų darbuose yra didelė konkurencija, nes karo metu daug jų Amerikoje išmokyta. Civiliams inžinieriams bus gerų progų per ateinančius 5 metus, šioje profesijoje 6 valstybėse inžinieriai turi būti pareiškę norą tapti piliečiais, o 8 valstybėse — gali būti tik piliečiai. Architektams yra labai gerų progų; penkiolikoje valstybių jie turi būti kandidatais į piliečius. Pramonės inžinieriams bus labai gerų progų; už kelerių metų teks susilaukti konkurencijos. Metalurgijos inžinieriams gerų progų yra per ateinančius 5 metus. f
Socialiniams darbininkamsSocialiniams darbininkams yra gerų progų, bet toje srityje vis darosi daugiau komplikacijų ir reikia daugiau mokslo ir patyrimo.

Gydytojų ir ligoninių 
tarnautojamsGydytojams bus gerų progų, jei jie galės išlaikyti kvotimus ir pasimokyti Amerikos medicinos mokyklose. Veik visos valstybės reikalauja, kad gydytojai būtų pareiškę norą tapti piliečiais. Laboratorijų technikams yra daug darbų, ypač baigusiems aukštuosius mokslus. Opto- metristams yra gerų progų.Įsikūrimas ūkiuoseAtrodo, kad kontinentali- nėse Amerikos Jungtinėse Valst. ir Alaskoje tremtiniams gauti geromis sąlygomis ūkius nebūtų lengvai ■ įmanoma. Progos įsikurti valstybinėse žemėse yra ri-

gauti kliudo. Chemi- fizikams ir inžinie- daugiausia progų, jų jau yra pagelbėję

progomis. Apribojimas yra dėl to, kad federalinės valdžios žinioje esančios žemės yra išdalintos ir naudojamos. Veikiant esamiems apribojimams, dar yra ir kitos priežastys, dėl kurių tremtiniams gauti žemės neįmanoma.Norintieji gauti žemės pirmoje eilėje turi patys žinoti, ko jie nori. Aplikantas turi prisiekdamas pabrėžti, kad jis yra matęs ir susipažinęs su prašomąja žeme.Norimos ūkiui įrengti žemės yra nepaskirtos, neišmatuotos ir sunkiai pasiekiamose vietose. Vyriausybė nori, kad tos dirbtų, verstos kad tos ralinės, kad jos nebūtų naudojamos prekybos ar biznio reikalams, kad nebūtų rezervacijos ir kad jos nebūtų numatomos inkorporuoti miestui ar kaimui.
Žemės prašytojo kvalifi

kacijosAplikantas turi būti jau 21 metų arba šeimos galva, A- merikos pilietis arba bent pareiškęs norą tapti Amerikos piliečiu. Jis taip pat neturi turėti daugiau, kaip 160 akrų žemės JAV.Žemės prašytojas, jeigu žemę gaus, turi būti pasiruošęs joje apsigyventi šešių mėnesių laikotarpyje. Turi joje išgyventi mažiausia tris metus , ir tik tada ji jam bus pilnai paskiriama. Tik laikinai norį apsigyventi — nelaikomi, kvalifikuotais žemei gauti. Apsigyvenęs žemės gavėjas neturi teisės daugiau kaip 2 kartus ir ilgiau kaip 5 mėnesius joje negyventi.
Reikia įdėti darbo ir pinigoPer pirmuosius dvejus metus žemės gavėjas turi planingu būdu ją išarti, išakėti, apsėti ir nuimti derlių, ne tik laukines žoles nuplauti.Per antruosius metus ne mažiau kaip 16 žemės dalis turi būti pilnai iškultyvuota; per trečiuosius metus mažiausia lz8.Naujakurys ar jo įpėdinis , turi pasistatyti ant tos žemės gyvenamąjį namą.

Progos AlaskojeVienintelės progos Alaskoje. Bet ir čia, vedant Alaskos vieškelį, daugeliui duotos žemės buvo nusavintos ir likusios sugrąžintos. Dabar, kai kelias pravestas, apylinkės žemės pradedamos moksliškai tyrinėti. Tyrinėjimai parodo, kad labai maža

žemės būtų iš neap- laukinių žemių padirbamais ūkiais;žemės nebūtų mine-

būtų

terandama ūkiui tinkamų vietų, ypač turint minty , jog federalinės valdžios įstatymai reikalauja, kad tam tikras nuošimtis žemės būtų tuojau iškultyvuotas. Viename pranešime nurodoma, kad juodžemio tėra labai plona eilė, kad žemė per drėgna, kad žemės įšalimas ir aukštuma nėra palanki ūkininkavimui.
Neištirtos vietosKai kuriose vietose geografinė aplinkuma rodo, kad turėtų būti žemėje mineralų. Kai kuriuose pranešimuose pabrėžiama, kad pagal kelią galima įrengti turizmo centrus ir poilsio vietas. Atrodytų, kad nei vienu, nei kitu būdu nebūtų palankių sąlygų naujai atvykstantiems tremtiniams čia įsikurti.
Patys turi ištirtiAlaskai tyrinėti nenumatyta apmokėti ekskursijų į pačią Alaską atskiriems asmenims ar grupėms, vyriausybei globojant. Nėra numatyta tam tikslui fondų. Department of Interior nesiunčia apie tas žemes jokių informacijų. Norintieji turi savomis lėšomis nuvykti ir asmeniškai žemę ištirti , taip pat rasti būdus pragyventi.Žemės, net pagal didįjį Alaskos vieškelį, neištirtos. Naujakurys turėtų tokią neištirtą žemę pats ištirti ir už- sižymėti ribas, žemės gavėjas turi, žemę apmatavęs, padėti pastovius stulpus, ant jų užrašyti savo vardą, pavardę, apsigyvenimo datą, kas įrodytų, kad tas, o ne kitas žemės sklypas yra jo prašomas. Norint gauti tą žemę, vieta turi būti aiškiai pažymėta ir pranešta United States Commisioner per 90 dienų žemėje įsikūrus.

Žuvininkyste, popiermalkes, 
turizmasKitos progos naujakuriams Alaskoje yra popiermalkių gaminimas, žuvininkystė, kai lių pramonė ir turizmas. Bet visam tam reikia turėti kapitalo.Iš Department of the Interior esame patyrę, kad šiuo metu nėra numatyto jokio valdžios projekto, kuriuo galėtų pasinaudoti naujakurių grupė. Alaskoje šiuo metu yra nepaprastai didelė gyvenamosios vietos stoka. Tai yra didžiausia kliūtis čia apgyvendinti didesniam skaičiui žmonių.Bet koks tremtinių apgyvendinimas Alaskoje turėtų būti vykdomas pačių iniciatorių, ir jiems turėtų būti specialus valdžios patvarkymas.

ĮVAIRIOS PASTABOSRašo S. K. Lukasgrobti ir platesnes darbininkų mases vergais padaryti.
Kas gi yra darbininkas?Žodis “darbininkas” žmonių tarpe labai plačiai vartojamas. Ypač jis mėgstamas vartoti komunistų. Bet ar visi žino ir pilnai supranta to žodžio prasmę? Ką tas žodis reiškia ir kokia yra jo apimtis, yra klausimas.Įsigilinę į to žodžio reikšmę, mes pamatome, kad tas paprastas ir nuolatos mūsų vartojamas žodis turi labai didelę ir plačią apimtį.Darbininku paprastai yra vadinamas asmuo, užsiimąs kokiu nors darbu ar veikimu ir darąs iš jo sau pragyvenimą.

Darbininkų rūšysKadangi žmonijos gyvenime yra labai daug visokių rūšių darbų, tad ir asmenis, kurie tuos darbus atlieka, galima įvairiai skirstyti.Komunistai gi tik vienos rūšies darbininkus vadina darbininkais; kitus jie pravardžiuoja buržujais, buožėmis, kapitalistais, neatsižvelgdami nė į tai, kad ir patys komunistai yra vieni iš didžiausiųjų kapitalistų, kurie ne tik kapitalu minta, bet ir rėdosi.Katalikai tarp darbininkų skirtumo nedaro ir juos visus, nežiūrint, kas kokį darbą dirba ar užsiėmimą turi, vienodai gerbia ir vadina darbininkais.

LE, ŽALČIŲ KARALIENE(Lietuvių pasaka)
—- tris savaites gere, šoko, ūžė.žalčio rūmuose visa ko pilna, laisvė didžiausia. Eglė aprimo, palinksmėjo, pagaliau visai užmiršo savo tėviškę.

tukariavo vokie- etės — anglus, ir ralošė karą anglės suklupo prieš )ilkus belaisvius, d, meilė, mat, tu- kirą politiką...ir svečiams re- ds atskiros patal- Clare’s Villa. Šioje Tėvai Pranciš- įkus pradės vesti rekolekcijas vy- terims. Tuo būdu ią atvykę svečiai ilsėti ir kartu at- kcijas.St. Clare’s vilą, ii mielai lauks Sajų geradarių, ku- Lietuvos pranciš- lė tokį didelį pajuos dosniai rė-
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Iatąsyk, dar senų senovėje, buvo senelis ir senutė.įsioji buvo vardu Eglė.leną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo į ežerą įdytis. Prisipūškinusios ir išsipraususios išlipo ant nto apsitaisyti. Jauniausioji žiūri — jos marškinių kovėje įsirangęs žaltys begulįs.Tyriausioji pagriebė mietą ir buvo bešokanti varyti šio. Tuo tarpu žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją, pra- ko žmogaus balsu:-Duok,—sako,—Eglute, žodį, jog tekėsi už manęs,

i laukiami visi at- Šv. Antano vie- koplyčios šventines, kurios, kaip įvyks per Žolinę, 5 d.
ivos Pranciškonai

BEIRAI^ 
KAD0

Muench#' 
byla išdalyk 
lerio turt 
yra visoje^

Prieš 
jas pareik 
Hitleris 
tai bus paį 
tymas atidff 

Birželio “ 
byla lie
tui. Apie^' 
Goeringo 
metu gyd0® 
ninėje.

Apsiverkė Eglė: kaip tai ji galinti už žalčio tekėti! įkui sako rūsčiai:-Atiduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, kur atvykęs!) žaltys vis savo:■—Duok,—sako,—žodį: jei tekėsi už manęs, tai pats siu.Cą bedarys, reikia duoti žodis. Eglė ir prižadėjo te- i už žalčio.‘o trijų dienų tėvai žiūri — visas žalčių pulkas beūžiąs į jų kiemą. Visi nusigando. Tuo tarpu žalčiai knibžda po kiemą — karstosi, vyniojasi, rangosi, šliai nuslinko tiesiog į vidų pasikalbėti su seniais 2gle.š pradžios tėvai purtėsi, nenorėjo tikti, bet ką pa- Zsi su tokiu knibždynu! Turėjo leisti dukterį.ialčiai, gavę marčią, tuoj išlalėjo iš kiemo. Namiš- i Eglę apverkė, apraudojo ir tiek.Aio tarpu Eglė sykiu su visais palydovais traukė į ūrį. Ten ji sutiko gražų jaunikaitį, jos belaukiantį. Ipasisakė esąs tas pats žaltys, kurs buvo įlindęs į marškinių rankovę. Tuojau persikėlė visi į netoli- salą ir iš ten nusileido į požemį po jūra, kur buvo ciai išpuošti žalčio rūmai, čia jie pakėlė vestuves

Praslinko devyneri metai. Eglė jau susilaukė trijų sūnų — Ąžuolo, Uosio ir Beržo, ir vienos dukterėlės— Drebulėlės. Sykį vyriausiasis sūnus besiausdamas paklausė Eglę:—Mamyte, kur yra tavo tėvai? Eime į juos kada atsilankyti.Taip ji vėl atsiminė savo tėvus, brolius, seseris ir visą savo padermę. Ir parūpo jai: ar sveiki, ar begyvi, ar, rasit, jau seniai kurie numirę.Ir baudžias eiti į tėviškę pasižiūrėti, skundžiasi vyrui: tiek metų nebuvusi savo tėviškėje, nemačiusi savųjų, baisiai jų išsiilgusi.Žaltys sutiko.—Gerai,—sako,—atsilankyti leisiu, bet pirma suverpk šitą šilkų kuodelį,—ir parodė jai ratelį.žaltienė įkibo į ratelį, dieną naktį verpė, bet šilkų kuodelis mažyn nėjo. Mato, kad čia prigavimas: kuodelis, matyt, pakerėtas: verpsi—neverpsi, vis dėlto nesuverpsi. Eina Eglė pas vieną senę, kur netoli jų gyveno pas žynę burtininkę. Atėjusi sako:—Močiute rūtele! Susimildama pamokyk, kaip tas šilkų kuodelis suverpti.Senoji tuojau išpasakojo, kaip ir kas reikia daryti.—įmesk,—sako į ugnį, kada kūrensis, ir tiek,—šiaip niekad,—sako,—nesubaigsi verpusi.Ji parėjusi ir įmetė kuodelį į ugnį, pakūrusi krosnį duonai kepti, šilkai tuoj supurškė, ir Eglė pamatė, kaip gerą kultuvę, pamatinę (rupūžę) besiraitant ugny. Tos pamatinės verpiant leista šilkai iš savęs.Baigusi verpti, Eglė vėl glaboja patį, kad leistų bent kelias dienas pasiviešėti tėvuose. Dabar vyras ištraukė iš pasuolės geležines kurpes ir sako:—Kai jas suavėsi, tuomet tegalėsi keliauti.Apsiavė ji tomis kurpėmis, eina, mina, brūžina į plytas, į akmenis, kur tik prigriebusi, bet kurpės storos, kietos, visiškai nedyla! Aišku, minsi—neminsi, jų

Raudonųjų pasivaikščiojimasKas metais balandžio mėnesio pabaigoje mums tenka pastebėti užkampiuose asmenis, dalinančius praeiviams lapelius ir atsišaukimus, kuriuose raudonieji giriasi, kad tik jie vieni kovoja už darbininkų reikalus ir kad pirmąją dieną gegužės jie švenčia kaip darbininkų dieną. Jie kviečia visus tą dieną išeiti ir prisidėti prie jų būrio, viešai po miesto gatves pasivaikščioti už tautų taiką, už savo saugumą ir laisvę ir viešai pareikšti savo neapykantą prieš bankininkus, prieš biznį, prieš buržujus, prieš buožes, prieš policiją, prieš teisėtai išrinktą žmonių valdžią, prieš karus, prieš kitų tautų pavergėjus, prieš visas diktatūras, prieš kariuomenės tarnybą, prieš valstybės apsaugą ir t.t. Visa litanija ten jų sudėta.Kaip kasmet, taip ir šiemet jie išėjo po New Yorko gatves paparaduoti, savo galybę newyorkieciams parodyti.Iš anksto jie skelbė, kad pirmą gegužės jų šimtai tūkstančių išeis į miesto gatves su visokiais viliojančiais šūkiais. Ir išėjo. New Yorko policijos apskaičiavimu, raudonukų parade ėjo tik 9,750 asmenų, o iš 8 milijonų gyventojų vos 28 tūkstančiai žmonių jų paradą stebėjo, kas, palyginti su praėjusiais paradais, yra labai menkas skaičius.Atrodo, kad New Yorke raudonukų įtaka labai žymiai pradeda smukti žemyn, nes prieš komunistus suruoštame parade New Yorke žygiavo apie 70 tūkstančių asmenų, o tūkstantinės minios žmonių netilpo šaligatviuose. Brook- lyne taip pat buvo paradas, kuriame ėjo virš 60 tūkstančių asmenų, o tūkstančiai žiūrovų stebėjo juos nuo šaligatvių.
Raudonųjų! tikslasRaudonieji visados dedasi esą didžiausi darbininkų bičiuliai ir jų būvio gerinto- jai. Tikrenybėje tai yra melas. Jie yra tik svetimos valstybės agentėliai, prisidengę darbininkų bičiulių skraiste. Jie veikia vien tik sovietų imperijos naudai, kad dar labiau būtų praplėstos jos sienos. Jie stengiasi padėti sovietams daugiau šalių už-1 niai jo laukia prie altoriaus.

Del futbolo užmiršo 
savo vestuvesTai įvyko Latvijoje, dar prieš pirmąją bolševikų okupaciją.Viename miestelyje sutartu laiku į bažnyčią susirinko visa vestuvine draugija su jaunąja priešaky, bet jaunasis nesirodė. Vestuvininkai nustebę jau ėmė dairytis į duris, o vargonininkas, kad nukreiptų susirinkusios minios dėmesį, išbaigė visą savo muzikalinį repertuarą ir jaunojo vis tiek nesulaukė.Kartu su vargonininko programa išsisėmė ir pastoriaus bei vestuvininkų kantrybė, ir jie, atidėję iškilmes, leidosi ieškoti jaunikio. Jį atrado futbolo aikštėje, kur jis aistringai ginčijosi dėl ką tik įvykusių rungtynių. Ginčas buvo toks karštas, jog jis buvo užmiršęs, kad jaunoji se-

visam amžiui užteks. Eina vėl pas senę, prašo patarti, pamokyti. Senutė patarė jai nusinešti kurpes pas kalvį, kad pagruzdintų jas žaizdre. Ji taip ir padarė. Kurpės padegė gerai, ir Eglė per tris dienas jas nuplėšė.Nuplėšusi vėl prašosi vyro, kad leistų ją tėvų lankyti.—Gerai,—sako žaltys,—bet prieš eidama turi pasikept bent kiškio pyrago lauktuvėms,—ką gi duosi nuėjusi brolių ir genčių vaikams!Ir paliepė išdanginti visus indus, visus rykus, kad tik labiau pasunkėtų jai kepimas. Eglė galvoja, kaip čia parsinešus vandens be kibiro ir įsimaišius ragaišio be rykų. Ir vėl eina pas senutę. Senutė sako:—Paimk raugo, kur liks nuo duonos maišymo, ištepk juo rėtį, paskui pasisemk tuo rėčiu vandens ir įmaišyk jame ragaišį.žaltienė taip ir padarė: ištepė raugu rėtį, parsinešė vandens, įsimaišė ir iškepė ragaišį.Išsikepusi atsisveikino su vyru ir namiškiais ir išėjo vaikais vedina į tėviškę. Pats palydėjo, iškėlė ant jūros kranto ir atsisveikindamas įsakė, kad daugiau per devynias dienas neviešėtų tėviškėje ir pasiviešėjusi tuojau kad grįžtų su vaikais namo.—Kai grįši,—sako,—tai eik viena su vaikais, be palydovų, o atėjusi ant jūros kranto taip šauk mane:Žilvine, Žilvinėli!Jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta.—Ir jei,—sako,—pamatysi atplaukiant pieno putą— tai žinok, jog aš dar gyvas esu, jei kraujo putą—tai žinok, jog aš galą gavęs. O jūs, vaikai, šiukštu nepra- sitarkit, kaip mane šaukti reikia.Pasakęs tai, atsisveikino su visais ir palinkėjo visiems atsilankius laimingai sugrįžti atgal.
mTėviškėje, jai sugrįžus, rados neapsakoma linksmybė: visa jos padermė, visi gentys ir kaimynai susirinko jos pažiūrėti, už vienas kito klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais. Ji tik pasakojo ir pasakojo. Visi ją vaišino, meilias kalbas kalbėjo. Ji nė nepasijuto, kaip tos devynios dienos prašoko.

Tuo tarpu jos broliai, sesers ir tėvai galvojo, kaip čia padarius, kad jai grįžti nebereikėtų. Ir sutarė, kad’ reikia pirmiausia patirti, kuo vardu Eglės vyras ir kaip jį šauks pati, nuėjusi į pajūrį. “Visa tat sužinosim, nueisim į pajūrį , pašauksim ir galą padarysim,” sako jie. Taip sutarę, pirmiausia išsivadino vyriausiąjį Eglės sūnų, Ąžuolą, į girią, apstojo jį ir kamantinėja. Bet šitas apsimetė nieko nežinąs.—Nežinau!—sako, ir tiek.Pliekė jį rykštėmis, ko nedarė, bet iškvosti nieko negalėjo. Paleisdami namo, įgrasino, kad nieko nesakytų savo motinai. Antrą dieną išsivedė Uosį, paskui —Beržą, bet ir iš tų nieko neišgavo. Galiausiai išsivilio- jo jauniausiąją Eglės dukterį, Drebulę. Ta iš pradžių taip pat sakėsi nežinanti, bet, pamačiusi traukiant iš po skverno rykštes, tuoj viską išplepėjo.Tuoj visi dvylika brolių, paėmę dalgius, nutraukė į pajūrį. Atsistojo ant kranto ir šaukia: “Žilvine, Žilvinėli!...”Kai tik atplaukė, tuoj visi vyrai supuolė ir sukapojo. Paskui, pagrįžę namo, nieko neprasitarė Eglei, ką padarę.Prašoko ir sutartosios devynios dienos. Eglė atsisveikino su visa gimine, nuėjo į pajūrį ir šaukia savo vyrą:—Žilvine, Žilvinėli!...Sutviskėjo, sujudo jūra iš pat dugno, ir Eglė pamatė atplaukiant, atliūliuojant su vilnimis kraujo putą. Ir išgirdo savo vyro balsą:—Tavo dvylika brolių mane dalgiais sukapojo; mano šūkį jiems išdavė Drebulė, mūsų mylimiausioji dukrelė!Apsiverkė Eglė ir, atsigręžusi į vaikus, tarė:—Kad tu pavirstum į drebulėlę, kad tu drebėtum dieną naktelę, kad tau išpraustų lietus burnelę, kad iššukuotų vėjas galvelę!... Stokit, sūneliai, stipriais medeliais... . Aš, jūs mamelė, liksiuos eglele.Kaip ji ištarė, taip ir įvyko: ąžuolas, uosis ir beržas yra visų stipriausieji mūsų medžiai: drebulė ir šiandien, mažiausio vėjelio pučiama, tuoj ima drebėti, f



į.-

■Y

Philadelphijos Žinios
Lietuvos Generalinio Konsulato 

Paieškomi Asmenys
“AMERIKOS” RĖMĖJAI

Birželio-June 4,

ĮĮflĮENIV pranešu

VYČIAI Į WASHINGTON^

Pirmas žvilgsnis į sostinę
Artinantis prie galingiau

sios ir demokratiškiausios 
valstybės gražiosios sostinės, 
visi su išsiilgimu ir nekant
rumu laukė, kada ją savo aki
mis pamatys. Ekskursijos 
vadovas p. Juozas Janulaitis 
aiškina, kaip arti esame sos
tinės ir suteikia keletą reika
lingiausių žinučių, kad eks
kursija būtų naudinga. Juk 
jau Samuel Johnson© žodžiai, 
kurie yra įrašyti ant Sostinės 
Union Stoties sako, kad “ke
lionėj žmogus turi žinoti, kad 
galėtų sugrįžti daugiau žino
damas.”

Todėl ir Washingtonan ke
liaujant reikia žinoti istori
jos, kad tokia kelionė būtų 
naudinga. Mat, US sostinė 
yra susijusi su visa Ameri
kos istorija. Keliaujant sos- 
tinėn, pakyla patriotiniai 
jausmai ir savo tėvynės bei 
savo krašto meilė. Čia atsi
mename ir visą garbingą ir 
didingą šalies istoriją. Juk 
sostinėj yra tautos gyvybės 
siūlai, kurie riša krašto žmo
nes ir taip artimai siekia vi
są pasaulį, šiomis dienomis 
US sostinė turi neįkainoja
mos reikšmės kiekvienam 
laisvę ir tikrą gyvenimą my
linčiam žmogui. Visų akys ir 
širdys sudėtos kaip tik čia. 
Todėl ir mūsų kelionė buvo 
dar reikšmingesnė.

Dažnai mes kalbėjom, kad 
ir Lietuvos ir lietuvių liki
mas daugiau ar mažiau ga
lės būti nulemtas kaip tik 
čia, Amerikos gražiojoj sos
tinėj, kurion tiek jaunų lietu
vių ir taip laimingai keliau
jam.

Nepaprasto didingumo ir 
gražumo sostinės rūmai—Ca
pitol — yra ne tik pasididžia
vimas kaip pastatas, arkitek- 
tūros grožybė, bet ir kaip 
ženklas respublikos. Rūmų 
grožis, didybė, ramumas ir 
pastovumas yra ženklas viso 
to, ką Amerika turi ir ko pa
saulis taip ieško. Kaip visos 
tautos ir valstybės norėtų 
panašiai jaustis, kaip ameri
kiečiai! Kaip visi norėtų tu
rėti tokias laisvas savo sosti
nes, galingas, saugias, ra
mias ir pastovias! Kaip ga
lėtume mes džiaugtis, jei ir 
mūsų lietuvių brangioji sos
tinė Vilnius taip pat būtų 
mūsų gyvenimo centras ir vil
tis. Ir joje yra tiek grožybių, 
brangenybių, šventovių, isto
rijos, palikimo! Bet mums 
trūko jėgos ir galybės apsi
ginti prieš galingesnius ir 
grobuoniškus kaimynus 1.

Taip bedūmodami ir be- 
svartydami, ir privažiavome 
taip lauktą ir svajotą sosti
nę. Washingtonas, Washing- 
tonas, — kartojo visi drauge. 
Visų akys buvo įsmeigtos pro 
langus ir žvalgėsi pirmieji pa
matyti sostinę. Visi jautėsi 
nuotaikingi, kad jau pasiekė 
savo valstybės centrą. Juk 
taip daug visi buvo girdėję, 
o dabar ir jie asmeniškai ga
lės sakyti, kad jau buvo Wa
shingtone ir jį matė. Pildy
dami savo numatytą planą, 
lankėme sostinę.

kitų yra nuolatinės pagelbi- 
ninkės tremtiniams. Dabar 
jos labai susirūpinusios, kaip 
būtų galima daugiau afidevi- 
tų padaryti, nes yra vilties, 
kad Amerika jau gal daugiau 
tremtinių įsileis. Garbė, kad 
tiek daug gerų sielų, kurios 
gelbsti vargstančius.

VESTUVES
Birželio 13 d. Darata 

tulytė išteka už Kazio Kirš- 
nio. Jaunoji šeima — abu lie
tuviai katalikai. Artimieji ir 
pažįstami sveikina naują po
rą, linkėdami naujo gyveni
mo

Elena' Mikolaitytė ištekės 
birželio 27 d. už Juozo Palla- 
din. Vestuvės bus šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje.

Ber-

PASVEIKO
Dvi šv. Kazimiero parapi

jos veikėjos, ponios A. Palu- 
kynienė ir M. Wittkamp, sun
kiai sirgo ir turėjo sunkias 
operacijas, bet dabar abi su
grįžo namo ir jau pasveiko 
Visi parapijos darbininkai

sveikina sugrįžusias ir lau
kia, kada vėl matys savo tar
pe.

Antanas Buividas sunkiai 
sirgo, jam padaryta operaci
ja ir nupjauta koja. Bet 
bar sustiprėjo ir jaučiasi 
riau, nes prieš kiek laiko 
buvo susižeidęs nesveiką 
ją. Jo šeima labai rūpestin
gai prižiūri ligonį.

da- 
ge- 
vėl 
ko-

MIRĖ
A. a. Viktorija Varnienė 

atsiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 26 d. Velionė buvo su
laukusi gražaus amžiaus, pri
klausė prie katalikiškų drau
gijų ir išaugino gražią šei
mą. Palaidota gegužės 29 d., 
Šv. Kryžiaus kapinėse.

MŪSŲ SPORTININKAS
Thomas Kavaliauskas yra 

buvęs labai geras baseball 
žaidikas, bet dabar, kare su- 
iždin.—A. Baciuška, iždo glo- 
sportuoti. Tačiau jis, kaip ve
teranas, turi teisę dalyvauti 
žaidynėse ir jis ten dažnai 
nuvyksta pasižiūrėti.

Atvyko 38 lietuviai tremtiniai

RŪPINASI TREMTINIAIS
Agota Mažeikienė, 335 

Earp St., labai daug gera da
ro lietuviams tremtiniams. Ji 
juos šelpia, siunčia siunti
nius, daro afidevitus, paragi
na ir kitus pagelbėti kenčian
tiems savo tautiečiams. Ji 
gavo tokių pagelbininkių: 
Barbora Lembutienė, Stanis
lava Kaulakiene, Ona Ungu- 
raitė, Petronėlė Utkienė, Pet
ras Mažeika, Ona Jurgaitie
nė, Josephina Peldžienė, Pet
ronėlė Timinskienė, Ona Rim
kienė, Liudvina Barauskienė, 
Magdalena šapailienė ir daug

1948 m. gegužės 26 d laivu 
Marine Flasher atvyko 38 lie
tuviai tremtiniai, kurių tarpe 
7 JAV piliečiai, o kiti su imi
gracijos vizomis. Atvykusie
ji laikinai apsigyveno pas gi
mines bei draugus:

Matas ir Elzbieta Baukiai 
su sūnum Vytautu apsistojo 
New Yorko apylinkėje, Cath. 
Comm, for Refugees globoje. 
Ponia Baukienė yra JAV pi
lietė.

Želvyra Buknytė apsistojo 
New Yorko apylinkėje, Cath. 
Comm, for Refugees globoje.

Matas ir Ona Dabrilos ap
sistojo: 12 Harvard St., Wor
cester, Mass.

Dr. Vytautas Dambrava su 
žmona Aldona ir sūnum Gin
taru apsistojo: 86-13 107 Av., 
Ozone Park, N. Y.

Vladas ir Zuzana Daukan
tai su dukra Milda ir sūnum 
Vaidotu, visi, išskiriant ponią 
Daukantienę, JAV piliečiai, 
apsistojo; 85 Bristol Street, 
Brooklyn, N. Y.

Alfredas Engmanas apsi
stojo New Yorke, Church 
World Service globoje.

Teodoras ir Veronika Eng- 
manai su sūnum Algirdu lai
kinai apsistojo New Yorko 
apylinkėje, Catholic Comm, 
for Refugees globoje.

Antanas ir Elzbieta Galmi- 
nai su dukra Zita laikinai ap
sistojo New Yorko apylinkė
je, Church World Service glo
boje

Povilas Jurėnas apsistojo 
pas anksčiau atvykusią žmo
ną : 26-36 Greenpoint Avenue, 
Long Island City, N. Y.

Jonas Keženius su dukra 
Ona ir sūnum Vytautu apsi
stojo pas anksčiau atvyku
sią žomną: 648 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Stasys ir Elena Mineikos 
apsistojo: 336 S. 5th Street, 
Brooklyn, N. Y. Ponia Minei
kienė yra JAV pilietė.

Viktoras ir Alice Petruške
vičiai apsistojo: 143 Third 
St., New Philadelphia, Ohio.

Eduardas ir Viktorija Pi
keliai su dukromis Salvinija 
ir Milda apsistojo pas Ange
lę Puišienę, 1767 Cudabock 
Avė., Niagara Falls, N. Y.

Stasys Pilka, žinomasis 
Kauno ir Vilniaus teatrų ar
tistas, gerai pažįstamas ir 
Amerikos lietuviams, pasi
svečiavęs kelias dienas New 
Yorke, išvyko į Chicagą.

Liudviksa Piotrovskis ap
sistojo: 1026 W. 13th Avė., 
Gary, Ind.

Emilija Norvilienė apsisto
jo pas anksčiau atvykusį vy

rą: 61-19 56th Avė , Maspeth, 
N. Y.

Adelė ščiukauskaitė, JAV 
pilietė, apsistojo: 3339 South 
Morgan St., Chicago 8, Ill.

Stasys Vaškelis apsistojo: 
84 Academy St., Amsterdam, 
N. Y.

Domas Vaičiūnas, JAV pi
lietis, apsistojo: 365 Savin 
Hill Ave., Dorchester, Mass.

Tarp atvykstančius pasitin 
kančių giminių ir draugų 
matėsi Pennsylvania univer
siteto profesorius Dr. A. Sa
lys, kun. čekavičius, p. Jurė- 
nienė, p. Norvilą ir kt.

Geliy laikrodis
Švedų gamtininkas Karolis 

Linėjus, tyrinėdamas gamtos 
reiškinių keistenybes augalų 
gyvenime, kartą pas vieną 
Šiaurės Skanseno botaniką 
mėgėją užtiko gana keistą, 
originalų gėlių laikrodį. Laik
rodžiu buvo visas darželis. 
Valandos buvo skaitomos 
nuo to, kada kuri gėlė užda
rydavo ar atidarydavo savo 
žiedų vainikėlius. Dėl to ir 
laikrodis buvo pavadintas 
“Gėlių Miego Laikrodžiu.”

Štai kokia tvarka laikro
džio gėlės pražysdavo ar už
simerkdavo :

Jamaikos kaktusas žymėjo 
patį vidurnaktį — 12 valan
dą. Tada jo žiedų vainikėliai 
užsidarydavo — “užmigda
vo.” Lapių šiaurės pienžolė 
tarnavo pirmąja .valanda. 
Antrą valandą savo žiedus 
išskleisdavo — “nubusdavo” 
— geltonoji puriena. Trečioji 
valanda, tai mėlynžiedė die
ninė puikuolė; ketvirtoji — 
mėlynasis kupidonas; penk
toji — plikastiebė aguona; 
šeštoji — sieninė žvirbliarū- 
tė; septintoji — darželinis 
vanagnagis; aštuntoji — lau
kų pleputė; devintoji — Oto
nas violetinis; dešimtoji — 
raudonžiedė smėlinė; vienuo
liktoji — Neapolio fikojidas; 
dvyliktoji — vidudienį — le
dinis fikojidas.

Po pietų pirmą valandą sa
vo žiedus užspausdavo juod- 
vaisis gvazdikėlis; antrą — 
žiurkių auselės; trečią— gė
lė, vadinama, “taraxacoid”; 
ketvirtą vai. pažymėdavo nu- 
busdama nakties gražuolė; 
penktą—Peruos nakties gra
žuolė; šeštą —liūdnoji gera- 
nija; septintą — Kanarijų 
nikterijonas; aštuntą — nak- 
tinyčia; devintą — liūdnasis 
Malabaro medis; dešimtą — 
dienos gražuolė ir, pagaliau, 
vienuoliktą valandą užmerk
davo žiedus dienos tylūnė.

Šturmytė, Ona, iš Tauragės 
valsčiaus.

Šulcas, Adolfas, 
Ida.

Sutkaitis, Juozas,
• vai., šakių apskr., 

delphijoje.
Švagždys, Jurgis ir Stasys, ir 

jų sesuo, iš Panevėžio aps., vai
kai Antano ir Uršulės Savickai
tės.

Svitojus, Antanas, iš Liubavo 
vai., Marijampolės apskr.

Talockis, Pranas, nuo Pane
vėžio, ir vaikai Eduardas, Ro
mualdas ir Elena.

Tichnevičienės - Marcinkevi
čiūtės vaikai iš Joniškio, Šiaulių 
ap., prašomi atsiliepti.

Titlius (Tetlius), Petras ir Si
monas, ar jų vaikai, gyv. New 
Yorke.

Treichler, Martin, ir žmona 
Berta Legant, gyvenusi Taura
gėje, dabar Philadelphijoje.

Unguraitytė, Elena (sesuo 
Kristina).

Urbikaitė - Petkus, Anastazi
ja, iš Laukuvos ar Kvėdarnos 

| vai., ir dukterys Aleksandra, 
Eleonora ir Kazimiera, gimusios 
Amerikoje, gyv. Chicagoje.

Vaičiulionytės, Bronė ir Ona, 
gyveno Vabalninko vai., Biržų 
apskr.

Vaineikis - Dubinskaitė, Roza
lija, Nemakščių vai., Raseinių a.

Vainonis, Antanas, iš Taujė
nų vai., Ukmergės apskr., gyv. 
Detroite.

Vainorienė - Liaudanskaitė, 
Karolina, ii’ dukterys Cecilija ir 
Ona Vainoraitės.

Valauskas, Adomas ir Juozas, 
iš Plungės vai., Telšių ap, gyv. 
Chicagoje.

Valeckas, Kostantas ir Lion
ginas, Vabalninko vai., Biržų ap., 
gyv. Boston, Mass.

Valukėnaitė, Veronika, Duse
tų parap., Zarasų ap., gyv. Chi
cagoje.

Valutis, Ieva, gyv. Chicagoje.
Vičaitė, Paulina, Tverų vai., 

Telšių apskr.
Vilčinskas, Simonas, Punsko 

vai., Seinų apskr.
Višniauskas, Motiejus ir Pet

ras, sūnūs Motiejaus ir Petro
nėlės Jasiukevičiūtės, gimę 
Amerikoje, gyv. Paterson, N. J.

Višniauskas, Petras, sūnus 
Petro ir Čebatoriūtės, gimęs 
Amerikoje, gyv. Kingston, Pa.

Vosylius, iš Marijampolės ap., 
giminaičiai Katrės Vosyliūtės - 
Ruškevičienės - Ruškienės.

Zaikauskaitė - Kelečienė, Obe
lių vai., Rokiškio aps., ir sūnus 
Kelečius.

Zigler - Schink, Karolina, gi
mus prie Kauno ir ten gyvenusi.

Zinkevičius, Adomas ir Vin
cas, ir Zinkevičiūtė - Baziliaus- 
kienė, Uršulė, iš Kėdainių ap.

Žitkevičius, Povilas, ir sesuo 
Pranė, gyveno Vabalninko vai., 
Biržų apskr.

Zupkus, Kazimieras, iš Plun
gės vai., Telšių apskrities.

Zutelienė, žmona Kazio Zute- 
lio, ir dukterys Marija ir Ona, 
gyv. Milwaukee, Wis.

Žvirblis, Edvardas ir Karolis, 
ir Žvirblytė, Teklė, iš Linkuvos.

ir Šulcaite,

iš Paežerių 
gyv. Phila-

Alijošius, Petras, sūnūs Petro 
ir Antaninos Vileišytės.

Andriekus, iš Medzedžių km., 
Platelių vai.

Andriliūnas, Petras , sūnus 
Simono, iš Biržų apskr.

Andriukaityte, Agota, iš žal- 
tynų km., Sintautų vai., šakių a.

Arlauskienė - Narmontaitė, 
Antanina, iš Telšių apskr.

Astrauskaitės, Marija Žemai
tienė ir sesuo Ona, iš Skaisčių, 
gyv. Philadelphijoje.

Balčauskaitė - Toleikienė, Ona 
iš Tauragės apskr., ir dukterys 
Anastazija ir Valerija Toleikai- 
tės.

Baltakytė, Juzė, sesuo Buinic- 
kienės.

Baluodis - Breed, Emilija, ir 
sūnus Vilis Baluodis, iš Biržų, 
gyv. Cambridge, Mass.

Barkowska, Helena, Chicagoj, 
North Side.

Barnatavičius (Barnatavičiai), 
nuo Šimonių.

Bartkus, Liudvikas, iš Viekš
nių vai., Mažeikių apskr.

Belinis, Feliksas, gyvenęs Los 
Angeles.

Benkis - Mackeliūnaitė, Prane, 
iš Siesikų vai., Ukmergės apsk., 
gyv. Chicagoje.

Bernotienė - Tumaitė, Barbo
ra, ir jos motina Valerija Tu- 
mienė - šakinaitė, gyv. Eliza
beth.

Bielys, iš Punsko vai., Seinų a.
Biliūnas (ar Beliūnas), Pet

ras, sūnus Jurgio ir Ievos.
Bilūnaitė _ Dekenis, iš Radvi

liškio vai., Šiaulių ap., gyv. Bal
timore je.

Birgiolas, Pranas, ir Birgiolai- 
tės, Agota ir Antosė, iš Slavikų 
vai., šakių apskrities.

Blinstrubienė, Kotryna ir vy
ras Juozas Blinstrubas, gyv. Wa
terbury, ai’ Hartford, Conn.

Brasas, iš Viedžiedžių kaimo, 
Joniškėlio vai.

Brasas, Juozas, iš Luokės vai., 
Telšių apskrities.

Bražinskis (Bražinskiai), iš 
Prūsalių km., Plungės vai.

Bražinskis (Bražinskiai), iš 
Babrungėnų km., Platelių vai.

Bražiūnas, Pranas, iš Kamajų 
vai., Rokiškio ap., gyv. Detroite.

Breed - Baluodis, Emilija, ir 
sūnus Vilis Baluodis, iš Biržų, 
gyv. Cambridge, Mass.

Brundzaitė - Karpuvienė, Ju
lija.

Bubelytė - Strang, Liudvise 
(Lena), iš Lygumų vai., Šiaulių 
ap., gyv. Philadelphijoje.

Bučinskas, Juozas, sūnus My
kolo ir Skolastikos, iš Raseinių 
apskrities.

Bujutė, Agota, duktė Jokūbo, 
iš Trakų apskr.

Bundžius, Julius.
Butanavičiūtė, Anelė, ištekė

jusi.
Bytautas - Muralyte, Elzbieta.
Čyžius, Juozas, iš Alovės vai., 

Alytaus apskr., ir jo žmona La
buiy te.

Damaševičius (Damašas), Vin 
cas, Baisogalos vai., Kėdainių a.

Dautaras, Antanas, iš Bata
kių vai., Tauragės apskr.

Degutis, Petras, iš Punsko v., 
Seinų apskrities.

Dekenis - Bilūnaitė, iš Radvi
liškio vai., Šiaulių apskr., gyv. 
Baltimore je.

Domeikienė, Marijona, gyveno 
Durand, Illinois.

Dzidolika, Vincas, jo sūnus 
Vincas ir duktė Marė, gyv. Wor
cester, Mass.

Elisson - Knispelytė, Martha, 
ir jos motina Eliza Knispel - Te- 
nikat, gimusi Bimbilinės kaime, 
gyv. New Yorke.

Gabartas, Vincas, iš Gelgau
diškio vai., šakių apskr.

Gailius, broliai ir seserys, vai
kai Leonardo, iš Andriejavo vai.

Galiausios, Juozas, iš Panevė
žio valsčiaus.

Grevaitė, Ona, gimusi Ameri
koje, gyveno Andriejavo vai.

Gudelis, Petras, iš Žaslių vai., 
Trakų apskr.

Gudelytė, Antosė, iš Žaslių v., 
Trakų apskr.

Gudelytės, Nastazija ii’ Ona, iš 
Žaslių vai., Trakų apskr.

Gustys, Jonas, iš Telšių apskr.
Gustys, Stella, gyvenusi Hem

pstead, N. Y., ar netoli.
Gutowska, Bronė (Warkulei- 

ciowa), ir Elena (Puteika), iš 
Virbališkių km., Kėdainių apsk., 
gyv. Philadelphijoje.

Henseleit - Tetmeyerytė, Min
na, iš Vilkaviškio apskrities.

Jančauskas, Juozas.
Jankauskas, Jonas, Smalėnų 

parap., Suvalkų apskr.
Janulis ir žmona, iš Užpalių 

vai., Utenos apskr., ir sūnūs, ku
rių vienas Edvardas.

Januškevičiūtės, Rožės, Švent
ežerio vai., giminės prašomi at
siliepti.

Jasaitienė - Šimanskaitė, Ma
rija, ir vyras Jasaitis, Mykolas, 
gyv. Baltimore, Md.

Jonaitytė _ Kiaupienė, Marija, 
iš Tauragės apskr.

Jonkus, Petras, iš Kretingos 
apskr., sūnus Stropaitės - Jon- 
kuvienės.

Jovaišas, Stanys ir Tausis, ir 
seserys Jovaišaitės, Genovaitė ir 
Jadvyga, iš Naujamiesčio vai., 
Panevėžio apskr.

Jovarauskienė - žičkytė, Pet
ronėlė, iš Jurbarko vai.

Jurevičiūtė, Olė, duktė Anta
no, ir Pranciškos Zajauskaitės.

Juškevičiūtė, sesuo Onos Venc- 
lauskienės - Juškevičiūtės.

Kalašinskienė, ir duktė Ona.
Kalinka, Jurgis, iš Utenos ap.
Kamaitis, Bronius, iš Sintau

tų vai., Šakių apskr.
Kaminskas, Pranas, iš Lauku

vos vai., Tauragės apskr.
Karalius, Vincas, iš Kriukų v., 

Šakių apskr.
Karklis, Juozas ir Jurgis, iš 

Kauno apskr.
Karpuvienė (Karps) - Brun

dzaitė, Julija.
Kašėta, Jonas ir Pranas, ir jų 

tėvai.
Katauskaitė - Putrulienė, Ju

zefą, iš Tauragės apskr.
Kaunietis, Antanas, iš Kovars- 

ko vai., Ukmergės apskr.
Kazakevičius, Juozas, iš Sala

ko vai., Zarasų apskr.
Každailevičiūtė - Zailskienė, 

Ona, duktė Vincento Každailevi- 
čiaus, kilusio iš Žemaitijos, pra
šo atsiliepti_tetą ir kitus gimines.

Kiaupienė - Jonaitytė, Marija, 
iš Tauragės apskr.

Kleišmantas, Stasys, iš Šakių 
apskrities.

Knišpel - Tenikat, Eliza, Bim
bilinės km., ir jos duktė Elisson, 
Martha, gyv. New Yorke.

Kopustinskaite, Julija, iš Ro
kiškio apskr.

Kramfalcas, Liudvikas, iš Nau 
miesčio, Tauragės apskr., gyv. 
Buenos Aires, Argentinoje.

Kropas, Aleksandras, Ignas ir 
Petras, ir sesuo Elzbieta Nevins- 
kienė, iš Kėdainių vai.

ai
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“Amerikos” Įsikurdinimo Fondas dar vis gauna 
Aukos ateina iš įvairių vietų ir gana stambios.

Henrikas Rabinavičius, New York, N. Y..........
J. Uždavinys iš Kalifornijos .................................
J. Ginkus, plačiai žinomas biznierius ir lietuvių -s] 

dos rėmėjas, kiek sustiprėjęs po ligos ir gavęs progos a| 
lankyti “Amerikos” įstaigoje, pridavė ........................

Moterų S-gos 29 kp. (per J. Gražienę) ...............
Sodaliečių Draugija iš Harrison, N. J..................

G. Unguraitis, Brooklyn, N. Y................................
A. Bushman, Brooklyn ...............................................

Eleonora Burienė, per O. Sijevičienę, Brooklyn
B. Gudelis, Rochester, N. Y....................................
M. Simonaitis, Woodhaven, N. Y...........................
J. Venslauskas, New York, N. Y...........................
A. Šinkūnas, Brooklyn ...............................................
Visiems gerb. aukotojams nuoširdžiai dėkojame,

ŠYPSENOS

Koncerte
Vienas žmogus mėgdavo 

pasigirti daug žinąs apie mu
ziką. Kartą jis nuvyko į teat
rą pasiklausyti simfoninio 
koncerto. Atsisėdęs šalia vie
no pažįstamo, paklausė, ką 
groja.

— Beethoveno devintąją 
simfoniją, — atsakė jam.

—Devintą? Po šimts pyp
kių! Ir pavėluok tu man! Va
dinasi, pražiopsojau astuo
nias simfonijas...

Nepaprasta žmona
—Mano žmona yra nepa

prasta. Vakarais ji man ba
tus nuauna.

—Kai tu namo girtas grįž
ti?

—Ne, kai rengiuos eiti į 
karčiamą.

Atrado
—Parodyk man, Jonai, že

mėlapyje Ameriką.
Jonas parodo. Tada moky

tojas klausia klasę:

Kulikovska - Šulcaitė, Teklė, 
iš Kėdainių vai.

Kūlikowski, Walter.
Kunce, Stasys, iš Raguvos v., 

Panevėžio apskr., gyv. Chicagoj.
Kupstas, Jonas, iš Punsko vai., 

Seinų apskr.
Kurmulis, Jonas, iš Luokės v.
Kutka, Antanas, iš Vyžuonų, 

vai., Utenos apskr., prašo atsi
liepti gimines ir pažįstamus.

Lauraitis, Jonas, iš Raseinių 
apskr., gyvenęs Brooklyne.

Liaučys, Adomas ii’ Tadeušas, 
iš Viekšnių vai.

Liegus, Petras, Simno vai., 
Alytaus apskr.

Lubis - Mackeliūnaitė, Olese 
iš Siesikų vai., Ukmergės apskr.

Lukytė - Malik (ar Machling), 
Otilija, iš Tauragės apskr., gyv. 
Brooklyne, 355 Evergreen Ave.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

41 W. 82nd Street,
New York 24, N. Y.

Tel. Sto 3208

$1(1 
i

1 
f

i

Amerikos” Administn

—Kas atrado Ameriką
—Jonas!—šaukia visa 

kle mokiniai.

Savaites dienos
—Na, kas man pasaky 

šių savaitės dienų pavad 
mus be raidės “s”?

—Eik jau! Negalima. ,
—Bet vieni juokai! | 

sau: 
dien,

užvakar, vakar, 
ryt, poryt, užpor

Į i I Pranas Yočis — pirm., 
Ipikas — vicepirm., J. 
L — vicepirm., P. Mikai 
r^,niO’ rieepirm., S. Šiaučiuli 
Irast, A. Razminas —

Vincas Kuras — iždin 
polis — maršalka, J. J 
J. Lalis ir Klimas — t 

^smuzi-

C □ Bridgeport, (

yjnor.” Gegužės 15 d. palaida 
' 300 pikas Lužeckis, kareiv 
-j plojo, parvežtas iš Europos, 

įpuokš- - - - - - - - - - - - - - -
;i5®mis. Gegužės 23 d. įvyko 
į 5 Eliza- mergaičių procesija šv 
^Harri- Marijos statulai vainik 

gaitės gražiai pasirodė
5 žinoma, - - - - - - - - - - - - - -
-s baigusi Choras leidžia dovar 

New temis “GE Mix-Master 
įvar-1 jimas įvyks penktad., t 
d’ifflapo Būtų labai gerai, kad 
> įur ga- čiai nusipirktų sau 
^ydi- nes tuo jie paremtų 
rabrauja parapijos jaunimą.

Koresp.

fort,

sfr.Sos-
30Šv. An

in vie-

•t Kaine-
ųOll

Viešbuty
—Tamsta malonėk 

rytoj prikelti šeštą vai 
ryto.

—Klausau, pone, tik 
šau man paskambinti, 
reikės kelti.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Rom
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo jstalg 
dels, graži koplyčia, erdvi

Pakeleivingiems suteikiam
nakvynė

Viskas nemokamai. Krei 
diena, ir naktį

jtoncer- Draugijos, pasistenki 
> pat yra ti savo atstovus į Conn 
-iDarlys, Tarybos konferenciją, 
įj&nei, 

įa-Me- 
įysu 

• adovau- 
įjaicho-

aą birželio 6 d.

Newark, N.

Lietuvių Radio Prograi 5 gitfe 
Trečiadienį 7:00 pjn. Sešt 8:0t

DIREKTORIUS j \ 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Stree IMOSe 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 291

.'Jiotitu-

ši ir du

salina-
A^ziden-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalausks
3 gras
ai jo pa-

LIETUVIS GRABORU 3® pįp.

Laisniuotas Penna ir New Je 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašą 
šauktis prie manes

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

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE

Šs Te
as šiuo

Arijos 
belgas. 
W 
M F.

"ikon-

šgtos
visi

Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 
ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

lie-

^8 
M

New Jersey kongresui 
lankūs Baltijos tremi 
I BALF pirm. kun.

daus išsiuntinėtas tel 
prašant rašyti ir telegr; 
vo kongresmanams ba 
pravedimą DP palankai 
mo, susilaukta gražiam 
tatų, ypač New Jersey

BALF Centro iždinin 
Trečiokas, pasitaręs s 
Lietuvių Tarybos pinr 
C. Paulis, Jr., tuojau iš 
jo New Jersey kongre; 
telegramas, prašydama1 
ti Baltijos valstybių ž 
palankiausią DP imign 
tatymą. Į tai laiškais i 
pasižadėjo, remti tokį į 
kuris bus palankiausias 
tremtinių imigracijai, š 
resmanai: Frank A. N 
Jr., Mary T. Norton, 
Canfield, J. Pamell Tho 
bert W. Kean, James 
chinėloss, Harry L. Tm 
ford P. Case, Edward 
Frank L. Sundstrom.

New Jersey Liet. Ta 
lėtą kartų yra kreipusi 
Jersey kongresmanus 1 
tone telegramomis ir 
imigracijos įstatymo pi 
kitais reikalais. Visada i 
ta teigiamų vaisių.

PADĖKA

AMtRIK
“AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus paša 
“AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyv 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
“AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvea| Tilžės 
šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima 
padėti.

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

šį laikraštį šiuo adresu:
“AMERIKA”

417 Grand Street Brooklyn 11,
apie

H per

^sta.

Mes, tremtiniai, ja 
kartų turėjome progoi 
ti brolišką Amerikos 
širdį ir dosnią ranką, 
visiems Ęerai žinoma, 
sitaiko aukotojų, ku 
dies gerumas gali būt 
mas krikščioniškos 
meilės pavyzdžiu. Tol 
nią širdį parodė ponia 
nikienė. Ji savp gir 
atsiuntė didelį siuntin 
moteriškų drabužių - 
nelių, prašydama jas 
ti labiausiai reikal 
Mes, gavusios šiuos 
drabužius, savo gerad; 
niai T. Pusnikienei re: 
nuoširdžiausią padėk; 
suknelės mums buv 
reikalingos.

Už jos dosnią ranką 
tą į vargą patekusion 
liekame amžinai dėki

J. Baranauskienė, P 
traitė, E. Merfeldie 
Svotelienė, O. Tamoši

—Lengva kalėjime 
kliūti, bet sunku iš j< 
Buvęs Amerikos ge 
Benny Meyers, kuris 
sėdi kalėjime už m 
nuslėpimą, gavo dai 
naujus kaltinimus, kr 
Ii jį palaikyti už groti 
lika metu



“AMERIKOS* BMP*4’1948 AMERIKA

Amerikos” Įsikurdinimo Fondas į.b 
j ateina iš įvairių vietų ir gana&P 

enrikas Rabinavičius, New Yori Jis 
. Uždavinys iš Kalifornijos... ‘1.

. Ginkus, plačiai žinomas biznieji 
mėjas, kiek sustiprėjęs po ligos k r 
:i “Amerikos” įstaigoje, pridavė ■? 

oterų S-gos 29 kp. (per J. Gražiu ■- 
odaliečių Draugija iš Harrison, 
. Unguraitis, Brooklyn, N. Y. | 
. Bushman, Brooklyn............ .
leonora Burienė, per 0. Sijeviei J 

. Gudelis, Rochester, N. Y.......
. Simonaitis, Woodhaven, N. Y..
Venslauskas, New York, N. Y 

» Šinkūnas, Brooklyn........ '.....J

įsiems gerb. aukotojams nuoširdi

“Amerikoj

PONDENTŲ PRANEŠIMAI
Pranas Yočis — pirm., P. J. šla
pikas — vicepirm., J. Buivydas 
— vicepirm., P. Mikalauskas — 
vicepirm., S. Šiaučiulis — prot. 
rašt., A. Razminas — fin. rašt., 
Vincas Kuras — iždin., A. Che- 
pulis — maršalka, J. J. Barnath, 
J. Lalis ir Klimas — trustistai.

Naujas kunigas

YPSENOS
Koncerte

as žmogus mėgdavo 
ti daug žinąs apie mu- 
'artą jis nuvyko į teat- 
siklausyti simfoninio 
to. Atsisėdęs šalia vie- 
:įstamo, paklausė, ką

eethoveno devintąją 
iją, — atsakė jam.
vintą? Po šimts pyp- 
pavėluok tu man! Va- 
pražiopsojau aštuo-

mfonijas...

epaprasta žmona

no žmona yra nepa- 
Vakarais ji man ba

ilina.
i tu namo girtas grįž-

, kai rengiuos eiti į 
lą.

Atrado

rodyk man, Jonai, že
le Ameriką.
; parodo. Tada moky- 
ausia klasę:

>vska - Šulcaitė, Teklė, 
nių vai 
wski, Walter.
, Stasys, iš Raguvos v., 
o apskr., gyv. Chicagoj. 
is, Jonas, iš Punsko vai, 
skr.
Jis, Jonas, iš Luokės v. 

Antanas, iš Vyžuonų, 
nos apskr., prašo atsi
ginęs ir pažįstamus, 
tis, Jonas, iš Raseinių 
įvenęs Brooklyne.
s, Adomas ir Tadeušas, 
ių vai.

Petras, Simno vai., 
ipskr.

Mackeliūnaitė, Olesė 
vai., Ukmergės apskr. 
- Malik (ar Machling), 
Tauragės apskr., gyv.

?, 355 Evergreen Ave. 

ieji arba apie juos ži- 
maloniai prašomi atsi-

ATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
W. 82nd Street, 
r York 24, N. Y.

1 Sto 3208

!4 d. Roosevelt mo- 
'slltorijoj įvyko žino

vės Marijos šlekaity- 
koncertas. Daly va

giliai, kurie atmintinai 
a sunkokus muzi-

-JOMLE 
kle mokini į.

| apvainikavo pati 
paskambindama ilgą 
[saulinį kūrinį—Cho- 
rzo B Flat Minor.” 
Irios buvo apie 300 
irstai ir ilgai plojo, 
pvanota gėlių puokš- 
Įtokiomis dovanomis. 
Iečių matėsi iš Eliza- 

jrk, Arlington, Harri- 
gąrny.
tnsiems yra žinoma, 
skaityte yra baigusi 
school of Organ, New 
iiabar sėkmingai var
gia airių šv. Juozapo 
Hersey City, kur ga- 
gketurių menualų di- 
ilgonus ir vadovauja 
morui.

Bridgeport, Conn
Gegužės 15 d. palaidotas Liud

vikas Lužeckis, kareivis, ką tik 
parvežtas iš Europos.

Gegužės 23 d. įvyko parapijos 
mergaičių procesija švč. Panelės 
Marijos statulai vainikuoti. Mer
gaitės gražiai pasirodė.

-Na,hi 
šių savaitė 
mus be ni|

-EkW
—Bet vk 

sau: įimti

ryt, Įchitytė ne tik koncer- 
-Bina, bet taip pat yra 
^gusi artistams Darlys, 

—Tamsta p, Kižytei, Končienei, 
ji Rajauskaitei-žitke- 
kitiems. Be to, ji su 
pasisekimu vadovau- 
’. J. Liet. Vyčių cho-

Choras leidžia dovanų knygu
tėmis “GE Mix-Master.” Laimė
jimas įvyks penktad., birž. 18 d. 
Būtų labai gerai, kad parapijie
čiai nusipirktų sau knygučių, 
nes tuo jie paremtų darbštųjį 
parapijos jaunimą.

Draugijos, pasistenkite išrink
ti savo atstovus į Conn. Lietuvių 
Tarybos konferenciją, įvyksian
čią birželio 6 d.

ryto.
—Klausa 

sau man 
reikės kelti

Koresp.
TeL POfc;

num

ModenUoB 
dels, psi te

Vlsku

UetuvuBi
TreMa|WI|

DIE

SflJButSj

Telefone

Newark, N. J
Jersey kongresmanai

ebunk Port, 
Maine

io vienuolynas pada
las konventu

.ietuvos Pranciškonų 
vienuolyne Kenne-

I Me., jau gyvena 11 
meiškonų, kurių skai- 
dens dar padidės 5 iš 
įvykstančiais pranciš- 
tnis dienomis Šv. Sos- 
ištu pripažino Šv. An- 

••g|plyną pilnutiniu vie- 
H lįr pagal Pranciškonų 

konstitucijas suteikia 
[titulą. Konvento titu- 
Btamas tik tiems pran- 
enuolynams, kuriuose 
tit keturi kunigai ir du 
amžinų įžadų. Vienuo
lių vienuolių skaičius 
nis negu šeši, vadina- 
įtiniais, arba reziden-

Tel DER

Jos. b
lietuve

Laiminote B23!

Nuliūdteo

Jauti.'

1601-OS>

to viršininkas papras
tas gvardijonu, jo pa- 
S ■— konvento vikaru, 
tano vienuolyno pir- 
ardijonu paskirtas Te
tas Vaškys, kuris šiuo 
Į ir Lietuvos Pranciš- 
Kazimiero provincijos 
; provincijolo pareigas, 
vikaru paskirtas Te- 

lemensas žalalis, O. F.

New
lankūs Baltijos tremtiniams
Į BALF pirm. kun. Dr. Kon

čiaus išsiuntinėtas telegramas, 
prašant rašyti ir telegrafuoti sa
vo kongresmanams balsuoti už 
pravedimą DP palankaus įstaty
mo, susilaukta gražiausių rezul
tatų, ypač New Jersey valstijoj.

BALF Centro iždininkas A. S. 
Trečiokas, pasitaręs su N. J. 
Lietuvių Tarybos pirmin. adv. 
C. Paulis, Jr., tuojau išsiuntinė
jo New Jersey kongresmanams 
telegramas, prašydamas parem
ti Baltijos valstybių žmonėms 
palankiausią DP imigracijos įs
tatymą. Į tai laiškais atsakė ir 
pasižadėjo remti tokį įstatymą, 
kuris bus palankiausias Baltijos 
tremtinių imigracijai, šie kong
resmanai: Frank A. Mathews, 
Jr., Mary T. Norton, Gordon 
Canfield, J. Parnell Thomas, Ro
bert W. Kean, James C. Au- 
chincloss, Harry L. Towe, Clef
ford P. Case, Edward J. Hart, 
Frank L. Sundstrom.

New Jersey Liet. Taryba ke
letą kartų yra kreipusis į New 
Jersey kongresmanus Washing
tone telegramomis ir laiškais 
imigracijos įstatymo pataisų ir 
kitais reikalais. Visada susilauk- 

teigiamų vaisių.

pa-

ta

PADĖKA
daug

;ano vienuolyno į kon- 
kėlimo proga balandžio 
uolyne buvo surengtos 
Įkuriose dalyvavo visi 
pranciškonai.

JONAS DAUNIS 
1! 

u vis Graborius-Baisau® |
MT. VERNON ST., PHUADELP^

(PRENUMERUOKITE IR W
Amerikos Lietuvių Katalikų 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitė

MERI

[Juozas Sadeckas 
lės 20 d. miesto ligo- 
|rė Juozas Sadeckas, 
į 78 metų amžiaus, 
as iš Atsimainymo 
is Šv. Jono kapinėse, 
įuliūdime 4 vaikus, 8 
į ir vieną suaugusį 
Priklausė šv. Vincen
tai ir Maspetho lie- 
rapijai daugiau kaip

ų Piliečių Klubo svar- 
RIKA” talpina daug įvairiu žinių įnkimas įvyko gegužės 
SLKAI” rašo eilė pasižymėjusių M' bo salėj.

Mes, tremtiniai, jau 
kartų turėjome progos pajus
ti brolišką Amerikos lietuvių 
širdį ir dosnią ranką. Tai yra 
visiems gerai žinoma. Bet pa
sitaiko aukotojų, kurių šir
dies gerumas gali būti laiko
mas krikščioniškos artimo 
meilės pavyzdžiu. Tokią dos
nią širdį parodė ponia T. Pus- 
nikienė. Ji savo giminaitei 
atsiuntė didelį siuntinį puikių 
moteriškų drabužių — suk
nelių, prašydama jas išdalin
ti labiausiai reikalingoms. 
Mes, gavusios šiuos puikius 
drabužius, savo geradarei po
niai T. Pusnikienei reiškiame 
nuoširdžiausią padėką. Šios 
suknelės mums buvo labai 
reikalingos.

Už jos dosnią ranką, išties
tą į vargą patekusioms, mes 
liekame amžinai dėkingos.

J. Baranauskienė, Pr. Ken- 
traite, E. Merfeldienė, M. 
Svotelienė, O. Tamošiūnienė.

krašte arba vargstančių ištrenilme 
HKA” skelbia kaip mūsų broliai Iri* 
, kaip eina jų šalpos darbas, kaip J23

e savo pažįstamos užsisakyti arta 
šį laikraštį šiuo adresu: 

“AMERIKA”
Street i

ų Auditorijos direkto- 
ikimai įvyksta kas ant- 
ienį. Gegužės 18 d. per 
fią parduota $450 ver- 
Taip pat kalbėta apie 
itymą ir pasitarta su 
U. Tikimasi pradėti sta- 
idenį.
B

S direktoriais išrinkti:

—Lengva kalėjiman pa
kliūti, bet sunku iš jo išeiti. 
Buvęs Amerikos generolas 
Benny Meyers, kuris dabar 
sėdi kalėjime už mokesčių 
nuslėpimą, gavo dar kelis 
naujus kaltinimus, kurie ga
li jį palaikyti už grotų kelio
lika metų.

Kun. Dom. Mockevičius
Birželio 4 d. J. E. Roches- 

terio (N. Y.) vyskupas Kear
ny įšventins kunigu Dominin
ką Mockevičių.

Naujasis lietuvis kunigas 
yra Kazimiero ir Anelės (Ko
vaitės) Mockevičių sūnus, gi
męs, augęs ir mokslus ėjęs 
Rochesterio mieste. Jis buvo 
pirmutinis Rochesterio jau
nuolis, kuris baigė lietuvių 
Šv. Jurgio par. mokyklą, įs
tojęs į ją nuo pat pirmo sky
riaus. Seminaristo mokslą iš
ėjo ir baigė šv. Andriejaus 
(mažojoj) ir šv. Bernardo 
seminarijose. Seminarijoje 
būdamas, vadovavo lietuvių 
klierikų būreliui, kuris mokė
si lietuvių kalbos.

Kun. Domininko Mockevi
čiaus primicija bus sekmadie
nį, birželio 6 d., šv. Jurgio 
bažnyčioje, Rochester, N. Y. 
Jam asistuos: arkikunigu — 
klebonas kun. J. Bakšys, dia
konu — kun. K. Mockevičius 
(primicijanto brolis), subdia- 
konu — kun. H. W. Geck, se
minarijos profesorius. Pa
mokslą pasakys kun. V. Sa
dauskas, iš Donora, Pa.

Jaunuoju kunigu džiaugia
si jo tėveliai, trys broliai, se
suo, visi giminės ir visi Ro
chesterio lietuviai, linkėda
mi jam gausiausių Dievo ma
lonių Kristaus Vynuogyno 
darbe.

įdomybes iš gamtos
Kalbant apie gyvulių ir 

paukščių gudrumą, tenka pa
sakyti, kad jie nėra visai vie
nodo “išsilavinimo.” Priežo
dis sako: “gudri, kaip var
na.” Taigi matome, kad var
na yra vienas kvailiausių 
paukščių. Ji “neskiria” vieno 
nuo dviejų. Tuo tarpu apie 
beždžiones ar kates to pasa
kyti negalima. Pastarosios 
“skiria” 3 ar 5. Jei katė turės 
5 kačiukus, du atėmus, ji ne
rims. Yra dar paukščių, ku
rie “moka” pamėgdžioti žmo
gaus balsą.

Paukščių akys, palyginus 
su žmonėmis, proporcingai 
yra didesnės. Todėl ir jų ma
tomumas yra daug geresnis. 
Antai, žvirbliai per 10 sieks
nių mato mažiausią grūdelį.

Kaip paukščiai, taip ir 
vabzdžiai dalį savo darbo tu
ri skirti ir aukoti žmogaus 
gerovei. Pav. bitės, kad galė
tų sunešti svarą medaus, rei
kalingos 1,000 kūnelių, atseit 
bičių, kurios darbuotųsi visą 
amželį.

DVIKOVA... DAINOMIS!
Tolimosios šiaurės gyven

tojai eskimai yra labai tai
kūs žmonės.

Įdomiai daro eskimai, ka
da pasitaiko vienam kitą 
įžeisti. Įžeistasis tuoj sugal
voja satyrinę dainą, kurioje 
pajuokiamas jo priešininkas, 
ir tą dainą jis dainuoja visos 
giminės ar net kelių giminių 
susirinkime. Apdainuotasis 
įžeidėjas revanšuojasi — taip 
pat sugalvoja satyrinę dainą 
ir pajuokia susirinkime aną
jį. Laimi tas, kuris sugalvo
ja ilgesnę ir sąmojingesnę 
dainą savo priešininkui pa
juokti. Tos dainos kartais 
tampa ilgiausiomis satyrinė
mis poemomis.

Mūsų kalėjimai būtų daug 
tuštesni, jei ir pas mus būtų 
kovojama... dainomis.

[vietos žinios Į
KĄ RINKTI SIUVĖJŲ 

DELEGATU
Birželio pabaigoje bus siu

vėjų 54 skyriaus delegato 
rinkimai. Laiko jau nedaug. 
Siuvėjai teiraujasi ir tarp 
savęs kalbasi: “Ką rinksime 
delegatu?”

Kandidatų į delegatus nie
kuomet netrūko. Jų'netrūks
ta ir dabar. Tik klausimas, 
ar jie visi toms pareigoms 
tinkami.

Delegato vietos labai nori 
buvę delegatai. Iš jų kai ku
rie net susidėjo su komunis
tais, kad tik pateku į dele
gato vietą. Kodėl jie taip len
da atgal į delegato vietą? 
Kai jie buvo joje, tai aima
nuodavo: “Vai, sunku, sun
ku!” Bet dabar jie laksto su 
vaišėmis ir prašo: “Broli, se
se, balsuokite už mane. Mi
las netinkamas, per jaunas!”

Netiesa! Pranas Milas nė
ra jaunuolis. Aštuoniolika 
metų jis veikia mūsų lokale. 
Turi susikūręs gražią šeimą. 
Žmogus apie 36 metų, žino
ma, nėra nė senas. Pačiame 
gerume užimti darbo unijoje 
vietą. Jo rekordas apibūdina 
jį kaip gerą ir veiklų unijis- 
tą, kuris nuo pat atvykimo iš 
Lietuvos dirba siuvėjų tarpe.

Mes galvas laužome, kaip 
pritraukti jaunuolius prie 
siuvėjų veikimo. Bet kai atei
na delegato rinkimų laikas/ 
daugelis mūsų nesupranta, 
kad mūsų visų ateitis glūdi 
jaunuose nariuose.

Mano nuomone, per atei
nančius rinkimus delegatu 
turime išrinkti Praną Milą- 
Milašauską. Jis tai vietai tin
kamas. Laisvai kalba angliš
kai. Gerai pažįsta darbo uni

jų veiklą. Per metų metus ei
na į Trade Boardą, į Joint 
Boardą. Ten nuėjęs nesėdi, 
bet, reikalui esant, reiškia 
savo nuomonę, dalyvauja dis 
kusi jose. Be to, yra geras lie
tuvis ir stoja su tais žmonė
mis, kurie šiandien deda di
džiausias pastangas Lietuvai 
išlaisvinti. Kaip tik toks as
muo ir yra mūsų lokalui rei
kalingas.

Veikdamas Joint Boarde, 
Pr. Milas turi gražių pažin
čių su unijos vadais. Jis ger
biamas už veiklumą ir suma
numą unijos reikaluose. O 
mūsų pramonėje dabar lai
kai ne tie, kurie buvo metas 
kitas atgal. Reiks turėti daug 
reikalų su unijos vadovybe, 
reiks išspręsti su ja kietų 
klausimų, kurie liečia ir lies 
mūsų lokalą. Pr. Milas — ne 
naujokas susieiti su Joint 
Boardo viršininkais; jis juos 
pažįsta; jie jį pažįsta. Toks 
žmogus ir reikalingas atsa
kingai vietai. O ar yra loka
le atsakingesnė vieta, kaip 
delegato vieta? Ne! Tad ir 
reikia ten statyti žmogų, ku
ris turi supratimo, drąsos ir 
žinojimo. Mes padarytume 
didžiausią klaidą, jei staty
tume ten kitą, o ne Pr. Milą.

Visi stokime už Pr. Milą, 
ir jis bus delegatu.

J. Buivydas

SUNKIAI SERGA
Sunkiai susirko Woodhave- 

ne gyvenanti Teresė Barzi- 
lauskienė ir jos dukrelė Te- 
resytė. Abidvi yra gydytojo 
priežiūroje.

Linkime veikiai pasveikti.

TUOJAU UŽSISAKYKITE

“LIETUVIŲ ŽINIAS”
Vienintelis lietuviškas 
laikraštis vakarinėj 
Pennsylvanijoj. Eina kas 
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 3, Pa.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNU 
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes 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.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $...............
liškai - Lietuvišką Žodyną. 

Vardas:

ir prašome atsiųsti mums Ang-

Adresas ......................................................................

................
SEA-GULL SHIPPING CO.

Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrovė siunčia maisto ir dra

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

lima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
PAKERTAS No 1—11 sv. $7.00 PAKIBTAS No 2—21 sv. $10
2 sv. cukraus s,?- cukraus
2 sv. kavos pupelių ( kavos pupelių
Idėž.klaul. mėsos 1 » monų kruopu
1 ” kiaul. taukų 3 dėž. kiaul. taukų
1 ” bekono 2 ” kiaul. mėsos
1 ” kiaušin. miltelių 1 ” bekono
i » i   2 ” kond. pieno1 kond. pieno x „ kakao *
1 ” kakao i » 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 1 gabalas tual. muilo
2 sv. miltų ar cukraus

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.
560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y........■■ ■ ==^

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGĄ,

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9228
VALANDOS:

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

Šventadieniais husitams

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TcL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

Baras ir Naktinis Klubas
THE “ALLIANCE HALL”

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

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

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

Seniai išdirbta duonkepykla; mūro namas su visais įtai
symais; dvi krautvės; garadžius; savininkas išvažiuoja 
į 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. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 HUDSON AVE. ROCHESTER 5, N; Yr
Telefonas: Stone 3783

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai
’Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas) ,

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Pel. NEwton 9-4464

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770 Tel. Virginia 7-4499

F. W. Skalius
i (šalinskas)
! Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

1 - $150 -
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
! NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Lalsniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.



AMERIKA______________________ Birželio-June*

Mūsų Apylinkėje

• “Amerikos” redakcijoje 
nuo birželio 1 d. įvyko pasi
keitimų. Leonardui Žitkevi
čiui atsisakius, redaktorium 
pakviestas Dr. Henrikas Lu- 
kaševičius, kurs savo parei- 
kas jau pradėjo eiti.

• Kun. Pijus Lekešis birže
lio 2 d. sulaukė 20 metų su
kakties, kai įšventintas ku
nigu. t ’ '>1

• Kun. Kazimiero Tuma- 
sonio, pranciškono, primici
jos bus birželio 13 d. Angelų 
Karalienės bažnyčioje.

• Artistas Stasys Pilka, tik 
ką atvykęs iš Europos, lankė
si “Amerikos” redakcijoje, 
kur maloniai pasikalbėjo ak
tualiais dienos rūpesčiais.

• Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALE pirmininkas, tremti
nių įvažiavimo ir įkurdini
mo reikalais, šioje savaitėje 
lankosi Chicagoje ir St. Paul, 
Minnesotoje.

• “The Tablet,” Brooklyn© 
vyskupijos laikraštį, katalikų 
spaudos sąjunga pripažino 
geriausiu katalikų laikraščiu 
žinių perdavime.

• L. K. Federacijos apskri
ties sekantis susirinkimas 
bus birželio 25 d. Apreiškimo 
parapijos salėje.

• Kun. Činikas, “The Ma
rian,” lietuvių žurnalo, lei
džiamo anglų kalba Chicago- 
je, redaktorius, birželio 1 d. 
buvo užsukęs į “Amerikos” 
įstaigą. Redakcijos persona
las turėjo malonią progą su
sipažinti su šiuo žymiu spau
dos veikėju.

• Izabelė Laučkienė su sū
num išvyko paviešėti pas sa
vo tėvelius Rochestery. Bir
želio 6 d. dalyvaus savo pus
brolio, kun. D. Mockevičiaus, 
primicijose.

• Ant. Vaičiulaitis užbaigė 
paruošti spaudai a. a. Ju
liaus Baniulio raštus.

• Kun. K. Paulionis, nuo
širdus katalikiškosios spau
dos rėmėjas ir bičiulis lankė
si “Amerikos” įstaigoje.

A. a. St. Subatienė
Birželio 3 d. suėjo 3 mėne

siai nuo jos mirties. Velionė 
buvo veikli visuomenininke. 
Daug dirbo bažnytinėse drau
gijose ir katalikiškose orga
nizacijose. Buvo ilgametė Mo
terų Sąjungos Centro, aps
krities ir vietinės kuopos vei
kėja, Katalikų Federacijos 
darbuotoja, Lietuvių Našlai
čių ir Vaikų Globos Komisi
jos narė. Kiekvienas kilnus 
darbas rasdavo jos karščiau
sią pritarimą bei paramą. Jos 
gerą širdį ne kartą yra pa
jutę lietuviai tremtiniai. Ve
lionė taip pat buvo ir “Ame
rikos” nuoširdi bičiulė ir rė
mėja.

Savo darbštumu ir gerašir
diškumu a. a. St. Subatienė 
paliko šviesų atminimą lietu
vių tarpe.

Nauja LRKF New Yorko ir 
New Jersey Apskr. valdyba

LRK. Federacijos N. Y. ir 
N. J. apskrities gegužės 28 d. 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
į kurią įėjo: pirmininku — 
St. Lukas, vicepirmin. — M. 
Varnis, sekret. — D. Averka, 
iždin.—A. Baciuška, iždo glo
bėjais — Al. Spaičys ir J. 
Skarulienė.

kėjai ir visi, kurie domisi gy
vybiniais Lietuvos klausi
mais, yra nuoširdžiai kvie
čiami ir laukiami.

American Common salės 
adresas yra: 40 East 40th St. 
Ši salė visiškai arti Grand 
Central stoties, kurią pasiek
ti galima iš bet kurios “sub
way” linijos, 42 stoties.

PARENGIMAS TREMTINIAMS

GAUSUS LRK. FEDERACI
JOS SUSIRINKIMAS

Praėjusį penktadienį Ap
reiškimo par. salėje įvyko 
LRK. Federacijos New Yor- 
ko ir New Jersey apskrities 
susirinkimas, kuriame daly
vavo virš 60 atstovų. Savo 
širdingu žodžiu susirinkusius 
pasveikno Federacijos dva
sios vadas kun. N. Pakalnis.

Savo gražioje paskaitoje 
kun. W. Masiulis puikiai iš
dėstė Amerikos lietuvių kata
likų uždavinius, iškeldamas 
pačius aktualiausius Federa
cijos darbo klausimus.

Susirinkime dalyvao vie
nas žymiausių senų mūsų 
veikėjų J. B. Laučka, publi
koje matėsi taip pat kun. Pa
kalniškis, iš Europs neseniai 
atvykę tremtiniai Žukas ir 
Kungis, ir daug žymių kata
likų veikėjų.

Susirinkimui buvo prista
tytas naujas “Amerikos” re
daktorius Dr. H. Lukaševi- 
čius, kuris savo nuoširdžioj 
kalboj užtikrino, jog, glau
džiai bendradarbiaudamas su 
skaitytojais, dės visas pa
stangas, kad “Amerika” bū
tų mūsų visų mielas laikraš
tis.

Susirinkimui vadovavo pir
mininkas St. Lukas ir sekre
torius D. Averka.

NEPAPRASTAS SUSIRIN
KIMAS—DALYVAUKIME !

Šį sekmadienį, birželio 6 d., 
turėsime labai svarbų susi
rinkimą Lietuvos laisvės ko
vai paremti.

Pačiame New Yorko mies
to centre, visiškai arti Grand 
Central stoties, American 
Common salėje, įvyks New 
Yorko ir apylinkės lietuvių 
susirinkimas — konferencija.

Šiame susirinkime bus ne
paprasta proga išgirsti labai 
įdomių pranešimų iš įžymių 
asmenų.

Štai susirinkimo pranešė
jai:

Gen. Jonas Černius, buvęs 
Lietuvos ministeris pirminin
kas, vyriausio štabo viršinin
kas, neseniai atvykęs iš Eu
ropos.

Prof. Vincas Krevė-Micke- 
vičius, vienas žymiausių ra
šytojų, buvęs Lietuvos “liau
dies vyriausybėje,” kai Lietu
vą užplūdo bolševikai. Jis yra 
gyvas liudininkas, kaip smur
tu ir apgaule buvo sutrempta 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Prof. Krėvė dar pirmą kartą 
kalbės mūsų apylinkėje.

Prof. Pranas Padalskis — 
jaunosios kartos veikėjas ir 
mokslininkas, pogrindžio ko
vų dėl laisvės veiklus dalyvis.

Adv. Kostas Jurgėla—Lie
tuvių Amerikiečių Informaci
jų Centro vedėjas, neseniai 
pasirodžiusios didžiulės ang
lų kalba Lietuvos istorijos 
autorius.

Šie keturi vardai yra ge
riausias užtikrinimas, kad 
konferencija yra verta nuošir 
daus dėmesio. Draugijų vei-

PASIRENGIMAS LIE
TUVIŲ DIENAI

New Yorko apylinkės Lie
tuvių Dienos rengimo komi
tetas gegužės 28 d. turėjo 
platų susirinkimą, įvykusį 
Apreiškimo par. salėje.

Lietuvių Diena įvyks lie
pos 4 d. Dexter parke, Wood- 
havene. Tai vieta , kurią la
bai lengva pasiekti iš visos 
apylinkės ir autobusais, ir 
požemio, ir viršutiniais trau
kiniais.

Susirinkime pasidalinta 
įvairiais darbais. Ir moterys, 
ir vyrai vienodai prisiėmė 
įvairiausias pareigas.

Parke veiks gera valgykla. 
Vyr. šeimininke sutiko būti 
Julija Skarulienė, kuriai pa
gelbės visa eilė darbščių mo
terų.

Įdomių laimėjimo vaisių ir 
gėrimų pintinių pagaminimu 
pasirūpins Ona Sijevičienė ir 
J. Paulauskienė. Baro tvarka 
pasirūpins K. Baltrušaitis. 
Bilietus pardavinės M. My
kolaitis. Laimėjimų bilietus 
platins B. Adomaitienė, O. 
Poniatauskienė ir kt. Prie 
vartų svečius pasitiks M. Ku
činskas ir A. Spaičys.

Valdybai pavesta sudaryti 
atitinkamą programą iš mu
zikos, šokių ir dainų. Nutar
ta kviesti Angelų Karalienės 
par. beną, Br. Brundzienės 
vedamą šokėjų grupę.

Kadangi šiemet liepos ket
virtoji bus sekmadienį, tad 
ir pirmadienis bus nedarbo 
diena, todėl tikimasi, kad 
Lietuvių Diena sutrauks di
džiules minias žmonių.

Visi “Amerikos” skaityto
jai yra nuoširdžiai prašomi 
būti Lietuvių Dienos rengėjų 
bendradarbiais ir veikliais 
rėmėjais. Visų bendromis jė
gomis padarykime Lietuvių 
Dieną viena sėkmingiausių 
švenčių!

Apreiškimo 
. Parapija

—Klebonas kun. N. Pakal
nis turėjo pasikalbėjimą su 
kun. Ciniku “The Marian” 
anglų kalba leidžiamo lie
tuvių žurnalo redaktorium. 
Klebonas pažadėjo redakto
riui leisti padaryti vajų žur
nalo paplatinimui parapijos 
jaunimo tarpe.

—Kun. Vaškys, O.F.M., 
pranciškonų provinciolas, 
paprašė parapijos chorą da
lyvauti lietuvių pranciškonų 
konvento šventėje.

—Klebonas kun. Pakalnis, 
apsilankius klebonijoj kun. 
P. Bulovui, M.I.C., kuris mū
sų parapijoj savo gražiais pa
mokslais gerai yra pažįsta
mas, pakvietė vesti parapi
jiečiams ateinančias misijas. 
Kun. P. Bulovas, M.I.C. pa
žadėjo atsiklausti savo vir
šininkus ir po to pranešti.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes 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. TEZAVITAS V. UBAREVI0IUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

MIRĖ SEBASTIJONAS 
VALANTINAS

Gegužės 12 d., Greenpoint 
ligoninėj mirė visiems žino
mas draugijų veikėjas Sebas
tijonas Valantinas, sulaukęs 
82 metų amžiaus. Palaidotas 
iš Angelų Karalienės bažny
čios šv. Trejybės kapinėse. 
Paliko nuliūdime vieną mer
gaitę ir du anūkus.

Velionis buvo organizato
rius Angelų Karalienės para
pijos

Laidotuvėse dalyvavo arti 
200 žmonių.

Buvęs

Dviem asmenims reikalingas 
3 ar 4 kambarių butas (įskaitant 
ir virtuvę). Kreiptis į “Ameri
kos” administraciją.

Generolas Jonas Černius

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias paslrli 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOME
COKE ir ALIEJUSANGLYS,

o
496 Grand Street Brooklyn, M

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth,!

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Mas

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokai

FISAS.

AMERIKOS LIETUVI
ŪKŲ VISUOMENE 
KULTŪRINIO GY\ 

SAVAITRA2T

EINA KAS PENKT

.-se

Entered as second-class r 
office at Brooklyn, New 1

Kalbės tremtiniams remti komiteto parengime sekmadienį, 
birželio 6 d., Piliečių Klubo svetainėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. Durys atdaros nuo 4 vai. popiet. Programos 
dalyviai: plačiai žinomas tenoras Alekas Vasiliauskas, St. 
Končienė — mezosopranas,, Adelė Kižienė — sopranas, 
Dorothy Uvick — sopranas, St. Lesevičienė — altas, Violeta 
Tamkiūtė-Pranckienė — mezosopranas, Brooklyno Harmo
nijos ansamblis ir kt.

Visi kviečiami į šį parengimą. Visos pajamos skiriamos 
tremtinių siuntinėliams.

r

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

Maspetho Žinios Aušros Variu parap.

LijojiDe- 
■’sburgo 

[ruduoja, 

r lt.- 
L netikę- 
L; ir nie- 
E lipai, 
falai- 

į pasaulio 
faoskir- 
į ir Bu-

hs, ame- 
neper- 

fa dėl- 
&įEu- 
pgnasti,

•Ateis va-

Te- 
įjuenu-
< rajau-

ii Esti- 
palai- 

-.iiilas- 
viai. Lie-

158 GRAND STREET BROOKLYN, jrcatva-
Tel. EVergreen 4-9737 ’ffltvi-

____ .3®vas.
J ja atliko

Kova dė

WASHINGTON. - 
lio 3 d. Senatas did 
dauguma priėmė i 
Wiley ir Revercomb 
tą tremtiniams įšilę 
Pagrindiniai biliaus 
tai yra šie:

1. Amerika per s 
dvejus metus, nuo : 
liepos 1 d., įsileis iš 
jos, Austrijos ir Ital 
000 tremtinių.

2. Pusė įsileisimu 
nių turi būti iš Ru 
vergtų kraštų (t. y. ] 
Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos).

3. Pusė atvažiuoji 
ri būti ūkininkai ari 
žemės ūkio.

4. Tremtiniais lai
pabėgėliai, kurie Vo 
Italijoje ir Austrijoj 
do prieš 1945 m. grr 
dieną.

Kardino!

—Gegužės 27 d., Dievo Kū
no dienoje, Altoriaus Draugi
ja gražiai minėjo savo meti
nę šventę. 8 vai. ryto buvo 
mišios ir visos narės priėmė 
komuniją. Parapijos salėje 
įvyko pusryčiai, kuriuose da
lyvavo visos narės ir parapi
jos kunigai.

Programą vedė V. Valan- 
tiejienė. Kalbas pasakė kun. 
Lekešis, kun. J. čekavičius, 
kun. J. Kartavičius ir varg. 
Visminas. Sveikinimus taip 
pat pareiškė Rožančiaus d-jos 
pirmin. R. Nedzinskienė, tre
tininkių vardu — O. Laukai
tienė, Mot. Sąjungos — F. 
Ražickienė, šv. Onos — Mrs. 
Sailius. Pirmin. V. Vyšniaus
kienė padėkojo visoms už da
lyvavimą. Altoriaus Draugi
ja labai gražiai gyvuoja ir 
sutaria. Turi 158 narius.

Po to buvo laimėjimai ir 
pirmą dovaną laimėjo Sue 
Tamulaitis, antrą — E. Ta
bor ir trečią — Zamblauskie- 
nė. O. P.

—Kazimieras Petrauskas, 
mūsų parapijos narys, sun
kiai susižeidė. Bedirbdamas, 
nukrito nuo laiptų ir sulaužė 
koją.

—Gavo subdiakono šventi
mus, mūsų parapijietis Ro
bert Galčius.
gBiiiiMiiiiiBiiiininiMiiiiiHiiiimmnuiiiBiiiiHiiiiiHiiiiHiiiiig

Basil Fedoryk |
VYNO, DEGTINES IR |

| IMPORTUOTU LIKERIU g 
KRAUTUVE |

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829
B B
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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.

Pelnas skiriamas parapijos 
reikalams.

%

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidar

GRANDVIEW BARBER SHO
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn

D. Whitecavage, Savininkas

jniišsi- 
ta laido- 
įriaus 

: ŠĮ kar-

5tS Ru-

ha kad 
I arodar-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

JfeO. Parduodame farmas, lo- 
įgstus, krautuves ir dirbta- 
jŽjLOsL ves, taipgi išnuomojame. 

Teisingas patarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

EV 4-3487 RE 9-1506

J. Sneideraitis ir A. Andriukaitis
Praneškit—Prislųsim Katalogą Dykai

Florist
6762 FOURTH AVE.

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire

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

PAUL GUSTAS FUNERAL II0Y
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga pašiau 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atve;

Paul Gustas Funeral Home, Ine
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6,1
(Prieš Armory) EVergreen 7-

Mūsų telefonas nemiega

STagg 2-145-1

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORLII

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

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Stephen Bredes Jr.
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) 
žmones.

Kreipkitės:

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

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

Saturdays, 5:00 to 5:30 p< 
Station WEVD — 1330 ML, 5000 V

DIRECTOR — JACK J. STUK/
429 Walnut St., Newark 5,1 

Tet MArket 2-5360

ir

Advokatas,

41-40 — 74th SI
Jackson Heights, I

NEwtown 9 - 55

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, I
223 South 4th St 

Brooklyn, N. T
Vai.: 1-2, 6-8—ir susi

DAvenport 6-025
R AL P H K R U

FOTOGRAF
- 65-23 Grand Aver

Maspeth, N. Y-

MEMORIES of LITHUANIA

hitais 
pa vėl, 
faa die
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fautu- 
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b ii valo- 
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TOKIO. — šios 
pradžioje Japonijoje 
New Yorko arkiv; 
kardinolas Francis , 
man. Kardinolas čia 
su savo palydovais, ; 
Kiniją. Atvykęs į To: 
dinolas buvo genei 
Arthur svečias. Jo 
cija aplankė ir japoi 
ratorių Mikado.

Prieš atvykdamas 
nų sostinę, kardinol: 
sustojęs Kinijoje, k 
priimtas Kinijos pr 
Čiankaišeko, kardini 
ir kitų įžymių asme:

Peipinge kardino 
gerbti buvo suruošti 
įvykę Fujeno katali 
versitete. Iškilmėse č 
ir Amerikos generali 
sulas. Kardinolas sav 
je labai šiltais žodži 
bėjo apie Kinijos pr 
asmenį ir apgailesta 
pilietinis karas tebes

Komunizm

Tautinio Saugumo 
Tarybos pirm. — Ai 
Hill, kalbėdamas Ne 
ke, nurodė visišką k 
mo, nacizmo ir fašizn 
Šurną.

Hill sako, kad koi 
ir nacizmo-fašizmo 
kas neišskiriamai ju 
panašumai:

1. Panaikinimas tei 
džio, spaudos, susirii 
tikybinio išpažinimo

2. Panaikinimas v 
itijų, išskyrus valdan

fa 3. Pajungimas ekc 

ir socialinio gyvenine 
tai vienos partijos k

4. Suvaržymas asn 
ciatyvos ir panaikinii 
vos gamybos.

./■.skiui 
hoku-

R ištepa 
hb.
t ja jau

pralyti 
plytoj!).
M tau
pi nu- 
h buvo

[nne- 
p žodis, 
plauž- 
hameri- 

psu jos

ka” beręikalo deda ti 
žinių iš parapijų, tai 
tai labai nepykstame 
virkščiai — tas mun 
niai primena, kad me 
arčiausiai Amerikos 
gyvenimo, jų rūpesči 
dies.

Mes juk esame s 
jams, o ne skaitytoja 
Atpasakodami paraj 
kius ir rūpesčius, k 
formuojame ir džia 
mūsų laimėjimais ir 
mės užuojautos žoi 
pasitaikiusių vargų i 
lių.

Šitas nuolatinis r 
mūsų skaitytojais yi 
pats mieliausias, nes 
me, kad Į vieną taki 
“Amerikos” ir jos sk
lietuviška <
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