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__ ■ agresorius, pasiruo- 

—..—-- ----------- į tinkamą minutę.”. . . . . . ‘■į lovietai yra agreso- 
to nežino? Ir mes A. ir E. POVILUI toj” tvirtiname tą pa

ine, kada draugas 
s ir dėl mūsų nuo- 
eiks protesto notą 

s vyriausybei už ka- 
ą?...

Baras ir Ręsto

(viečiami Aplankyti Nauja-

KIRPYKLĄ

?rand Street

;randview barbės
Kuri randasi patogioje^

Puiki Salė Šeimyninėms

RAND STREET
Tel. EVergreen 4-9®

ėl to neturi jiems ir 
a ir šneka apie tai,

iavo čia per jūras 
maža dipukų (DP). 

į, sakysim, kuriam iš 
eni amerikiečiai la
ir garbina dolerį. Ir 
ūkas, pasinaudoda- 

Ižio laisve, aiškina 
m sutiktam, kad

v

&

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR
KULTŪRINIO GYVENIMO

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTADIENI

THE LITHUANIAN WEEKLY fl

Published By
Lithuanian Universal Bureau, Inc.
417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y ,<5 

Tel.: EV 8-7012 £

D. Whitecavage, Savinfe

) — 74th Street

lent A. Vokei
VOKETAHTS)

Advokatas

m Heights, N. Y.

Iwtown 9 - 5972

STin.'^
F.GU

PENKTADIENIS, BIRŽELIO-JUNE 25 DIENĄ, 1948Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post ^ETAI XV 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3,___________ _—--------

Marianapolio Kolegijos Rūmai
Šioje Amerikos lietuvybės tvirtovėje veikia plačiai žinoma 

aukštesnioji lietuviška mokykla, kur mokosi puikus mūsų jaunimas.
Marianapoliui teks garbė laikinai virsti lietuvišku Panteonu, 

priglaudžiant Lietuvos kankinių pelenus, atsiųstus čia iš Europos.
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2. Galinčiais atvažiuoti yraGręsia angliakasį tj 
streikas

WASHINGTON. — Anglia
kasių unija su John L. Lewis 
priešakyje nesusitarė su 
darbdaviais dėl pensijų ir pa
šalpos fondų sudarymo. Dėl 
šio nesusitarimo gresia ka
syklų streikas, kuris gali pa
liesti 400,000 darbininkų.

Prezidentas Truman pa
skyrė 3 asmenų tyrinėjimo 
komisiją. Jai pavedė ištirti 
ginčo padėtį ir pareikšti sa
vo nuomonę. Tai jis padarė, 
pasiremdamas Taft-Hartley 
darbo įstatymu.

Komisiją sudaro 
iš Paterson, N. J., 
kos prof. Bakke iš
versiteto ir gamybos santy
kių prof. Fisher iš Pennsyl- 
vanijos universiteto.

adv. Cole 
ekonomi- 
Yale uni-

rpu senesnieji lietu- 
erikonai, kurie turi 
uždirbtą dolerį, gal 
įerdaug tuos dolerius 
negali niekaip dova- 
ukams, kam jie taip

-na štai bolševikiški 
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us ima matyti “bai-Atlieta 
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ki niekai. Senuosius 
uosius skiria smulk- 
didžiuose dalykuose 
isi yra viena siela ir 
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’a tarybinė, atseit, ku
lniuoja Staliną, Molo- 
• kitus tokius įkvėpi- 
tiniu... Taip sakant — 
poezija.

is čia Amerikoj sunko- 
į sutvarkyti šitaip po- 

^|4es turim 3 partijas, ir 
S agal Sovietų stilių tu- 

__________ &!■' m skirstyti poeziją į 
/lt : respublikonišką, de- 
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Bir
želio 21 d. čia prasidėjo res
publikonų partijos suvažiavi
mas. Jo svarbieji tikslai yra: 
priimti partijos programą 
prezidento rinkimams ir atei
nančių kelerių metų veiklai; 
išrinkti savo kandidatus pre
zidento ir viceprezidento par- 
eirgoms; sudaryti naują par
tijos vadovybę.

Suvažiavimą atidarė parti
jos pirmininkas Carroll Ree
ce. Laikinu pirmininku iš
rinktas Illinois gubernato
rius Dwight H. Green. Suva
žiavimo vedėju išrinktas Jo
seph W. Martin, Atstovų Rū
mų pirmininkas.

Pirmą dieną išrinktos įvai
rios komisijos, priimtas dar
bo statutas, išklausyta svei
kinimų.

Vakarinis posėdis pradėtas 
kardinolo Dennis Dougherty 
invokacija. To posėdžio svar
biausia kalbėtoja buvo Clare 
Boothe Luce, buvusi Kongre
so narė. Rezoliucijų komisi
jai vadovavo senatorius 
Lodge.

Suvažiavime, sprendžiamu mėnesių pareikalaus 6 
balsu^ dalyvauja 1,084 atsto- bilijonų 30 milijonų dolerių.

I Kaip Kongresas nutarė, 
Amerika užsienio valstybėms 
ūkiškai atsigauti per sekan
čius 12 mėnesių galės duoti 
milijonines dolerių sumas se-

Prancūzų parlamentas po 
4 dienų karštų debatų, 297 
balsais prieš 289 patvirtino 
Londono konferencijos nuta
rimus dėl įsteigimo Vakarų 
Vokietijos vyriausybės.

Prancūzijoje labai stipriai 
išsišakojęs raudonasis vėžys. 
Komunistų atstovai parla
mente visada stengiasi sabo
tuoti ir griauti ne komunis
tinės vyriausybės pastangas. 
Ir taip Prancūzija svarbiau
siuose klausimuose vis atsi
duria ant ribos ir nulemia

• UN atstovas -gįsgfas Berna
dotte, kuris bandb žydus su
taikyti su arabais, susidūrė 
su nenugalima kliūtim. Kuo
met jis pasiteiravo, kokio
mis sąlygomis abi pusės su
tiktų taikytis, Izraelio prem
jeras Ben-Gurion atsakė:

—Jei nebus Izraelio, nebus 
nė taikos.

Gi arabų kraštų vadai ka
tegoriškai pareiškė:

—Jei bus Izraelis, nebus 
taikos.

—Vengrijos generalinis
konsulas New Yorke atsista
tydino, nenorėdamas tarnau
ti komunistams, kurie jau 

sprendimus vos kelių balsų baigia naikinti jo krašto lais-
persvara. vę.

ŠEŠI BILIJONAI UŽSIENIO 
PROGRAMAI

WASHINGTON. — Kong
resas, prieš baigdamas savo 
posėdžius, priėmė užsienio 

, paramos įstatymą, kuris dvy-

pelnu. Jis daugiausia kovojo 
už paramą užsieniui, kaip 
tvirtą priemonę komunizmui 
sulaikyti.

vai. Kiekvienas jų turi po pa- j 
vaduotoją. Spaudos ir radijo 
pranešėjų buvo per 2,000. Su
važiavimu susidomėjimas la
bai didelis.

Rašant šiuos žodžius, dar !kangįaį.
nebuvo žinoma, ką respubli
konai pasirinks savo kondi- 
datu šalies prezidento parei-

Kinijai — 400 mil. dol.; Ja
ponijos, Korėjos ir Ryukyu 
salų administracijai, šalpai ir

Masarykas buvo

WASHINGTON. — Kong
resas didele balsų dauguma pripažinti tie tremtiniai, ku- 
priėmė išvietintiems asme- rie buvo Vokietijoje, Austri

joje ir Italijoje prieš 1945 m. 
gruodžio 22 d.

3. Bent 40 nuošimčių vizų 
turės būti duota tremtiniams, 
kilusiems iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir rytinės Lenki
jos (už Kurzono linijos).

4. Bent 30 nuošimčių nau
jų imigrantų turės būti žem
dirbiai, kurie pirmiau buvo 
ūkininkais ir dabar ūkinin
kaus Amerikoje.

5. Kiekvienam imigrantui 
reikės afidevito, kuriame bū
tų užtikrintas butas ir dar
bas.

Įstatymas pradės veikti 
tuojau. Jo vykdymui vado
vaus trijų asmenų komisija, 
kurią, senatui pritariant, 
skirs prezidentas.

Netrukus bus paskelbtos 
taisyklės, kaip būsimi nauji 
imigrantai bus atrenkami. 
Tam reikalui į Europą bus 
siunčiami keliasdešimt tar
nautojų. Numatoma, kad 
imigrantų kelionės išlaidas 
apmokės International Refu
gee Organization.

nims įsileisti įstatymą. Pa
gal jį nuo šių metų liepos 1 
dienos iki 1950 m. birželio 30 
d. į Ameriką galės įvažiuoti 
205,000 išvietintųjų asmenų 
— tremtinių ir pabėgėlių. Be 
to, galės Amerikoje teisėtai 
apsigyventi 15,000 asmenų, 
kurie prieš šių metų balan
džio 1 d. yra atvykę su laiki
nomis vizomis.

Trumpa naujojo įstatymo 
santrauka yra tokia:

1. Per sekančius dvejis me
tus Amerika gali įsileisti 
205,000 asmenų, kurie yra 
atsiradę Vokietijoje, Austri
joje ir Italijoje praėjusio ka
ro metu. Iš to skaičiaus 2,000 
bus čekai, pabėgę nuo komu
nistų režimo Čekoslovakijo
je, ir 3,000 našlaičių iki 16 
metų amžiaus.

KARINE PRIEVOLE UŽ 3 MĖNESIŲ 
________ <»— 

WASHINGTON. — Kong
resas birželio 19 d. priėmė ka
rinės prievolės įstatymą. Jo 
pagrindiniai nuostatai yra 
šie:

1. Karinei prievolei atlikti 
gali būti imami vyrai nuo 19 
iki 25 metų amžiaus. Tarny
bos laikas — 21 mėnuo.

2. 18 metų jaunuoliai gali 
stoti savanoriais vienų metų 
karinei tarnybai. Tokių sava
norių galima priimti 161,000.

Ruošia jau laivus 
DP pervežimui?

New Yorko rusiški laikraš
čiai rašo, kad J. V. jau visai 
konkrečiai ruošiasi DP imig
racijai ir tuo tikslu numato
ma greit šių žmonių perveži
mui leisti specialiai kursuoti 
keturius Amerikos karinio 
transporto laivus.

kvarta] a

statytas — 2,005,882 vyrai. 
Pagal atskiras šakas skirs
toma taip: armijoje — 837,- 
000; laivyne ir marinuose — 
666,882; aviacijoje—502,000.

4. Karinei prievolei atlikti 
registruojami visi vyrai nuo 
18 iki 25 metų. Dauguma bu
vusio karo veteranų bus at
leisti nuo naujos karinės prie
volės.

5. Atlikę karinę prievolę 
turi teisę grįžti į tą patį dar
bą, iš kurio išėjo.

Senate karinės prievolės 
įstatymo siūlymui daugiausia 
priešinosi senatorius Taylor 
iš Idaho, kuris su Wallace 
steigia naują partiją. Tay
lor, kaip ir Wallace, yra di
delis komunistų pataikūnas.

Nauji kariai bus imami už 
3 mėnesių.

^STisĖŽeįįmas Bcr-

Sovietų karinė administra
cija Berlyne atkirto ameri
kiečius, anglus ir prancūzus 
nuo bet kokio žemės susisie
kimo su Berlynu. Anglai į 
tai tuojau atsakė, iš vystyda
mi didesnį' lėktuvų susisieki
mą. Traukiniai ir automobi
liai iš trijų vakarų zonų į 
Berlyną visai neįsileidžiami.

Sovietų maršalas Sokolovs
ky paskelbė, kad Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos ka
rinių valdžių įvesta nauja 
vokiška markė nebus priim
ta rusų zonoje.

Egipto sostinėje, Cairo, žy
dų kvartale įvyko smarkus 
sprogimas. Sugriauta daug 
namų ir užmušta 40 žmonių. 
Sužeistųjų skaičius yra dav^y 
didesnis. . _ ' ....... '■ /qq—

Sprogimas k ybo nuo ,' i go— 
mito, kurio apsčiai buv‘. 
krauta vieno namo rūsUjl.

Policija aiškina, kas tą di
namitą ten sukrovė: patys 
žydai, ar jų priešai.

Rasti seniausi pašau-

kariu gelbėtoja

DE VALERA ROMOJ
Popiežius Pijus XII birže

lio 19 d. priėmė E. De Vale
rą, buvusį Airijos ministerį 
pirmininką.

Irako sostinės Bagdado 
apylinkėse Getze universite
to darytų archiologinių kasi
nėjimų metu, buvo atrasta 
akmeninė lenta, kurioje buvo 
iškalti įstatymų žodžiai.

Pasirodė, kad ta plyta yra 
tai pats seniausias pasaulio 
įstatymų kodeksas. Jis yra 
senesnis už ligi šiol seniausiu 
laikytą Hamurabi kodeksą, 
veikusį 2067-2025 metais 
prieš Kristaus gimimą.

5,000 DP BARAZILIJON
Brazilijos valdžia sutiko 

išduoti vizas 5,000 DP, kurie 
šiuo metu yra Austrijoje, šie 
DP bus apgyvendinti San 
Paulo srityje.

—New Jersey šiaurinėje 
dalyje sprogo nitroglicerino 
fabrikas, žuvo 3 darbininkai. 
Sprogimas buvo girdėti 50 
mylių radiuse.

Į New Yorką iš Belgijos 
atvyko sesuo Mary Chantal, 
vienuolė uršulietė, belgė.

Ši vienuolė atkeliavo į 
Ameriką pailsėti ir aplankyti 
daug Amerikos karių, ku
riuos ji išgelbėjo nuo nacių.

Viešnia yra apdovanota 
aukštais Belgijos ir Ameri
kos garbės ženklais už drąsą 
ir karžygišką lakūnų gelbė
jimą. Naciai buvo ją uždarę 
pusantrų metų kalėjime.

LEMIAMOS KOVOS GRAIKIJOJE
--------------------------------------------e 

Čekų diplomatai ir kai ku
rie pabėgėliai tvirtina, kad 
čekų užs. reikalų ministeris 
Masarykas buvo nušautas. 
Sakoma, kad ministeris norė
jęs pabėgti į užsienius. Apie 
tai sužinojęs vidaus reikalų 
ministeris įsakė jį suimti. 
Suėmimo metu Masarykas 
gynęsis, nušovęs du slapto
sios policijos agentus ir bu
vęs ten pat patsai nušautas. 
Artimiausiu laiku paaiškės, 
ar ta versija atatinka tikre
nybę. žadama paskelbti vi
sas įvykio smulkmenas.

MILIJONAI LABDARYBEI Graikijos naminis karas 
gyventojams įgrįso iki gyvo 
kaulo. Taigi valdžios gink
luotos jėgos pasiruošė gene
ravai ofensyvai prieš komu
nistus, kurie daugiausia už
puldinėja ramius gyventojus 
ir juos žudo arba grobia ne
laisvėn.

Pranešimais iš Atėnų val
džios kariuomenė pradėjusi 
lemiamas kovas Oriai aukš
tumose. Po kruvinų kovų 
jiems pavyko komunistus iš
stumti iš kelių svarbių pozi
cijų ir paimti savo žinion 
vieškelį, kuriuo sukilėliai 
gaudavo paramą iš Albanijos.

Jei ši ofensyva pavyks, 
kaip yra numatyta, Graikijos 
naminis karas gali pasibaig
ti dar šiais metais.

Pernai 70 didžiųjų bendro
vių labdaros reikalams paau
kojo 16 mil. 100 tūkstančių 
dolerių. Daugiausia tų aukų 
gavo Community Chest ir 
Raudonasis Kryžius.

Pažymėtina, kad korpora
cijos aukoja daugiausia savo 
vietos labdaros organizaci
joms, o ne toms, kurios 
kia visoje šalyje.

Atll ee įspėja d apgoms. Daugiausia balsų pra- atsįatymui _ X biL 300 mil. 
dzioje turėjo New Yorko gu- .

Parama Graikijai ir Tur
kijai — 225 mil. dol.

Tarptautiniam Vaikų Fon
dui — 35 mil. dol.; Tarptau
tinei Pabėgėlių Organizacijai 
(IRO) — 70,710,228 dol.

Atstovų Rūmuose buvo 
l priimtas siūlymas paskirti 6 

laimėjimus...” I bil. dol. penkiolikai mėnesių,
Mums įdomu, kokia yra 1 o ne dvylikai. Laimėjo Sena- 

tarybinė ir kokia yra netary- to daugumos nuomonė ir vy- 
binė sveikata? Kuo skiriasi, riausybės siūlymai, 
sakysim, buržuazinis plaučių' 
uždegimas nuo 

nkas draugas Jaude- plaučių uždegimo?

bernatorius Dewey, senato
rius Taft ir buvęs Minneso- 
tos gubern. Stassen, šie trys 
asmenys aktyviai siekė nomi
nacijos.

Į rusams, kai jie turi 
Jartiją ir visokeriopa 
s priklauso vienam

gis skaitė paskaitą apie “Ta
rybinės sveikatos apsaugos 
loiiYiniimno l

y ' ...j :onferencijoje toks pa
Užsieniui remti programos 

tarybinio'priėmimas laikomas dideliu
I senatoriaus Vandenberg nuo- žmonių.

—Clermont Ferrand, Pran
cūzijoje, komunistų suagituo
ti darbininkai sukėlė riaušes, 
kuriose sužeista apie 500

LONDONAS. — Anglijos 
ministeris pirmininkas Att
lee, kalbėdamas savo (darbie- 
čių) partijos narių susirinki
me, įspėjo budėti, kad jų par
tijos skyriai nepatektų į ko
munistų kontrolę.

Attlee patarė saugotis “pa
tamsių gaivalų, prisidengu
sių avies kailiu.” Jis nurodė, 
kad komunistai yra mažumo
je, bet savo veiklumu ir ap
gaule sudaro nuolatinį pavo
ju.

vei

MAŽIAU MIRIMŲ
Balandžio mėnesy New 

Yorko valstijoje šiemet miri
mų buvo 6 nuošimčiais ma
žiau, nei pernai tuo laiku.

Mirimų daugiausia suma
žėjo plaučių ir širdies ligonių 
tarpe.

ki
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Bern. Brazdžionis

ŠIAURĖS PAŠVAISTE
Lietuva, mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs 
Tavo kojas gimtoj pakelėj, 
Kad iš tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

Raštu ir žtafaa Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

MOKSLAS IR MŪSŲ JAUNIMAS

Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos 
Glausčiau, tartum relikviją šventą, 
Radęs slenkstį namų pelenuos.

Malonu skaityti pranešimus iš įvairių vietų apie tai, 
kad štai lietuviai jaunuoliai sėkmingai baigia pradžios, 
aukštesniuosius ir net aukštuosius mokslus.

Visas tas besimokantis lietuviškasis Amerikos jauni
mas yra mums ypatingai brangus ir mielas. Senesnioji lie
tuvių karta, atvažiavusi čia į Ameriką, dažniausiai neturėjo 
tos laimės gauti mokslą, bet, garbei mūsų tautiečių, reikia 
pasakyti, kad širdyse Amerikos lietuvių pasiliko labai gili 
pagarba mokslui ir didelis noras duoti galimybės savo vai
kams turėti šviesesnį gyvenimą.

Štai skaitome mūsų “Amerikoj” ir kitose lietuviškuose 
laikraščiuose apie visą eilę primicijų, per kurias susibūrę 
mūsų lietuviai, išreiškė bendrą džiaugsmą, kad į lietuvišką, 
katalikišką gyvenimą ateina naujos, jaunos jėgos, šie nau
ji lietuviai kunigai yra tai ne tik jų garbingų tėvelių 
džiaugsmas. Jie yra visų mūsų Amerikos lietuvių pasidi
džiavimas! Jie išaugo mūsų akyse, ir tikime, kad jie pasi
liks visada mūsų tarpe, kaip mūsų kultūros šviesūs dar
buotojai ir jie įneš naujos energijos, naujos ugnies į mūsų 
visuomenį gyvenimą.

Mus džiugina nemažiau ir tie pranešimai, kad štai mū
siškiai jaunieji lietuviai baigia inžinerijos, medicinos, ar 
kuriuos kitus aukštuosius mokslus. Ir tie visi mūsų švie
suoliai mums yra nepaprastai brangūs ir reikalingi.

Gražu, kai tas, sakyčiau, lietuviškasis atžalynas čia 
Amerikoje lieka ir baigęs mokslus, ištikimas savo tėvų kal
bai ir lietuviškoms tradicijoms bei dalyvauja senųjų su
kurtose organizacijose.

Gražu ir miela girdėti, kad mūsų akademinis lietuviš
kas jaunimas susiburia į savo specialias draugijas bei klu
bus ir jungiasi į organizuotus, lietuviškus akademinius vie
netus.

Tačiau — “nėra pirkios be dūmų”...—sako lietuviškas 
priežodis. Taigi ir čia, — pasitaiko tėvų, kurie neparodo pa
kankamos energijos duoti savo vaikams mokslą. Yra taip 
pat jaunuolių (ir nemažai!), kurie pergreit užmiršta savo 
tėvų kalbą ir paniekina visa, kas jų tėvams buvo šventa, 
yra kurie žūva lietuvybei ir nueina tarnauti kitiems.

To neturi būti. Visomis priemonėmis turime su tuo ko- Lietuvon, atsiųsti Amerikos 
ny*. šiandien daugiau negu, bet kada turįąi globai bei .apsaugai,
lierrh Vlonaimnmo NToi xdonac lioEiiixic Amorilz  “L ... '■’Orir Ui _

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laime šviesi!

O, NEMUNE...
O, Nemune, tavęs pasilgo mūsų 
Pavargę akys ir liūdna širdis, 
Pavargę akys žvelgia Kauno pusėn, 
Širdis neranda tėviškės žvaigždės.

Po debesim ji mirga visą naktį, 
Po debesim ji gal mirgės ir lauks, 
Kol Dievo rykštė vargo žemę plakti 
Ir upės sielvarto tekėt paliaus.

O, Viešpatie, kam Tavo žvilgsniai budi 
Dangaus žvaigždynuose ir skruzdėlės takuos? 
Tavęs teprašom tik aguonos grūdo: 
Tėvynės žemės ir širdžių taikos.

LIETUVIŲ KANKINIŲ PELENAI 
AMERIKOJ

Jungtinių Am. Valst. Lie- napolio Kolegijos — mokslo 
tuvių Rašytojų Draugija pra- ir jaunosios kartos ugdymo 
neša, kad Lietuvių Antinaci- įstaigos žinioje ir globoje ir 
nes Rezistencijos Buvusiųjų 
Politinių Kalinių Sąjunga 
pereitą vasarą nutarė Flos- 
senburg’o (Vokietijoj) kon
centracijos stovykloje nacių 
nukankintųjų 2,480 lietuvių 
kalinių pelenus, iki bus gali
ma juos pargebenti laisvon

IŠ KOMISARO VENCLOVOS BROLIO 
PASAKOJIMŲ

—Konstitucija tai konsti
tucija, bet kaip draugas mo
kytojas išaiškinsi tokį klau
simą...

Ir čia pradėdavo darbinin
kai dėstyti savo bėdas, nuo 
kurių ta “stebuklingoji Sta
lino konstitucija” jų neap
saugo. Vienas darbininkas ir 
sako: “Mano senam tėvui bu
vo paskirta 36 rubliai pensi
jos per mėnesį, bet už tokią 
menką sumą niekas negali 
mėnesį išgyventi. Tada tėvas 
prašė, kad jam pridėti^ pen
sijos, o tie ne tik nepridėjo, 
bet dar ir tą atėmė, nes iš
aiškino, kad tėvas turi dar
bingą sūnų. Aš dieną naktį 
sunkiai dirbdamas nepajėgiu 
uždirbti pragyvenimo savo 
šeimai, o čia dar ir tuos 36 
rublius iš senuko tėvo atėmė. 
Tai kokia čia ta Stalino kons
titucija?...”

Panašių klausimų birdavo 
iš klausytojų vienas po kito, 
nes labai nedaug tereikėjo kol 
darbininkai suprato, kad 
bolševikų propaganda ir vi
sokios konstitucijos nieko 
bendro su gyvenimo tikrove 
neturi. Bolševikai kalba apie 
darbininkų laisvę, bet darbi
ninkai laikomi žiaurioj ver
gijoj. Kalba apie gerą darbi
ninkų aprūpinimą, bet darbi
ninkai gyvena negirdėtam 
skurde; smerkia darbininkų 
išnaudojimą kapitalistinėse 
šalyse, bet niekur darbinin
kas tiek neišnaudojamas, 
kaip bolševikų santvarkoje.

_______ Birželio-June 25, W

Ik sRinkime ir aukor
me maistą LodMESio vertas p

I D TZ Chm

Kmo belau

jiem\ klaus'TV,,\ms. Nei vienas lietuves Ameriįfojė nogan’zii- 
;tos, tuvių tautai, nes perdaug mūsų žūna kasdieną Lietu- 
vojlV"kiekvienas žmogus mums yra brangus, o lietuvis jau
nuolis, įgijęs mokslą, mums yra stačiai neįkainuojamas.

Taigi, dabar , kai mokyklos baigia savo mokslo metus, 
pagalvokime apie čia pareikštas mintis ir visomis priemo
nėmis siekime to, kad lietuviškasis Amerikos jaunimas ga
lėtų tęsti mokslą; kad, baigus High School, kiekvienas mū
sų jaunuolis turėtų progą būtinai lankyti Colleges bei Uni
versitetus; kad kuo daugiausia lietuvių gautų progą baigti 
aukštesnius ir aukštuosius mokslus, ir kad tas jaunimas 
išliktų visada gyvas, sąmoningas ir veiklus lietuvių tautai.

ATLIKIME GARBINGI SAVO 
PAREIGI

Pagaliau įvyko tai, ko mes 
visi taip nekantriai troško
me.

Didžiausias mūsų rūpestis 
iki šiol buvo pagelbėti kelioms 
dešimtims savo tautiečių var
gą ir skurdą kenčiančių trem
tyje.

Nors gerai žinojome, jog 
ten juos visaip skriaudžia bu
vę naciai,kad terorizuoja ir 
tyko juos sunaikinti nepaso
tinami raudonieji fašistai — 
Maskvos agentai, tačiau 
jiems padėti buvome bejė
giai..

Bet štai Jungtinių Valsty
bių Kongresas savo nutari
mu šio krašto duris atidaro 
205,000 tremtinių. 40 nuo
šimčių tos kvotos yra skiria
ma Pabaltijo kraštų gyven
tojams, iš kurio skaičiaus 
nemaža dalis vietų teks lie
tuviams.

Ar mes tuo Dėdės Šamo 
nuoširdumu mokėsime tinka
mai pasinaudoti? Ar sugebė
sime pasirodyti vertais ne
šioti garbingą svetingo lietu
vio vardą?

Tai greitai pasirodys iš 
mūsų sumanumo pasinaudoti 
mums teikiama proga.

Kiek yra žinoma, atvyki
mo-taisyklė palieka ta pati: 
pirmoje vietoje bus įsilei
džiami tie tremtiniai, kurie 
iš savo giminaičių ar pažįs
tamų Amerikoje turės affi
davitus.

Taigi neatidėliodami ruoš
kimės tiems mums visiems 
svarbiems kvotimams.

Tremtinių tarpe visi mes 
turime artimų savo giminai
čių, draugų ir pažįstamų. 
Taigi kiekvienas pasistenki
me bent vienam jų pasiųsti 
affidavitą. Ir tai padarykime 
greit, kad mūsų nerangumu 
nepasinaudotų kiti.

Artinasi didžiulių mūsų or
ganizacijų seimai. Kiekvieno 
susipratusio delegato šventa 
pareiga pasirūpinti, kad svar
biausiuoju dienos klausimu 
tuose seimuose būtų praves
tas vajus 
niams kuo 
davitų!

Visuose 
stengkime įsteigti informaci
jų skyrius, kuriuose daran
tieji affidavitus gautų reika
lingų nurodymų.

Tenelieka nė vieno lietuvio, 
kuris, galėdamas, nepasiųstų 
tremtiniams bent vieno affi
davit© !

Atsidėkos ir jums visu lie
tuvišku nuoširdumu iš nelai
mės jūsų ištrauktieji tremti
niai.

O, be to, ir visa tauta pa
garbiai minės vardus tų, ku
rie didžiojoje nelaimėje pa
rodys savo solidarumą ir su
sipratimą.

paruošti tremti- 
daugiausiai affi-

centruose pasi-

M. Milukas

°Šlineta Politinių Kalinių 
Sąjunga apsaugos vieta ap
rinko TT. Marijonų vedamą
ją Marianapolio Kolegiją, 
kur viešas pelenų urnos įtei
kimas įvyks š. m. liepos 5 die
ną.

Ta proga čia patiekiame J. 
A. V. Lietuvių Rašytojų 
Draugijos atsišaukimo iš
traukas, kur skaitome sekan
čias jaudinančias mintis:

“Turimomis žiniomis 
ciai lietuvius kankino ir 
dė 103 stovyklose. 2,950 
tuvių perėjo tokias stovyk
las, 6,225 mūsų tautiečiai 
buvo nukankinti.
Daug dar yra nežinomų mū
sų brolių ir seserų, kurie ati
davė savo gyvybę nuo viso 
pasaulio uždengtuose kanki
nimų rūsiuose ir kitose pa
slaptingose žudymų vietose.

Lietuvių tauta, proporcin
gai bendram jos gyventojų 
skaičiui, bus viena iš dau
giausiai nukentėjusių nuo 
raudonųjų ir rudųjų budelių.

Visi iš vien
Lietuvių pasipriešinimas 

okupantui yra bendras ir pa
grindinis — čia dalyvauja vi
sų luomų ir visų (išskyrus 
raudonuosius) politinių pa
žiūrų lietuviai.

Tą patį norėtumėm primin
ti ypač broliams lietuviams 
Amerikoj. Nors Lietuvos gel
bėjimo reikalas čia ir sujun
gė visus bendram darbui (iš
skyrus komunistus), bet vis 
dėlto politinių grupių santy
kiai liko dar aštroki. Mūsų 
tautos priešas visiems lygiai 
žiaurus. Taip pat visi lygiai 
esame kviečiami ir į kovą su 
juo. Į šią vienybės kovą mus 
visus šaukia ir kankinių pe
lenai.”

Kančios draugų valia
Buv. Antinacinės Resist. 

Politinių Kalinių Sąjunga pa
laikų perdavimo akte jaudi
nančiai rašo štai sekančius 
žodžius: “Mūsų, kaip tos pa
čios kančios draugų valia, 
kad ši relikvija būtų Maria-

na- 
žu- 
lie-

kad visai Amerikos lietuvių 
visuomenei būtų prieinama 
lankyti ir pagerbti... ši mū
sų jaunosios Tėvynės kanki
nių relikvija patikėta ypatin
gai Jūsų meilei...

Kraujo ryšiui atnaujinti
Šie gi palaikai siunčiami iš 

Europos pas Jus — atnaujin
ti tam pačiam kraujo ryšiui 
ir liudyti tai pačiai neper
traukiamai kovai, kurią kar
tu vieningomis jėgomis tu
rim tęsti už amžinąją savo 
Tėvynę—Lietuvą.”

“Dėl to Jungtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių Rašy
tojų Draugija prašo visą lie
tuvių bendruomenę prisidėti 
prie visos mūsų tautos relik
vijų priėmimo akto. Būtų la
bai pageidautina, kad įteiki
mo iškilmėse dalyvautų visų 
Amerikos lietuvių organiza
cijų atstovai.

Kadangi savo kankinius 
gerbia visa tauta, tad ta pro
ga prašome visus gerb. kle
bonus, visų organizacijų va
dus, o ypač visų laikraščių 
redaktorius prisidėti prie 
mūsų kankinių palaikų pa
gerbimo, surengiant savo ko
lonijose atitinkamus minėji
mus.” ,

Atsišaukimą pasirašė:
J. Aistis,

JAV Liet. Raš. D-jos 
JAV Lietuvių Rašytojų

Draugijos pirmin.
St. Būdavas,

Sekretorius.

Papildydami pereitam “A.” 
numeryje skelbtas žinias, čia 
patiekiame tolimesnį Venclo
vos pasakojimą:

Mieste buvo kalbama, kad 
darbininkai, prasidėjus išve
žimams, buvę raginami siųsti 
Stalinui padėkos telegramas 
“už apvalymą Lietuvos nuo 
buržuazinio šlamšto.” Tų 
“padėkų” nebebuvę suspėta 
išsiųsti dėl prasidėjusio karo, 
kaip lygiai tada bolševikai 
nesuspėjo išvežti visų tada 
išvežimui numatytųjų.

Dalis darbininkų užėjus 
bolševikams stiprios propa
gandos pagauti buvusi nu
teikta jiems palankiai, bet tas 
truko neilgai. Čia atvykusis 
papasakojo, kelis įvykius iš 
savo patyrimo. ~

Įsitvirtinę bolševikai įsakė 
mokytojams organizuoti 
“liaudies švietimo kursus,” 
kuriuose buvo dėstoma rusų 
kalba, keli kiti dalykai ir 
svarbiausia — tai Stalino 
konstitucijos aiškinimas. 
Prieš atidarant kursus Venc
lovos vadovaujamos mokyk
los buvo sušauktas mokytojų 
posėdis pasiskirstyti dėsto
miems dalykams. Pasiskirs
čius dalykus, neatsiranda 
kandidato Stalino konstituci
jai dėstyti. Nesant išeities, 
dalykas atitenka mokyklos 
vedėjui Venclovai. Per fabri
kų darbininkų komitetus bol
ševikai į kursus suvarė aps
čiai darbininkų, tarp kurių 
buvo vienas kitas bolševizmo 
entuziastas.

Ypatingai kritęs į akį vie
nas vyresnio amžiaus darbi
ninkas, kuris ateidavęs į mo
kyklą užsisegęs svarų kūjo ir 
piautuvo ženklą, o iš kišenės 
kyšodavusi didelė raudona 
nosinė. Po trumpo laiko ir to
kių entuziazmas pradėjęs 
kristi, ką ypatingai jusdavo 
Stalino konstitucijos aiškin
tojas. Į paskaitas mažiau be
ateidavo, o ir atėjusieji duo
davę tokius klausimus, kurie i
ir patį dėstytoją statydavę į Į tėjo ir jeigu jie būtų gražin- 
keblią padėtį. Nuo to entu-I ti į savo gimtąjį kraštą bū- 
ziastingojo darbininko krūti
nės iš pradžių prapuolė kūjo 
ir piautuvo ženklas, o po ku
rio laiko ir raudona nosinai
tė. Į paskaitas atvarytieji 
darbininkai vienas už kitą 
skubėdavo su klausimais:

Teisinai žodžiai
Senatorius J. Howard Mc

Grath savo kalboje per deba
tus dėl DP pasakė, kad:—

“Kongreso pareiga yra pa
dėti šiems bejėgiams, kurie 
pagelbėjo mums kritiškoj va
landoj ir kurių principai yra 
panašūs į mūsų, .žmonės, ku
rie buvo išvyti iš savo namų 
į laikinas tremties vietas, 
žmonės kurie baisiai nuken-

tų sunaikinti tų, kurie yra 
mūsų demokratijos priešai, 
nemažiau negu jie yra prie
šai šių pačių žmonių.”

Ir Kongresas šią savo par
eigą puikiai išpildė. Bilius 
dėl DP priimtas.

AR JAU PASIRUOŠET DALYVAI TI 
LIETUVIŲ DIENOJE?

---------- Imantis Lietuvių R. K. Sus 
BALF visą laiką rūpi įnas mūsų spaudoje yra įjgjias mūsų spaudoje yra į 

sumažinti ir palengvinti jįnas. Šiais metais šeiminė 
4...,.:.. 4.------ 4„:.. -a kJ būdavo rengiamatuvių tremtnių skurdą ir. 
gą. šiame labdaros darbi 
kininkavo žymi lietuvių 
suomenės dalis. Tos ta 
reikia daugiau. Jos pr 
nauja tremtinių padėtis.

Visai neseniai išvietint 
asmenims — tremtinia 
pabėgėliams — maistas 
labiau sumažintas. Po ke 
metų gyvenimo tre 
daugelio sveikatos ats 
mas jau palaužtas, o či 
maisto kiekis sumažin 
Sunku suaugusiems, be 
siškai baisu vaikučia 
neliams, ligoniams ir 
leivijai!

Stengdamasi ateiti į 
bią pagalbą, BALF vai 
nutarė skelbti ir vesti 
viems Tremtiniams 
Rinkimo Vajų. Jis pra 
mas liepos 1 d. ir tęsi 
per du mėnesius.

Kviesdami į šį šventą 
mo meilės darbą, BALĘ 
rius ir kooperuojančias, 
gijas, maloniai prašom 
dėti maisto rinkimą t 
artimiausiu laiku. B 
riai prašomi paskirti m 
rinkti stotis, į kuras gefecios hierarchijoj Jungti 
rai galėtų sunešti aukoj.^ėjęs savo veikla, iškal

Bostono arkivyskupas Ricl 
lietuvių prietelis, mielai s 

s Bankiete, kuris bus Hotel 
Ganytojas pasakys sva

■įseimas įvyksta Boston, IV 
/•-iželio 27, 28, 29, 30 ir lie 

sekmadienį (birželio 
jjjis šv. Petro ir Povilo ba: 
'skupas Wright ir pamoksi 
f'mišias laikys LRKSA dva 
sifilis iš Scranton, Pa. Liet 
j Pr. Juras, Kunigų Vieny]

SPORTO OLIMPIADA
$ po pietų (birželio 27 d.) 

įvyks lietuvių sporto c 
^enymo jaunimo komisija 
j.Smelstorius ir Bronius I 
į V. Kvetkui padedant ii 
j kaip sporto olimpiada, mi 
įją seimų istorijoj yra p

0RAI SKIRIAMAS VA 
■LRKSA yra užsimojęs plat 
įni lietuvių tautinę kultūrą 
įarinį gyvenimą.

hrželio 28 d., Municipal Bi 
t Onai Ivaškienei vadovau 

dainų ir šokių festivalis
■ įid mūsų jaunime skiepyti 

iltiniu dainų ir šokių pam 
Rentos, kuriuos galėtų pa 
; j tautos gerovei kelti.

jMBTSKUPAS SU MU

maistą.
Tremtiniams reik 

labiausiai svekatingum 
laikyti būtinas maistas 
dėl prašome rinkti ir a 
tokį maistą: riebalus,, 
kus, margariną), mės% 
rų, kavos pupeles, konde 
tą pieną. Siųsti į Europ 
ka tik skardiniuose ke 
sudėtas maistas. Stiklii

i tai, kad bankiete kalbės 
JĮcCormick ir apdraudos koi

^SEKIMO UŽTIKRINIM 
______________  so Komisijai puikiai ir sėk 
induose maisto prašomi^ adv. Jonas Grigalius ii 
siųsti.______________ Iii savo nuoširdžiais vadais

Kol maistą surinksinfe kad, kiek seime, tiek j( 
siųsim, gali ateiti ir-| 
Todėl paskubinkim savi 
galbos darbą, šalia dra 
rinkimo, rinkime visu J 
gumu maistą, ypač rid 
Neleiskime sunykti tren 
vaikučiams. Neleiskim| 
jų seneliams ir ligonį 
Leiskime tremtiniams i 
goti savo mažutėlius. |

Visą surinktą maistųj 
kite į BALF centrą: U 
Lithuanian Relief Fun 
America, Inc., 105 Grad 
Brooklyn 11, N. Y.

ui S3

hitaj suvaidins LRKSA 
pi nariai, būtent: kun. Jom 
p Jurgis Venclovas, vicepirn 
įnorius; Juozas Vaičaitis, iž« 

h Vincas Abromaitis, iždo 
lįtojas-kvotėjas; Matas Zuj

Moterys kariui 
mene j e j

“PASAULIO PILIETIS” IR 
JO VARGAI

Prancūzijoje dabar plačiai 
yra išgarsėjęs vienas ameri
kietis, karo lakūnas Garry 
Davis. Jis atsisakė Amerikos 
pilietybės ir pasivadino “vi
so pasaulio piliečiu.” Nė jo 
draugai, nė Amerikos konsu
las neįstengė jo no to žygio 
atkalbėti.

Garry Davis yra newyor- 
kietis, orkestro lyderio Davis 
sūnus. Jo tikslas yra važiuo
ti Vokietijon ir padėti žmo
nėms atstatyti namus, ku
riuos jis laike karo sugriovė 
bombarduodamas Vokietijos 
miestus.

Visa bėda, kad Davis, ta
pęs “pasaulio piliečiu,” netu
ri iš kur gauti dokumentų, o 
be dokumentų jis negali įva
žiuoti į jokį kraštą, nei Pran
cūzijoje negali pasilikti.

Tik dešimt dienų liko iki 
New Yorko Apylinkės Lietu
vių Dienos, ši metinė didžio
ji apylinkės šventė čia mini
ma jau devynioliktą kartą Ir 
kasmet ji būna įvairesnė, 
kuo nors skirtingesnė!

Šiemet Liepos Ketvirtoji 
bus sekmadienį, tai sudaro 
dvi dienas švenčių, todėl sek
madienį, liepos 4 d., galėsime 
laisvai pasilinksminti. Nerū
pės anksti į namus skubėti, 
nes rytojaus dienelė bus šven
tė.

Kaip jau esame įpratę, Lie
tuvių Diena bus DEXTER 
parke, kurį labai lengva pa
siekti ir automobiliais ir ki
tomis susisiekimo priemonė
mis. Sekite nurodytomis ro
dyklėmis!

Parko vartai bus atdari 
nuo 1 vai. popiet. Nuo 2 vai. 
popiet parke jau skambės 
gražios muzikos melodijos.

Nuo 5 vai. bus trumpa, 
įdomi programa:

1. Sveikinimo žodį pasakys 
naujasis “Amerikos” redak
torius, Dr. Henrikas Lukaše- 
vičius.

2. Br. Brundzienės vedama 
jaunamečių šokėjų grupė pa
šoks lietuviškus šokius.

3. Angelų Karalienės par. 
benas, kun. Ant. MasaiČio va
dovaujamas, pamaršuos ir 
pagros smarkių maršų, ku
riais jis linksmina ir džiugi
na visus, kuriems tik teko 
progos šio beno pasiklausyti.

4. Susipažinimas su iš to
liau atvykusiais svečiais.

Programa bus gerai girdi
ma visame parke, tam patar
naus moderniausi muz. Prano 
Dulkės garsiakalbiai.

Šokiai prasidės nuo 6 vai. 
vak. Gros J. Navicko Nakties 
Pelėdų orkestras.

Rengimo komitetas rūpina
si visus atvykusius sutikti ir 
priimti ko nuoširdžiausiai. 
Tikimasi, kad visi atsilankiu- 
seji turės gražiausią progą 
jaukiai laiką praleisti.

Vidutiniu! seimu 
pajamos 1947 m.

Federalinė Rezervo Taryba 
paskelbė, kad 1947 metais 42 
milijonų “vidutiniškų” Ame
rikos šeimų pajamos buvo po 
2,920 dolerių.

Iš 100 šeimų metinių paja
mų turėjo: 21 šeima — virš 
5,000 dol.; 8 šeimos — virš 
7,500 dol.; 13 — mažiau nei 
1,000 dol; 18 — tarp 1,000 ir 
2,000 dol.

Gydytojų, advokatų, den- 
tistų šeimų pajamos viduti
niškai pernai buvo 4,000 dol.

—Amerikoje yra bandomi 
lėktuvai, kurie skris greičiau 
už balsą.

—Graikijoje mirtimi pa
smerkta 40 laivyno karių, 
kurie dirbo komunistų nau
dai.

Praėjo tie laikai, kai 
riuomenėje tarnavo viei 
rai. Dabar į savo ginH 
jėgų skaičių kiekvienas! 
tas stengiasi įtraukti 
galint daugiau moterų!

Uniformuotų moterųj 
ir Jungtinių Valstybėj 
riuomenė. Dabartiniu 1 
jų skaičius yra tokis: si 
mos daliniuose — apie, 
karininkų ir 17,500 eilil 
laivyne — apie 1,000 kai 
kų ir 10,000 eilinių.

Karo metu J. V. karių 
nėję tarnavo 100,400 si 
mos daliniuose ir 97,80d 
vyne.

gali abejoti apie Bostono 
n visuomenę, kuri savo patr: 
am ir kultūrinių bei tau 
aai yra žinoma. LKRSA se 
Į

TIKSLAS IR ATEITIS 
'a62-sius metus. Gražus a 
n amžiuje teko visko pal 
q ir triukšmelių. Tačiau L 
:‘ikad jis savo pagrinde tu 
dualizmą, krikščioniškosioi 
3 žvilgsniu LRKSA yra dau 
$ ir pomirtinėmis savo na 
-įėjęs virš keturių milijonų 
^Lietuvą parėmęs, mūsų 
%, prie kultūros reika 
■W savo turtu yra dar i 

-aparatą sumodernizavęs 
savo ateitį užsitikrinęs 

^jali kviesti po savo vėlia 
‘-stovius ir garantuoti jiem 
^lietuviška, katalikiška, te 

už kitas tos rūšies ( 
^56-tasis seimas ir savo 
togomis teįjudina visą r 
^kreipti į rimtą, šiais laiks 
^Amerkos letuvų kata' 

'Leonardas Šimutis, LRI

Sugautas pabėdl^.™ “ ,menk; 
“ i op žmones, patys sakot, jog 1
nacis 1 Kur mūsų daug susitel 

_______  ■ ‘'malūną pasukam, ir didžiai 
Fritz Kuhn, Vokiečių! padarom. Nei 

do šefas Jungtinėse VE*®11 Pasiklausykit ver< 
bėse, po karo buvo depoiį . tas Vokietijon ir teiti™«Wna>. 
žymus nacis, uždarytai 
chau koncentracijos sto 
loję. Pavasarį jis iš tog 
vykios pabėgo ir tik d 
yra sugautas Prancūzl 
noje, kuomet ten band! 
kurti svetimu vardu.

Kuhn yra vokiečių t( 
nuteistas 10 metų kalė]

Kuomet Munchene ji 
siskundė policijos šefui 
ir savo tautos žmonės ji 
sekioja, tas jam atrėžei 

—Reikėjo netarnauti 
leriui ir niekas tamsto 
būtų persekiojęs.

r1 ne vieną kartą padangėse 1 
M pavasarį, išgaravau 
r tenai mūsų visas pulkas. P 
U M pavasario saule šildomi 
p^jelis; mes susimetėm į ti 

p>- krūvoj. Vėjas ėmė m 
taikinėti.
piemenį—sušuko vienas, 
ptarė daugelis balsų, 
pėjom ir leidomės žemyn. 
L-9® i mišką, kiti į javus, k. 
N0--visur mūsų buvo pilna 
į Ji ir žolės žibėti, kiti į žen 
tpasileidau bėgti griov 
Įtūpia, o mes sau bėgam 
rM vis smarkiau ir smark 
Įdėlio būta Nevėžio. Pate 

tolyn per Lietuvą. B
l^io ratą pasukam, kur lai'
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ja tai konsti- 
) draugas mo- 
nsi tokį klau*

BALF visą RIMTO DĖMESIO VERTAS ĮVYKIS

lavo darbinin- 
vo bėdas, nuo 
uklingoji Sta- 
ija” jų neap- 
darbininkas ir 
mam tėvui bu- 
rubliai pensi- 

, bet už tokią 
niekas negali 
iti. Tada tėvas 
i pridėtų pen- 
tik nepridėjo, 
atėmė, nes iš- 
ėvas turi dar- 
Jš dieną naktį 
mas nepajėgiu 
yvenimo savo 
dar ir tuos 36 
ko tėvo atėmė, 
a Stalino kons-

aanturj, neį įvykstantis Lietuvių R. K. Susivienymo Ameri- 
uvių tremtu, j-tasis seimas mūsų spaudoje yra ne bereikalo taip 

gą. Siame lab- į garsinamas, šiais metais šeiminės pramogos bus 
kimnkavo žj> - 
suomenės dį, 
reikia daugį: 
nauja tremtį

Visai neseni 
asmenims 
pabėgėliamss 
labiau sum^ 
metų gyve-

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

O buvo ir tokie laikai..
Buvo laikai, kada čia už 

draugijų valdybų vietas as
menys labai varžydavos, o 
ypač už tas, kur valdybos na
riams buvo atlyginimas, pri
eidavo net ir prie peštynių.

Tais laikais, kada dar da
bartiniai seniai veikėjai bu
vo kiek, jaunesni, jie labai

įgesnės, negu tai būdavo rengiama praeities seimųI

SSA 56-sis seimas įvyksta Boston, Mass., Hotel Stat- 
iris bus birželio 27, 28, 29, 30 ir liepos 1 dienomis, 
aas prasideda sekmadienį (birželio 27 d.) iškilmin- 
pamaldomis Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj. Jose da- 
J. E. vyskupas Wright ir pamokslą pasakys. Iškil

siąs šv. mišias laikys LRKSA dvasios vadas kun. 
Baltusevičius iš Scranton, Pa. Lietuviškai pamoks- 
akys kun. Pr. Juras, Kunigų Vienybės pirmininkas. verždavos į valdybas ir steng-

SPORTO OLIMPIADA
Sunku pačių dieną po pietų (birželio 27 d.) Romuvos parke,
oisirni t°n’ Mass., įvyks lietuvių sporto olimpiada, kuriai

auja Susivienymo jaunimo komisija, žinomi sporti- 
l Leonas P. Smelstorius ir Bronius Kudirka, LRKSA 
i sekretoriui V. Kvetkui padedant ir patariant, 
s įvykis, kaip sporto olimpiada, mūsų, lietuv 
organizacijų seimų istorijoj yra pirmas.

mas jau paįį 
maisto kiekį?*

siškai baisu r. 
neliams, lig^ 
leivijai!

Stengdamas 
bią pagalbu 
nutarė skelbt 
viems Trį IR KULTŪRAI SKIRIAMAS VAKARAS 
Rinkimo VajjĮ-" . ~.į T -- ---- -

ka-

Gedulo Paminėjimas 
Stockliolme

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

usimų birdavo 
vienas po kito, 
ig tereikėjo kol 
suprato, kad 
paganda ir vi- 
itucijos nieko 
zenimo tikrove 
ikai kalba apie 
svę, bet darbi- 
i žiaurioj ver- 
pie gerą darbi- 
imą, bet darbi- 
a negirdėtam 
da darbininkų 
kapitalistinėse 
ekur darbinin- 
eišnaudojamas, 
į santvarkoje.

-• ~ ' žu, kad LRKSA yra užsimojęs platesniu mastu i
mas liepos7 r palaikyti lietuvių tautinę kultūrą ir ja praturtinti 
per du mėnesį ašto kultūrinį gyvenimą.

Kviesdami padienį, birželio 28 d., Municipal Building salėj, So. 
i, Mass., Onai Ivaškienei vadovaujant, rengiamas 
os, lietuvių dainų ir šokių festivalis, šis įvykis pri- 
Įorie to, kad mūsų jaunime skiepytų savo tėvų kal- 
etuvių tautinių dainų ir šokių pamėgimą ir, be to, 

į? ų jame talentus, kuriuos galėtų panaudoti didesnei 
garbei ir tautos gerovei kelti.

IR ARKIVYSKUPAS SU MUMIS

Kviesdamiį 
mo meilės dar. 
rius ir koopert 
gijas, malonia 
dėti maisto i 
artimiausiu lt 
riai prašomi^ 
rinkti stotis, į 
rai galėtų su atikų Bažnyčios hierarchijoj Jungtinėse Valstybėse 
maistą. rilęs ir pagarsėjęs savo veikla, iškalbingumu ir nuo-

Tremtiniw iu J. E. Bostono arkivyskupas Richard J. Cushing, 
labiausiai srė loširdus lietuvių prietelis, mielai sutiko dalyvauti 
laikyti būtim.

davos, žūt būt, kad ir netin
kama valdybai asmuo, kaip 
nors pakliūti į vadovybės vie
tą ir paimti draugijos vairą 
į savo rankas, neatsižvel
giant, kad jų vadovybė ir 
neš draugijai tik nuostolius

[ir suirutę; jie stengdavosi vi
ešai neprileisti jaunesnių as- 
! menų prie vadovybės, būk, 
jaunieji neturi tam darbui 
dar reikalingo patyrimo; jie 
degtine savo draugams nu- 
degtine dėl savo draugų nu
pirkdavo ir juos veltui vai
šindavo, kad tik tie varytų 
už juos propagandą ir už juos 
balsuotų, ir išrinktų juos į 
valdybas. Katras asmuo dau
giau fundydavo, tas tik ir bū
davo į valdybą išrenkamas,

nežiūrint jo tinkamumo toms 
pareigoms. Tas blogas papro
tys buvo vartojamas lietuvių 
susivienijimuose ir lietuvių 
siuvėjų unijose ir kai kurio
se kitose draugijose.

Nėra kam pavaduoti
Dabar, keičiantis gyveni

mo aplinkybėms, baigia jau 
ir tas negražus paprotys iš
nykti, kuris tiek daug blogo 
nekurioms lietuvių draugi
joms padarė ir privedė kai 
kurias draugijas net ir prie 
jų žlugimo slenksčio, nes ne
turi dabar jos patyrusių jau
nesnio amžiaus žmonių, ku
rie, seniau nebuvo prie drau
gijų vairo prileisti ir neišmo
kinti vadovybės darbo, pasi
traukė į šalį, nenorėdami su 
seniais peštis.

Darbas tačiau turi būti va
romas pirmyn, žmonės kei
čiasi , bet darbas pasilieka. 
Nusiskundžia senos kartos 
veikėjai, kad nėra kam juos 
pakeisti ir užimti garbingai 
vadovaujamas vietas. Jau
čiame gyvai, kad trūksta 
draugijose patyrusių žmonių, 
o jų taip labai, labai reikia!

Iš SIUVĖJŲ UNIJOS GYVENIMO

i žodžiai
J. Howard Mc- 
Iboje per deba- 
įsakė, kad:— 
oareiga yra pa
bėgiams, kurie 
as kritiškoj va- 
ų principai yra 
?ų, įmonės, ku- 
i iŠ savo namų 
■emties vietas, 
baisiai nuken- 

ie būtų gražin
tąjį kraštą bū
tų, kurie yra 

ratijos priešai, 
u jie yra prie- 
nonių.” 
is šią savo par- 
išpildė. Bilius 

:as.

YVAUTI

limas su iš to
lis svečiais.
jus gerai girdi- 
rke, tam patar
tus! muz. Prano 
kalbiai.
idės nuo 6 vai. 
lavicko Nakties 
ras.
mitetas rūpina- 
:usius sutikti ir 
nuoširdžiausiai, 
visi atsilankiu- 
ažiausią progą 
praleisti.

1Ų seimŲ 
s 1947 m.

Rezervo Taryba 
1947 metais 42 
utiniškų” Ame- 
įjamos buvo po

ų metinių paja- 
L šeima — virš 
šeimos — virš 
— mažiau nei 

— tarp 1,000 ir

advokatų, den- 
lajamos viduti- 
buvo 4,000 dol.

e yra bandomi
3 skris greičiau

3 mirtimi pa
lai vyno karių, 

:omunistų nau-

i" ::v_i a seime. Bankiete, kuris bus Hotel Statler birželio 
dėl prašome r. Garbingasis Ganytojas pasakys svarbią, pagrindinę
tokį maistą; t 
kus, margam; 
rų, kavos pipti 
tą pieną, Siųs: 
ka tik skardu 
sudėtas mamai 
induose mato 
siųsti.

Kol maistąc mka abejoti, kad, kiek seime, tiek jo pramogose tin- 
siųsim, galit 
Todėl paskubi 
galbos darbai 
rinkimo, rot 
Stirnų Tnąiktž- 
Neleiakiiaer us, gydytojas-kvotėjas; Matas Zujus, “Garso 
vaikučiams; K. rius. 
jų seneliams 
Leiskime tre 
goti savo mat umu, dosnumu ir kultūrinių bei tautinių darbų ver-

Visą surinku i nuo seniai yra žinoma. LKRSA seimas pajus stip- 
kite į BALE J 
Lithuanian K

ymėtina ir tai, kad bankiete kalbės žymus kongreso 
as John McCormick ir apdraudos komisijonierius Ch. 
Harrington.

PASISEKIMO UŽTIKRINIMAS
no Rengimo Komisijai puikiai ir sėkmingai vadovau- 
nisijonierius adv. Jonas Grigalius ir LRKSA Bosto- 
skritis su savo nuoširdžiais vadais ir veikėjais.

savo vaidmenį suvaidins LRKSA Vykdomojo Ko- 
į (centro) nariai, būtent: kun. Jonas Baltusevičius, 
s vadas; Jurgis Venclovas, vicepirmininkas; Vincas 
lis, sekretorius; Juozas Vaičaitis, iždininkas; Petras 
auskas ir Vincas Abromaitis, iždo globėjai; Dr. A.-

re-

, pagaliau, gali abejoti apie Bostono ir apylinkių lie- 
katalikų visuomenę, kuri savo patriotingumu, orga-

s paramą.
TIKSLAS IR ATEITIS

America,H JSA gyvena 62-sius metus. Gražus amželis. Jau nebe 
Brooklyn 11,5 3tė! Savo amžiuje teko visko pakelti, pergyventi, 

o vaidelių ir triukšmelių. Tačiau LRKSA nepalūžo, 
ūžo dėl to, kad jis savo pagrinde turi padėjęs didelį 
— fraternalizmą, krikščioniškosios artimo meilės 

HlfD lą. Ir šiuo žvilgsniu LRKSA yra daug nuveikta. Vien 
jomis ligoje ir pomirtinėmis savo nariams bei jų šei- 
yra išmokėjęs virš keturių milijonų dolerių, neskai- 

o, kiek yra Lietuvą parėmęs, mūsų mokyklas ir ki- 
taigas sušelpęs, prie kultūros reikalų prisidėjęs.
) metu LRKSA savo turtu yra dar sustiprėjęs, savo 
istracinį aparatą sumodernizavęs ir pravestu re- 
rsijos planu savo ateitį užsitikrinęs. Šiandien L. R. 
A. drąsiai gali kviesti po savo vėliava visus sveikus 
ir dvasia lietuvius ir garantuoti jiems puikią apdrau-

Brooklyn 11, J

Motery?
t

Praėjo tie k 
riuomenėje to 
rai. Dabar į* 
jėgų skaičiui 
tas stengiasi 
galint daugis'

Uniformuoti
ir Jungtinių RKSA yra lietuviška, katalikiška, todėl mums bran- 
riuomenė. D? tima ir geresnė už kitas tos rūšies organizacijas.
jų skaičius p & LRKSA 56-tasis seimas ir savo darbotvarke ir 
mos daliniuose >mis pramogomis teįjudina visą mūsų visuomenę 
karininkių ir I' a.u dėmesio kreipti į rimtą, šiais laikais taip labai rei- 
laivyne—ap 
kų ir 10,000^

Karo metu.' 
nėję tarnavo- 
mos daliniui 
vyne.

:ima ir geresnė už kitas tos rūšies organizacijas.

;ą organizuotą Amerkos letuvų katalikų veiklą.
— Leonardas Šimutis, LRKSA pirmininkas

WENS LAŠELIS
z š, vandens lašelis, visai ne toks menkas, kaip 

atrodau. Jūs, žmonės, patys sakot, jog lašas po 
ii ? akmenį sutašo. Kur mūsų daug susitelkę, mes 

pajėgiam: ir malūną pasukam, ir didžiausią lai- 
keliam, ir dar daug ką padarom. Nesijuokit! 
ū manimi nesityčioti. Pasiklausykit verčiau, ką 
ins pasakysiu.
'ano tėviškė — platūs vandenynai.

113

, (
Fntz Kul®

do šefas M a§ esu jau ne vįeną kartą padangėse buvęs ir 
bėse, po karo*r- ..‘ sugrįžęs. Kartą, pavasarį, išgaravau aukštai, 
tas Vokietija ai; susitelke enai musų visas pulkas. Plaukinė- 

po orą, skrajojam, pavasario saule šildomės. Stai- 
traukė vėsus vėjelis; mes susimetėm į tirštą do

žymus na®’
chau koDC®^
loję. Pavasari ^yras prie vyro — krūvoj. Vėjas ėmė mus blaš- 
vyklos paW ’ ’ ~
yra sugaut

į visas šalis sukinėti.
kGrįžkim atgal žemėn!—sušuko vienas.

noje kuomet i “Grįžkim!—pritarė daugelis balsų.
kurti sveti®’1’ sušlamejom ir leidomės žemyn. Kritom 

rr ,iais lašais> vieni i mišką, kiti į javus, kiti į dir- 
ir kam nutiko — visur mūsų buvo pilna. Paskui 
paliko ant lapų ir žolės žibėti, kiti į žemę sulin- 
š su būriu draugų pasileidau bėgti grioveliu, čia 
dar siaučia, švilpia, o mes sau bėgam, šneku- 

S7aTO”»t«Fn’i- juokaudami, vis smarkiau ir smarkiau.
letoli mūsų vieškelio būta Nevėžio. Patekę į Ne-

Kuhn ynr' 
nuteistas 10'

Kuomet 
siskundė puto

sekioja, tas
—Reikėjoramiai nukeliavom tolyn per Lietuvą. Keliavom

• W hnm • Irnr malnnn va+a L-,..-. 1..;.,^

lenui ir ±bom: kui' malūno ratą pasukam, kui' laivą pane-

Papūtė kitas vėjas
Laikui bėgant, pradžioj šio 

antro pasaulinio karo, lietu
vių siuvėjų skyriaus veikla 
pakrypo kiton pusėn. Lietu
viai, būdami per daugelį me
tų unijoj komunistų ujami, 
pagaliau sukruto ir iššlavė iš 
savo unijos skyriaus valdy
bos ir kitų komisijų įsigalė
jusius komunistus ir jų ber
nus ir, patys paėmę vairą į 
savo rankas, nukreipė to 
skyriaus veikimą gerojon pu
sėn, lietuvių darbininkų nau
dai. Jei seniau dalis narių 
mokesčių nueidavo komunis
tams ir sovietų propagandos 
tikslams, dabar ta dalis pini
gų jau yra sunaudojama pa
čių lietuvių svarbiems reika
lams.

Vėl nori į vadovybę įlįsti
Nors iš unijos lietuvių sky

riaus vadovybės priešvalsty
biniai gaivalai ir išstumti 
lauk, bet jie dar vis negali tų 
senų laikų pamiršti ir svajo
ja dar vėl atgal prie unijos 
vairo sugrįžti, ir vėl unijos 
narius, kaip kad seniau, už 
nosių vedžioti, ir juos vėl sa
vo tikslams išnaudoti.

Tas jų veržimasis atgal į 
vadovybės vietą yra ypač pa
stebimas, kuomet vyksta lie
tuvių 54 skyriaus unijos de
legato rinkimas. Jei lietuviai 
patrijotai vėl apsileis ir ne
paisys, ką renka į vadovybę, 
žinoma, raudonieji ir vėl at
gal į unijos valdybą sulįs, ir 
vėl lietuvius lyg kokius mul
kius jodinės ir išnaudos.

Reikia jaunų vadų
Reikia neužmiršti, kad siu

vėjų unijos lietuviško sky
riaus nariai didžiumoje yra 
jau peržengę net penkiasde
šimtą ir daugiau savo gyve
nimo amžiaus slenkstį, o jau
nesniojo amžiaus narių ne
daug teturi, bet prie vadovy
bės jaunesniųjų dar vis ne
nori prileisti, teisindamiesi, 
kad jaunesnieji neturi tam 
darbui patyrimo, nežiūrint to, 
kad tie jaunesni jau pakan
kamai gerai supranta ir nu
simano apie unijos reikalus 
ir veiklą.

Artėja rinkimai
Šį mėnesį yra siuvėjų 54 

skyriaus delegato rinkimai. 
Delegato vietai kandidatu y- 
ra statomas Pranas Milas, 
jaunas ir labai veiklus as
muo, čia gimęs lietuvis, ku
ris jau aštuoniolika metų vei
kia unijos lietuvių skyriuje 
ir kitose draugijose.

Tad visi siuvėjų unijos lie
tuvių skyriaus nariai priva
lėtų truputį gerai pagalvoti 
ir delegatu išrinkti jaunesnį 
asmenį’, ir leisti dabar jau ir 
jaunesniems žmonėms užim
ti tokias svarbias ir atsakin
gas vietas, nes delegato par
eigoms šiandien reikia labai 
gabaus, sumanaus ir miklaus 
proto ir energingo ir toli per
malančio asmens.

Lietuvių unijos vadovybei 
esant jaunesnių žmonių ran
kose ir pats unijos veikimas 
bus daug gyvesnis, geresnis 
ir daug našesnis ir nebus jis 
toks apsnūdęs, kaip kad se
niau jis būdavo. Lukas.

Birželio 13 d. Stockholme 
iškilmingai paminėta depor
tuotųjų ir žuvusiųjų nuo kru
vinojo teroro sukaktis.

Pradžioj šv. Eriko bažny
čioje kun. Vilnis atlaikė mi
šias su pritaikintu lietuvių ir, 
latvių kalba pamokslu. Pa
baigoje mišių sugiedota Li
bera.

Vakare prasidėjo Stock
holm© Engelbrekts bažnyčioj 
specialiai suruoštas aktas. 
Didžiulės bažnyčios visos vie
tos buvo sausakimšai užpil
dytos. Visų trijų Pabaltijo 
tautų tremtinių tarpe matėsi 
daug ir kitų tautų: švedų, 
lenkų, čekų, baltgudžių ir kt. 
Didžiuliais vargonais V. Ra
manauskas išpildė įžanginį 
preliudą. Kalbas pasakė Šve
dų karališkos pilies pastorius 
Sven Daneli, vysk. J. C. Lau- 
ri, Dek. O. Sakarnis. V. Ra
manausko vad. giedant “Ap
saugok Aukščiausias,” iškil
mingai įnešama trijų Pabal
tijo tautų didžiulės vėliavos. 
Kalbas pasako Lietuvos mi- 
nisteris V. Gylys, Latvijos 
minist. V. Salnais, Estijos 
min. H. Laretei. Kalbose at
žymėjus buvusias ir dabarti
nes baisias Lietuvos aukas,, 
pareikštas sykiu tikėjimas, 
kad Pabalti jos tautoms, po 
tiekos išgyventų kančių, turi 
ateiti prisikėlimas laisvam 
nepriklausomam gyvenimui 
tarpe visų demokratinių tau
tų. Po atatinkamų ministerių 
kalbų įspūdingai sugiedama 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautų himnai, pritariant var
gonais.

Palenkiamos vėliavos žu
vusioms ir kenčiantiems iš
trėmime ir Tėvynėje broliams 
lietuviams, latviams ir es
tams... Dauguma nesusilaiko 
ir ašaros rieda per skruos
tus...

Meninėje dalyje dalyvavo 
lietuvių, latvių ir estų cho
rai, diriguojant V. Rama
nauskui, T. Reiteriui ir E. 
Tubin. Dainavo taip pat dai
nininkas M. Vinters solo ir 
viena smuikininkė Z. Aume- 
re.

Minėjimas baigtas melo
dingais maldos žodžiais: — 
“Tvirčiausia .prieglaudos pi
lis yra mums Viešpats Die
vas. Pagalba bėdose, viltis ir 
apsauga Jis vienas. Senasis 
priešas vis mus tyko, kaip 
žaltys. Jei garbę ir turtus, 
jei žmoną ir vaikus, gyvybę 
mums išplėš, Mums lieka ka
ralystė”!

Sekančią dieną Stockholm© 
žymiausi dienraščiai, rytinė
se ir vakarinėse laidose, įsi
dėjo vakarykščio minėjimo 
nuotraukas su ilgais palan
kiais ir įvertinančiais apra
šymais.

Ir taip šiuo minėjimu liku
siam kultūringam pasauliui 
patiektas ir dar vienas vie
šas liudijimas apie aziatiško 
bolševizmo kruvinus darbus.

Visi “Amerikos” bičiuliai šiuo metu rūpestingai ruo
šiasi Lietuvių Dienai, kuri šiemet įvyks liepos 4 d., Dexter 
Parke, Brooklyne (Woodhavene).

Kas negali darbu prisidėti, tai nors savo dovaną pri
siunčia, kad Lietuvių Dienos parengimas pilnai pavyktų.

Dar tik pereitą savaitę pradėjome registruoti vardus 
tų mūsų bičiulių, kurie piniginiai parėmė Lietuvių 
o jau rėmėjų sąrašas susidarė gana ilgokas.

Štai jų vardai: 
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn.............................................
Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y........................................
Prel. K. Urbonavičius, So. Boston, Mass.......................
Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn....................................
M. Stulginskis, Waukegan, Ill.........................................
M. Gaidamauskienė, Brooklyn .....................................
L. Gustavičienė, Brooklyn................................................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass..................................
Kun. Albavičius, Cicero, Ill.............................................
M. Ramanauskas, Tampa, Fla........................................
Marc. Gaputis, So. Boston, Mass....................................
Aldona Stašinskienė, New York.....................................
Marcela Vedegis, Woodhaven, N. Y............................
P. Baltaduonis, Bronx, N. Y............................................
Peter Gudelis, Rochester, N. Y......................................
Pr. Lapienė, Stony Brook, N. Y........................................
Frank Pūkas, Philadelphia, Pa........................................

Pivorūnas, Brooklyn ...................................................
Juodaitė, Waterbury, Conn.......................................

A. Bacėnas, Arlington, N. J............................................
A. Bundonis, Brooklyn .....................................................
W. Masiulis, Brooklyn ............................................... ......
M. Cižauskienė, Elizabeth, N. J.......................................
M. Kumziskas, Elizabeth, N . J.......................................
A. Mažeika, Ozone Park, L. I...........................................
P. Paulauskas, Maspeth, L. I...........................................
J. Joneliūnas, Long Island City ....................................
E. Galchus, Long Island City ........................................
A. Wentis, Rochester, N. Y...............................................
Jasinskas, Ocean City .....................................................
Rev. Čėsna, Sioux City, Iowa ........................................
M. Jesiulaitienė, St. Albans, N. Y...................................
J. Stankevičius, Brooklyn ................................................
Pr. Milas, Brooklyn .........................................................
M. Liutkus, Kearny, N. J...................................................
Z. Kristaponis, Philadelphia, Pa......................................
K. Matulevičienė, Brooklyn ............................................
P. Blažaitis, Woodhaven, N. Y.......................................
Kun. Bakšys, Rochester, N. Y..........................................
M. Karpavičienė, Ocean Parkway ................................
S. Švilpa, Brooklyn..............................................................
S. Dailidėnas, White Plains, N. Y..................................
V. J. Kudirka, Norwood, Mass..........................................
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn................ .................
T. Slapšys, Richmond Hill, N. Y......................................
Ch. Bason, Jersey City, N. J............................................
J. Saladis, Yonkers, N. Y................................................ .
L. Ramanauskaitė, Elizabeth, N. J.................................
J. Blieka, Maspeth, L. I. ...............................................
J. Zelonis, Brooklyn .........................................................
A. Jonaitis, Brooklyn.........................................................
K. Damašienė, Brooklyn ................................................
R. Uktweris, New York....................................................
M. Mikolaitis, Brooklyn....................................................
M. Borangaitis, Brooklyn ................................................
C. Johnson, Brooklyn.........................................................
M. Yankus, Delmar, Del............. .<..................... ...............
R. Janušauskas, Los Angeles, Calif..............................
Z. Žekienė, Waukegan, Ill................................................
Rev. J. V. Skripkus, Pittsburgh, Pa...............................
B. Gustaitis, Scranton, Pa.................................................
Anna Barbsis, Brooklyn ..................................................
Anna Stankus, Woodhaven, N. Y...................................
Mary Januškevičienė, Philadelphia, Pa.......................
Edna Miller, Kearny, N. J................................................
U. Cižauskienė, Richmond Hill, N. Y...........................
D. Wayche, Brooklyn .......................................................
Vincent Mattera, Brooklyn..............................................
Wm. Gedaravičius, Brooklyn ...........:.............................
M. Kučinskas, Brooklyn ..................................................
Antanas Ruseckas, Brooklyn ..........................................
M. Kanapinskas, Brooklyn ..............................................
Adela August, Brooklyn ..................................................

Visiems gerb. geradariams, gausiai parėmusiems aukš
čiau minėtus tikslus, nuoširdžiai dėkoja,

“Amerikos” Administracija

Dieną,

S.
B.
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šam. Taip nuvykom, tarp gražių Nevėžies krantų, į 
didžiausiąjį mūsų vieškelį Lietuvoje, Nemuną. Gražus, 
platus tas vieškelis, aukštais krantais papuoštas, čia 
ąžuolai ant kranto šlama, lietuvių senovę minėdami, 
čia miesteliukas stūkso, čia senovės pilies griuvėsiai iš 
medžių kyšo.

Vieni mano draugai pakeliui įsisukę į ūkininko šu
linį, kiti — ir aš su jais — leidomės gilyn ir tuojau 
priėjom tokį kietą žemės sluoksnį, jog nieku būdu ne
galėjom pro jį prasimušti. Ką gi darysi? Pasileidom 
šliaužti tuo kietuoju sluoksniu vis žemyn ir žemyn.

Šliaužėm šliaužėm, ir nepasijutom, kaip patekom 
į vandens plotelį. Vanduo tyrus, kaip stiklas. Ir mes, 
vos tik atkeliavę lašeliai, per žemės sluoksnius beke
liaudami gražiai išsiprausę, tyrūs buvom, kaip ašara. 
Žvilgterėjom aukštyn: šviesu, matyti mėlynas dangus.

—Kur mes, vyručiai, patekom? — klausiamos.
—Gi į šulinį. Prašom aukštyn ir toliau į savo ke

lionę: paskui jus atkeliauja daugiau tokių lašų, reik ir 
jiems vietos duoti.

- Iškilau aukštyn ant pat vandens paviršiaus. Dai
rausi, kas aplinkui matyti. Mūsų šaltinio būta klony
je; iš trijų šonų buvo šlaitai, į ketvirtąjį griovys vin
giavo. J šaltinį įstatytas bosas be dugno, aplūžusiais 
šulais. Pro šulų spragas sruvena iš šaltinio vanduo.

Klausiu — kur bėga? Sako — į griovį, o griovys 
vedąs į upelį. Gerai, sakau, ir aš į tą upelį atbėgsiu, 
tik noriu dar čionai kiek pasilsėti, pasidairyti, žiūriu 
žiūriu — takeliu žemyn ateinanti moteriškė. Gerai, sa
kau, pažiūrėsiu, ką ji čia darys, ką gerą pasakys. Gi, 
vyruti, tik pliukšt kibiru į šaltinį ir išsikėlė pilną ki-

birą vandens. Kartu ii' mane.
Išsikėlė ir nusinešė. Parsinešusi, supylė į puodą ir 

ant ugnies pastatė.
Po žeme buvom gerokai atvėsę, tai iš pradžių la

bai malonu buvo atšilti. Bet ugnelė kaitino vis smar
kiau ir smarkiau, pradėjo būti mums pagaliau per šil
ta. O čia dar ta moteriškė privertė į puodą lapų, ropu
čių, įvertė dar lašinių plotą — striukai drūtai taip 
pridrumstė, jog mes, lašai, vos vienas kitą begalėjom 
matyti. Pagaliau puodą dar dangčiu pridengė. Tuomet 
ėmėm nerimauti, pradėjom tartis burbuliuoti, kaip čia 
kas pradėjus.

Taip burbuliavom, jog puodo dangtis šokinėjo. Ne
kantresnieji supykę virto garu ir iškilo į suodiną palu
bę. Aš ir dauguma kitų lašų pasiryžom tą visą nema
lonumą iškentėti — pažiūrėti, kas iš to išeis.

Moteriškei, tur būt, mūsų pagailo: nukėlė puodą 
nuo ugnies. Paskui supilstė į indus, į dubenis, tur būtį 
kad greičiau atauštume.

Tik susirinko žmonių būrelis ir ėmė maišyti po 
tuos dubenis šaukštais. Vienas žaliūkas ėmė ir pasi
gavo mane į šaukštą ir netrukus apžiojęs prarijo, kaip 
koks žaltys.

Nudardėjau, nudardėjau į jo vidurius. Ilgai ke
liavau iš vieno tamsaus užkampio į kitą. Baisiai ta ke
lionė nusibodo — daug biauriau buvo, kaip po žeme. 
Ėmęs ir pasukau į šalį, bene pasiseks veikiau ištrūkti.

Ir nusisekė. Tik štai nušvito man akyse. Vėl pa
mačiau šviesų , mėlyną dangų. Dairausi, kur aš. Gi 
ant to paties žaliūko nosies, kurs mane buvo prarijęs. 
Mojuoja tas žaliūkas dalgiu, rugius guldo, o per nosį

vandens lašai garu tik verčiasi, tik verčiasi. Netrukus, 
ėmiau ir išgaravau į orą: dar, sakau, ims ir vėl pra
rys, o to gerumo antrą kartą jau nebenorėjau turėti.

Tiesa, ir žemėje, į žmogaus rankas patekęs, gali 
atsidurti dar biauresnėje vietoje. Pamenu, buvo gana 
seniai, buvau patekęs į traukinio katilą. Tai, žinot, 
kad kaitino, tai kaitino! Atsiminus, net dabai' baisu 
darosi.

Aplinkui tamsu, iš šilimos lašai virsta garu, da
rosi ankšta, o ištrūkti nėra kaip kitaip, kaip tam ty
čia patiektais abypusiai katilo keliais. Tuodu keliu ve
da į tam tikru du katilėliu, panašiu į sviesto muštu
vą. Nori išeiti, tai atsistumk katilėlio dugnelį. Tas 
dugnelis, mat, sujungtas su garvežio ratu; kai pastū
mėsi dugnelį, tai pasuksi ratą ir gausi pro kaminą iš
lėkti — mat, garas čionai arklio vietoje pakinkytas. 
Taigi garas iš kaitros — kad ėmė veržtis laukan, kad 
ėmė suktis ratai ir nešti traukinį! Bėgo, kaip pašė
lęs. Man pačiam teko netikėtai kitu keliu išlėkti iš ka
tilo, pro švilptuką. Taip sušvilpiau iš džiaugsmo, net 
mašinistas susiraukė.

Ramiausias man laikas — kai žiema ateina. Kar
tais, upėje ar kuriam ežere, šalčio pagautas, virsti sau 
ledu ir guli iki pavasario arba, sniegule virtęs, lakstai 
sau po orą. Turiu pramonėlių užtektinai ir žiemą.

—Bet aš jau čia perdaug užsiplepėjau — pasakė 
lašelis ii' gražiai apsisukęs nusišypsojo, sumirgėjo sa
vo sidabriniu rūbu prieš saulę ir, palikęs mus, nuke
liavo... į savo tėviškę — į plačius vandenynus ir pil
kuosius padangių debesis...

Pr. Mašiotas
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Philadelphijos Žinios
Steikime Lietuviams Apgyvendinti 

Komitetus

VYČIAI Į WASHINGTON^

Prie paminklų
Kelius sykius apsukome 

autobusu ir godžiai gaudėm 1 
savo akimis didžiulį ir gražų , 
Washington© paminklą, kurs : 
iš tolo atrodė labai aukštas : 
ir didingas. Tai balto mar
muro 555 pėdų ir 5% colių 
aukštumo obeliskas. Obelis- i 
kas baigiasi piramidės forma, 
kuri yra 55 pėd. aukšt. Tas 
paminklas buvo pradėtas sta
tyti dar 1848 m. ir baigtas 
1885. Jo pastatymas kašta
vo $1,187.710.31.

Paminklas yra labai įdo
miai sutvarkytas, nes jis at
vaizduoja 48 valstybes, kai 
kuriuos miestus, šalis, įžy
mesnes istorines vietas. Tai 
viskas buvo padaryta pa
gerbti Washingtoną. Ant pa
minklo viršūnės, kuri yra 
alumininė, parašyta gražūs 
lotyniški žodžiai: “Lauš Deo” 
— Garbė Dievui. Viršūnėj 
yra stebėjimo kambarys, iš 
kurio galima matyti tolimas 
vietas. Į jį patekti galima už
lipant 900 laiptų arba paky
lant liftu-elevatoriu.

Gražiai atrodė ir Linkolno 
paminklas, graikų šventyk
los formos pastatytas iš bal
to marmuro. Visas apsuptas 
gražiausiomis 36 kolonomis. 
Grožėjomės ir Tomo Jeffer- 
sono paminklu. Trumpai mū
sų vadovas supažindino ir su 
kitais paminklais, kuriuos 
vienus stebėjome iš tolo, ki
tus matėme labai arti, tik 
svarbiausius lankėme ir stu
dijavome.

Mums labai rūpėjo aplan
kyti prie pat Washington© 
esančias Arlington© Natio
nal Kapines. Pakeliui matė- 

_ jme Octagon House, kariškas 
ir valdžios įstaigas. Bet il-

1 giau pasilikome Arlington 
kapinių srityje. Vieta labai 
graži: senyvi medžiai, takai, 
gėlynai. Tas gamtos grožis 
padaro tą vietą tinkamą il
sėtis valstybės didvyriams, 
kurie paaukavo savo gyvybę 
už savus.

Paminklai supa eilių eiles 
karių, kurie ten ilsisi kaip 
garbės didvyriai. Ir ten to
kių palaidota apie 16,000. 
Ypač visų akį patraukia Ne
žinomojo Kareivio pamink
las, kurs pažymi vietą 2,111 
nežinomųjų karių, žuvusių 
karo metu. Prie to paminklo 
visuomet eina garbės sargy
bą kariūnas. Jo nuolatinis 
maršavimas, susitelkimas, iš
kilmingas pasikeitimas su
traukia nemaža žiūrėtojų ir 
stebėtojų. Vyčiai ekskursan
tai nepraleido tos vietos, fo
tografavo, mąstė, stebėjo, 
pagerbė.

Tai tikrai vieta susitelki
mo, didybės, aukos. Išeinant 
iš kapinių, neapsiėjome ir be 
linksmesnių nuotykių. Mat, 
Ed. Ramoška, panorėjo būti 
“miręs.” Jis krito prie vieno 
ar antro kario paminklo, 
kaip negyvas , o čia jo drau
gas Antanas ir nuėmė pa
veikslą. Taip dabar visi žino, 
kad jis yra “gyvas miręs.”

KUNIGŲ PASIKEITIMAS
Šv. Rapolo parap., prie ku

rios priklauso ir virš 100 lie
tuvių šeimynų, jau 8 metus 
buvo vikaru lietuvis kunigas 
Juozas Nevarauskas. Bet bir
želio 9 d. jis iškeltas į She
nandoah, Pa., šv. Jurgio pa
rapiją, o į jo vietą atkeltas iš 
ten kun. Bernardas Šimkus. 
Kun. Statkus vasaros metu 
paskirtas į Šv. Jurgio parap. 
Philadelphijoj. Kun. A. Pulo
kas išvyko į Nebraską, kur 
jis kunigauja, o čia kai kurį 
laiką buvo Philadelphijoje. 
Kun. S. Mažeika gydosi ligo
ninėj.

Piknikas. Prasidės 12 vai.. 
Autobusais bus galima nuva
žiuoti nuo bažnyčios ar atgal. 
Autobusai išeis 10 vai. ryte. 
Prašoma autobusų bilietus 
įsigyti i š anksto. Piknike 
grieš puiki muzika. Bus vi
sokių valgių ir gėrimų. At
vyksta daug svečių iš visos 
apylinkės. Tad visi į linksmy
bių pikniką!

PARAPIJOS BAZARAS
Pirmas Šv. Kazimero para

pijos bazaras buvo birželio 
17, 18 ir 19 d. Nors lietingas 
oras ir trukdė, bet bazaras 
pasisekė, nes rengėjai tikrai 
sunkiai ir uoliai dirbo, kad 
viskas pavyktų.

ILGAI SERGA
Ona Urbonienė labai ilgai 

serga. Bet jos sveikata po 
daktarų priežiūra žymiai tai
sosi ir laukiama visiško pa
sveikimo. Ligonė yra viena 
parapijos veikėjų ir draugijų 
darbininkė.

PIKNIKAS
Liepos 4 d. Mikolaičio 

de, Eddingtone, įvyksta 
Kazimiero parapijos metinis

So- 
šv.

KUNIGAI REKO
LEKCIJOSE

Philadelphijos arkivysku
pijos kunigai atlieka savo 
metines rekolekcijas Šv. Ka- 
roliaus Seminarijoje, Over
brook, Pa. Šiemet rekolekci
jas vedė vienuolis T. iš šv. 
Vincento vienuolijos, Buffa
lo, N. Y. Rekolekcijas atlie
ka visi kunigai per dvi atski
ras savaites.

JAUNA ŠEIMA
Birželio 6 d., šv. Kazimie

ro par. bažnyčioj iškilmingai 
susituokė du jauni lietuviai 
— Darata Bertulytė ir Char
les Kirsnis. Jungtuvės įvyko 
stirnos metu. Apeigas atliko 
kun. V. Vezis. Sutuoktuvės ir 
visos iškilmės sudarė labai 
gražų įspūdį. Tegul Dievas 
laimina ir jų naują ir gražų 
gyvenimą. Vestuvinės vaišės 
buvo Lietuvių Klube. Tikrai 
galima pasidžiaugti, kad pas
kutiniu metu kelios lietuviš
kos poros susituokė, nes ben
drai taip maža abiejų lietu
vių sutuoktuvių.

SOVIETŲ KARINIS PAJĖGUMAS
Belgijoje leidžiamas baltų

jų rusų žurnalas “Časovoj” 
apie šių dienų Sovietų Rusi
jos karinį pajėgumą patiekia 
sekančius davinius:

RESPUBLH4ONŲ KON
VENCIJA

Amerikos respublikonų 
partija savo prezidento kan
didato rinkimo susivažiavimą 
turėjo Philadelphijoj birželio 
20-26 dienomis, Convention 
Hall. 10,000 talpumo salė 
tam tikslui buvo labai gra
žiai atnaujinta, paruošta su
talpinti delegatus ir tinka
mai perduoti per televiziją. 
Mat, tai pirmoji tokia kon
vencija, kai duodama per te
leviziją. Prieš kiek laiko Phi
ladelphijos High School mo
kiniai turėjo “model” conven
tion, ir jie “rinko” Stassen. 
Philadelphijos judėjimas dėl 
konvencijos per tas kelias sa
vaites labai pagyvėjo.

60,000 tankų
Sovietų Sąjungos karo pra

monė jau 1946 m. savo garny- ' 
ba pasiekė 1940 m. lygį. Pa
gal bolševikų planus, 1950- 

11955 m. laikotarpy, jos ga
myba turi susilyginti su JAV 
1945 m. lygiu. Nuo 1950 m. 
Sov. S-ga tikisi savo metinę 
gamybą išvystyti iki 100,000 
lėktuvų ir 60,000 tankų. Ta
čiau amerikiečių ekspertų 
nuomone tokio lygmens jie 
galėtų pasiekti tik per 6-7 
metus. Tenka pastebėti, kad 
minėti amerikiečių spėjimai 
remiasi vien tik Sov. S-gos 
gamybiniu pajėgumu, nei
mant dėmesin jos kontroliuo
jamų kraštų — Čekoslovaki
jos, Rytų Vokietijos ir kitų 
kraštų gamybos.

25,000 lėktuvų *
Gerai informuotų šaltinių 

daviniais šių dienų Sov. S-gos 
! aviacijos pajėgumas vertina- 
1 mas 25,000 lėktuvų. Į šį skai

čių įeina ir civiliai, transporto
1 bei mokomieji lėktuvai. Gry

nai karo reikalams kovos lėk
tuvų skaičius vertinamas 
14,000.

Šios sryties specialistų 
nuomone, Sov. S-gos lėktuvų 
techninė kokybė yra žemes
nė negu anglų-amerikiečių. 
Tai patvirtina šioks faktas: 
sovietų aviecijos ekspertai 
neseniai teiravosi Jung. Am. 
Valstybėse dėl užpirkimo lėk
tuvų B-29, kurie šiame kraš
te jau senokai laikomi perse
nusiais, tuo tarpu Sov. S-goj 
jie laikomi “naujausiu proto
tipu.”

Užgrobė daug Vokietijoj
Tiesa tenka pripažinti, kad 

dalis sovietų aviacijos, ypač 
naikintuvai yra neblogos ko
kybės. Tai išaiškinama tuo, 
kad šios rūšies lėktuvų ne
mažą skaičių jiems teko už
grobti Vokietijoje. Apie 500 
naujausio tipo vokiečių nai
kintuvų, kurie nesuskubta

užbaigti ir panaudoti pasku
tiniosiomis karo dienomis, 
pateko į sovietų rankas. Jų 
konstrukcija šiuo metu už
baigiama pagal paskutinį vo
kiečių technikos žodį. Tuo 
tarpu dalis vokiečių techni
kų - specialistų, kurie per 
prievartą buvo pagrobti ir iš
vežti, yra priversti dirbti so
vietų laboratorijoje darant 
naujus bandymus.

Skrendančios bombos
Nemažą rolę vaidina skren

dančios bombos — V-l-V-2 
gamyba. Šios rūšies įrengi
mus, praktiką ir gamybos 
specialistus jiems pavyko už
grobti iš vokiečių. Be to, nuo 
1946 m. stambios sumos so
vietų karo biudžetuose ski
riamos “moksliniams tyri
mams” (apie 120 milijonų do
lerių). Naujų slaptų ginklų 
suradimui yra sumobilizuota 
apie 100,000 įvairios specia
lybės asmenų. Leidžiami gan
dai, kad šioje srytyje yra pa
siekta naujų laimėjimų.

Gyvoji jėga
Ginkluoto konflikto atve

ju, vienas didžiausių Sovietų 
S-gos pliusų yra neišsemia
mi gyvosios jėgos rezervai. 
Paskutiniais duomenimis, so
vietų armija susideda iš 120 
divizijų, esančių pačioj Rusi
joj ir 30 div. — okupuotose 
srytyse. Į šį skaičių neieina 
gana skaitlingos vidaus reik, 
minsterijos saugumo (MGB), 
policijos, pasienio apsaugos 
pajėgos. Trumpiausiu laiku 
sovietai gali išstatyti 2,500,- 
000 neblogai ginkluotų karių. 
(Prancūzų “Le Monde” rašė, 
kad rusai šiandien turi 4 mil. 
100,000 sausumos karių. Oro 
laivynas apie 600,000 ir jūrų 
apie 350,000 karių).

Netenka pamiršti ir tų pa
jėgų, kurios randasi rusų 
kontroliuojamuose kraštuo
se: Jugoslavijoje — 350,000 

. karių, Lenkijo—20,000, Ven- 

. grijoje — 50,000, Albanijoje 
— 60,000, Bulgarijoje — 60,- 
000, Čekoslovakijoje — 160,- 

. 000.
i Kas mažina, o jie didina

Nuo karo veiksmų užbaigi- 
, mo, aųglų-amerikiečių kraš-

Po ilgų pastangų, pagaliau, 
Kongresas priėmė išvietin- 
tiems asmenims į Ameriką 
įsileisti įstatymą. Nuo š. m. 
liepos 1 d., per dvejis metus, 
į Ameriką galės atvažiuoti 
205,000 naujų imigrantų. 
Kas mėnuo į Ameriką atvyks 
po apie 9,000 asmenų.

Galima tikėtis, kad iš Vo
kietijos ir Austrijos į Ame
riką galės atvažiuoti per se
kančius dvejis metus tarp 8 
ir 12 tūkstančių lietuvių. 
Tad, kas mėnuo bus galima 
susilaukti atvykstant po apie 
500 lietuvių.

Manoma, kad naujieji imi
grantai atvyks per kelis uos
tus, kaip: Boston, New York, 
Philadelphia, Baltimore, Nor
folk, Va. ir kt.

Lietuvių visuomenei prieš 
akis dabar naujas darbas — 
naujai' atvykstančius tinka
mai sutikti ir priimti; jiems 
pagelbėti surasti butą ir dar
bą. Žodžiu, reikia sudaryti 
sąlygas naujai atvykstan
tiems apsigyventi.

BALF Centras nuoširdžiai 
kreipiasi į visus BALF sky- 
prašydamas savo miestuose 
steigti Lietuviams Apgyven
dinti Komitetus. Šie komite
tai veiks prie BALF skyrių. 
Jų veiklos programa bus to
kia:

1. Palaikyti artimiausius 
santykius su BALF Imigra
cijos Skyrium;

2. Savo mieste ir apylinkė
je surinkti žinias:

a) kas ir kam davė afidei- 
vitus;

b) kiek laukiamų lietuvių 
yra aprūpintų kelionpinigiais 
ir butu;

c) kiek tremtinių rėmėjų 
galėtų duoti laikinas apsisto
jimo patalpas —

nepažįstamiems, 
šeimoms, 
pavieniams, ir

d) kokio darbo galima i 
rasti naujai atvykusioms;

3. Palaikyti savo apylinkė
je santykius su kitų tauty
bių panašiais komitetais ir 
organizacijomis;

4. Būti pasiruošus para
mos vajui vesti, jei kiltų fi
nansinės pagelbos reikalas;

5. Padėti tremtiniams su
sirasti savo gimines ir arti
muosius, gyvenančius Ame
rikoje; '

6. Ieškoti tokių vietų, ypač 
ūkių, kur tremtiniai galėtų 
apsigyventi didesniais skai
čiais.

Maloniai prašome savo 
mieste Lietuviams Apgyven
dinti Komitetą steigti tuo- 

Į jau. Steikite jį pagal savo vie-
• tos sąlygas. Jį galima suda-
■ ryti iš draugijų atstovų ir at-
• skirų asmenų. Svarbu, kad
■ komitetas susidarytų iš suge

bančių, norinčių ir galinčių šį 
darbą dirbti asmenų.

su-

Kai tik komitetą įsteigsi
te, malonėkite tuojau praneš
ti BALF raštinei, kas komi
tetą sudaro, koks jo valdy
bos sąstatas ir koks bus su
sirašinėjimui adresas.

Už talką visiems labai 
nuoširdus ačiū. Kai tik Jūsų 
mieste bus komitetas įsteig
tas, tuojau pasikeisime nau
jausiomis žiniomis apie trem
tinių įvažiavimą ir apgyven
dinimo klausimus.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 7-1422-1423

ATVYKO 20
TREMTINIŲ

1948 m. biržželio 13 d. lai
vu Ernie Pyle atvyko iš Vo
kietijos 20 lietuvių tremtinių. 
Pakeliui į New Yorką laivas 
dalį keleivių išsodino Kana
doje, kurių tarpe 28 lietuvius 
(18 moterų ir 10 vyrų) namų 
ruošos ir kitokiems darbams.

Į New Yorką atvykusieji 
lietuviai išsiskirst pas gimi
nes bei draugus:

Mykolas ir Magdalena Ba
rauskai su dukra Rymaite ir 
sūnum Stanislovu apsistojo: 
23 Ash St., Jersey City, N. J.

Henrikas Bitenas, JAV pi
lietis, apsistojo Cath. Comm. 
for Refugees, 350 Fifth Ave., 
New Yorke.

Agota Butkiene, apsistojo: 
7034 S. Fairfield Ave., Chi
cago, Ill.

Janina ir Vytautas Januš- 
kiai su sūnum Vytautu apsi
stojo: 6802 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio.

Antanas Mačionis apsisto
jo pas p. Stephens: 2008 Mt. 
Vernon St., Philadelphia, Pa.

Vytautas Meškelė apsisto
jo: 294 Benham Ave., Bridge
port, Conn.

Auselija ir Felicija Pasla- 
vičiūtės apsistojo: 4851 So. 
Marshfield Ave., Chicagoj.

Antanas Pocius apsistojo: 
48 W. 30th St., Bayonne, N.J.

Vytautas šatkus apsisto
jo: 10345 S. Peoria Street, 
Chicago, Ill.

Izabelė Sirutienė su dukra 
Birute apsistojo: 400 Grant 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Pijus ir Angelė Venclovos 
su dukra Aušrele apsistojo 
pas seserį: 7121 So. Washte
naw Ave., Chicago, Ill.

tas savo ginkluotas pajėgas 
palaipsniui sumažino. Pav. 
Didž. Britanijos karo reika
lams išlaidos sumažintos 200 
mil. svarų; karo laivynas su
mažėjo daugiau kaip perpus, 
iš kurių 1,250 karo laivų bu
vo paskirta sunaikinimui. 
Jungt. Am. Valstybės tik pa
staruoju laiku vėl pradėjo 
daugiau dėmesio kreipti ka
riniam pasiruošimui. Buvo 
sudarytas aviacijos atstaty
mui penkmečio planas, kurio 
realizavimas kraštui kainuos 
apie 70-75 bilijonus dolerių. 
Tai yra milžiniški užsimoji
mai lyginant su kitomis iš
laidomis (Maršalo plano 
penkmetis — 15 mil.).

Tuo tarpu Sov. S-ga nuo 
karo pabaigos jokių esminių 
aprubežiavimų jos kariniam 
pajėgumui nepadarė. Išski
riant vieną kitą demobilizuo
tą klasę ir pramonės rekon- 
versiją, esminis karinis po
tencialas liko nepaliestas. 
Priešingai, daugelyje sryčių 
jis tapo sustiprintas bei iš
plėstas.

DĖKOJAME

CONNECTICUT ALT KONFERENC1J PRANE1
žiedų, auksinių da 
daiktų.

Keli ekspertai t 
fos priežastį, bet 
rasti.

Ši šiurpi katas 
visą apylinkę ir sul 
notonišką, ramų g

Birželio 6 d., Sea Cliff Inn 
svetainėje, Morris Cove, Conn., 
įvyko Conn, valstijos Amerikos 
Lietuvių Tarybos konferencija.

Konferenciją atidarė M. Jo- 
kubaitė, pasveikindama atstoves 
ir atstovus, viešnias ir svečius ir 
kvietė visus prie vieningos ir na- Į grupes, kurios remia kovą 
šios darbuotės. Sugiedoti Ame- ( laisvą ir nepriklausomą Li 
rikos ir Lietuvos himnai, akom
panuojant komp. A. J. Aleksiui.

Prezidiuman konferencijai 
vesti išrinkti: pirm. A. J. Alek- 
sis, garbės pirm. kun. J. Valan- 
tiejus ir kun. A. E. Gradeckas, 
vicepirm. pakviesti iš visų sky
rių: V. Bringa — Hartford, P. 
Poškus — New Britain, S. Bu- 
jauskas — Ansonia, A. Zimkus 
— New Haven. Raštininkavo 
M. Andrikytė ir A. Kazickienė. 
Mandatų komisiją sudarė — M. 
Ramanauskienė, A. Vokietaitie- 
nė, rezoliucijų kom. — A. Deve- 
nienė, M. Vaidyla, M. Jokubaitė.

Pirmininkas A. Aleksis pasakė 
sveikinimo kalbą ir pakvietė pir
muoju kalbėtoju tremtinį, Yale 
Universiteto studentą Juozą Ka
zicką, kuris savo ugningoj kal
boje vaizdžiai nupiešė rusų žiau
rumą mūsų tėvynėje. Taipgi nu
švietė Lietuvos partizanų veik
lą ir papasakojo apie požeminį 
veikimą, kuriame ir jis pats ak
tyviai dalyvavo. Kvietė visus 
Amerikos lietuvius vieningai 
veikti ir dirbti dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo.

Sveikinimo kalbas taipgi pa
sakė gerb. kun. J. Valantiejus, 
Dr. M. Devenis, ponia O. Vilei
šienė.

Centro Vykdomojo Komiteto 
narys ir iždininkas Mikas Vai
dyla, labai detaliai patiekė apy
skaitą iš Tarybos Centro finan
sinių pajamų bei išmokėjimų. 
Taipgi papasakojo apie Tarybos 
pastangas Washingtone ir pasi
matymą su Prezidentu Trumanu 
bei Conn, valstybės senatoriais 
ir atstovais Lietuvos reikalais. 
Iždininko atskaita bei paaiški
nimai davė kiekvienam atstovui 
pilną vaizdą, kur Tarybos pini
gai yra vartojami. Šio suvažia
vimo dalyviai turėjo progos duo
ti paklausimus apie kai kuriuos 
reikalus. Labai buvo malonu iš
girsti iš p. M. Vaidylos apie pla
čią ir svarbią ALT darbuotę.

Tarybos vajaus paspartinimo 
reikale nutarta kolonijose ruoš
ti prakalbas, vakarus ir t.t.

Konferencijoj priimtos t 
liucijos ir pareikšta padėka Įį"'** 
natui už tremtinių įsileidimo / 
lą.

Išreikštas 100% pasitikėjl 
Amerikos Lietuvių Tarybai,- 
dančiai suvienyti visas lieti

vą.
Apie tremtinių gelbėjimo 

kalą plačiai ir vaizdžiai iš 
patyrimų kalbėjo ponia A. 
veniene, kviesdama, kuo | 
giausiai afideivitų pasiųsti t 9- 
tiniams.

Taipgi jautriai apie tremt 
prisiminė J. Kazickas, nes 
gyveno tremtyje ir gerai p 
ta tremtinių gyvenimą.

Nutarta kreiptis į mūsų 
tijos jaunimą, prašant pris 
prie mūsų veikimo, tam r 
lui išrinkta komisija iš J. 
zicko, M. Andrikytės, V. 1 
gos, N. Meškūno ir M. Jok 
tės.

šios konferencijos pres 
mas veiks lig sekančios k 
rencijos bei suvažiavimo, j

Aukos priimtos iš seki 
ALT skyrių: — Hartford 
Waterbury — $25, Ansoni 
$10, Motiejus Mažeika pa< 
jo $10. Viso $70.00.

Sovietina Lenki 
stačiatikius

giliu nuoširdumu dėkoja-Su
me mūsų mieloms A. R. D. Rė
mėjoms Shenadoryje už didžią 
paramą, 8500.00 auką Juozapo 
Marijos Vilos reikalams.

Didžiai įvertindamos Jūsų pa
stangas, jėgas ir pasiaukavimą 
mūsų vienuolijos gerovei, melši
me Švč. Jėzaus širdį, budinčią 
Altoriaus Sakramente, atlyginti 
Jums ir Jūsų šeimoms dangiš
kais turtais.

Seserys šv. Kazimiero 
Viloj Juozapo Marijos

BANDĖ PAVOGTI TILTĄ

Dažnai tenka skaityti pra
nešimus apie pavogimą na
mo, tilto ir k., bet ne visi 
tokiems pranešimams nori ti
kėti. Tačiau štai panaši va
gystė birželio pradžioje atsi
tiko Utica, N. Y.

Isidore Pallerio ir Louis 
Sudakow ardė ant upelio 
esantį tiltą ir jo geležis par
davinėjo kaip laužą geležies 
fabrikui. Jau trečdalį tilto 
jie buvo nuardę ir niekas tos 
vagystės nepastebėjo. Tik 
pati nelaimė juos išdavė.

Jie belupdami iš tilto balkį, 
įkrito upėn ir pradėjo šauk
tis pagelbos. Atėję gelbėtojai 
ištraukė juos iš vandens, bet, 
pamatę jų darbą, atidavė abu 
policijai.

-^seserys— 
'jįa Kalvai- 
įšv;K°- 

Jtaidvi iš jų 
avisos su- 
.’bet, nežiū- 

ŲaŽno Kata- 
įralikro- 

Jy tėvai 
įitikuojan- 

išauk-

i Jy gera va-

^davėpro-
Tikrąją

tįrtik šiais 
$ tavo 7.
i Jv, Trejybės 
įįH priėmė

Dalis jų 
įj parapijai. 
<22 juos se-

ŲirioDrau-

$ patys na-

š kartu prie 
įjjbendraka-

įpjoao 1 i,

ęięyje, prade- 
šželio 20 d. 

ibiiž. 25 d., 
infcta pamal- 
s Motiną. Pa- 
Šimą dieną 9

VARŠUVA. — Lenkų 
džia įsakė Lenkijoje g 
nantiems stačiatikiams 
voslavams) tuč tuojau 
reguliuoti” savo santyki
patriachu Aleksejų, prip 
ti jo valdžią ir su juo 
tarti.

Buvęs stačiatikių b 
čios galva metropolitas;
nizas, valdžios aktu b 
džio mėn. pašalintas, ynfs ir anglišku 
mų arešte. Jis kaltinam 
sisakymu važiuoti į Mfl-tevSarFa- 
“tartis” pas stalinišką 
triarchą.

si ra!-an-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktj

Tel. DEW 5136

3 papildomai 
? š geradarių 
3 šelpti. E 
iffidrabu- 

sv, Visiems 
dėkojama, 

’aas.kim. M. 
išriečia iš ar
ts dalyvauti

Lietuvių Radio 
Trečiadieni 7:00 pan. Sešt 8 

DIREKTORIUS
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Str 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent

ku-

Primici
Birž. 13 d. kun 

kas atlaikė pirmas 
mingas mišias, v. i 
rapijoje, Plymouth 
parapijos choras i: 
lis J. Vilutis, MI 
pamokslą pasakė 
minarijos Rektorii 
Vaškevičius, MIC.

Parengimas įv; 
salėje, 2 vai. po ] 
ko pilna salė žire 
draugai ir svečia: 
ir toliau... iš Chi 
to, Philadelphijos 
ir New Jersey. Pa 
jas buvo klebonas 
kevičius. Per išk 
kun. P. Miliauska 
mutis iš Chicagos, 
bonas, kun. J. Kas 
Dr. J. Vaškevičius

Iškilmes fotogr; 
Budreckis iš Eliza

Stony Bro

Irijs daržely
je ir mažiems 

Jos. Kavalausk^Į:ž įvairius lai- 
uių dalyvių 

LIETUVIS GRABORIŲ1 žavimas ir 
pažiūrėti į

Tel. Sto 3208

Nuliūdimo valandoje pr 
šauktis prie manes

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

Laisnluotas Penna ir New J 
valstijose

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

bažny
tėlė Ruzgy-

<smeiš Ba- 
ięaodos klai- 
W Jonelis, 

baigė Wor- 
Institutą.

5ns inanie- 
siiiko Hart-

i laikraščiai 
Š būtų kur 
betkokio su-

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. |
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• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
o GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai
w a — : i- „ n

417 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Jaunieji DP pas
Didelė lietuvių 

mėja p. Pr. Lapi 
Idoje vasarvietėje 
d. karališkai prie: 
no New Yorko ap 
nantį DP jaunimų

Prie didžiulio si 
pienės globojamų 
įėję” matėsi apie 
kurių D. Pajaujyt 
tė, V. Klybaitė, J 
kienė su vyru ir s 
nius (generolo Če 
J. Galminas, R. Če 
ir K. Milukai, T. Js 
kus, E. Staknys, 1 
Krištaponis, V. Li 
šis, o vėliau atvyk, 
belytė.

Tremtiniai p. I 
su jų visų paraša 
nišką lėlę. Ponia 
stačiai ištisą muz 
žiu, meniškų, pe 
pagamintų, įvairi 
lių bei mūsų žymi 
rašytojų knygų su 
dikacijom jų gere

Ponia Lapienė 
albumą vien trer 
fotografijų. Ji 
tremtinių laiškų i 
stebėtis tuo rū] 
energija, su kuri, 
daug yra padarii 
tiniams.

Los Ange

“Kalifornijos L 
žės laida išėjo tu 
ri. Be vietinių ži 
įdomūs straipsnia 
‘Kai. Liet.” leidž 
gėlės, 9204 S. Bn 
merata metams

Wai pa- 
elektros 

priežastimi

^oromil- 
iš Kali- 

jRsu43 ke- 
buvo daug 

s įžymių as- 
<$1 per že- 
^iėtą ne-

Nuo tos

žemėn, 
plačiai

■’šviai mirti- 

pfly lavonai 
R 23 pa
stik iš jų

Parapijos vare 
šelpti vėl pasiųsta 
bų ir avalynės, k 
vo patys parapij 
vimus, kaip ir v 
pp. Slėniai. Išlaid 
kų būdu patys ži 
me ir toliau n 
brolių tremtinių.

įkurdinimui ti 
rikoje dirbama 
tautų komitetu, 
vauja arkivysku] 
latas. E lietuvių 
lą įeina vietos kl 
Paltus, A. Skiriu 
nė. Jau surasta 
nų, kurie sutink; 
vykusius tremtir

Šiai metais pa 
bus spalių 3 ir 1C 
leisti naują aute 
mais.
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Sea Cliff Inn 
is Cove, Conn., 
stijos Amerikos 
s konferencija, 

atidarė M. Jo- 
indama atstoves 
aias ir svečius ir dančiai sūriem*. 
; vieningos ir na- 
Sugiedoti Ame- 
s himnai, akom- 
). A. J. Aleksiui.

mo vakarienei, kur buvo tik
rai jauku, lietuviška ir gra
žu. Buvo atėjęs tos parapijos 
klebonas ir selebranto mo
kytojai.

Gerbiamas Rufinas Kuvei
kis išvyksta iš San Francis
co, Calif., liepos 29 d. į Guam, 
kur pradės savo misijų dar
bą.

LeVaskis

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

V — !■ im i — 1— i I T v

j VIETOS ŽINIOS ĮKonferencijoj „ kORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
I »

žiedų, auksinių dantų ar turėtų 
daiktų.

Keli ekspertai tiria katastro
fos priežastį, bet negali jos su
rasti.

Ši šiurpi katastrofa sukrėtė 
visą apylinkę ir sutrukdė jos mo
notonišką, ramų gyvenimą.

Svetys

liuci jos ir pa< 
natui už tremtu

Išreikštas 100?
Amerikos Lietuj

konferencijai ^a]a 
. A. J. Alek-

grupes, kurios 
laisvą ir 
vą.

Apie t

iirm. A. J. Alek- , 
i. kun. J. Valan- 
X. E. Gradeckas, 
lesti iš visų sky-
— Hartford, P. 

v Britain, S. Bu- 
sonia, A. Zimkus 
n. Raštininkavo 
ir A. Kazickienė. 
siją sudarė — M. 
ė, A. Vokietaitie- 
kom. — A. Deve- 
yla, M. Jokubaitė.

A. Aleksis pasakė 
bą ir pakvietė pir- 
pju tremtinį, Yale 
tudentą Juozą Ka- 
;avo ugningoj kai- 
nupiešė rusų žiau- 
ivynėje. Taipgi nu- 
os partizanų veik
tojo apie požeminį 
ame ir jis pats ak- 
ivo. Kvietė visus 
ietuvius vieningai 
ti dėl Lietuvos ne- 
>ės atgavimo.
i kalbas taipgi pa- 
:un. J. Valantiejus, 
nis, ponia O. Vilei-

ewark, N. J.

apijos metiniam pikni- 
is įvyks rugpjūčio 1 d., 
talkininkauti visos 
draugijos.

patyrimų kalty 
venienė, 
giausiai afideirit, 
tiniams.

Taipgi jautriai 
prisiminė J. fe 
gyveno tremtyje 
ta tremtinių

Nutarta kre^ 
tljos jaunimą, 
prie mūsų veį 
lui išrinkta kr 
zicko, M. Ane
gos, N. Me&jz 
tės.

Šios ko 
mas veiks liga 
rencijos bei sotį

Aukos priimu 
ALT skyrių: - 
Waterbury - 
$10, Motiejus S
o $10. Viso O

elio 5 d. trys seserys— 
, Ona ir Julia Kalvai- 

iriėmė Pirmąją šv. Ko- 
. Dieną prieš tai dvi iš jų 

ikštytos. Jos visos su- 
s mergaitės, bet, nežiū- 

iki šiol nepažino Kata- 
ėjimo ir nebuvo Tikro- 

žnyčios narės. Jų tėvai 
i, bet nepraktikuojan- 
ėl ir dukros buvo išauk- 
katalikiškai. Jų gera va- 
ščiausiojo palaima, bei 
nigų rūpestis, davė pro- 
ti ir priimti Tikrąją

Plymouth, Pa

Sovietina
stačia

parapijoje, dar tik šiais 
' tokių krikštų buvo 7.

elio 13 d. Šv. Trejybės 
oje 12 vaikučių priėmė

šv. Komuniją. Dalis jų 
usančių šiai parapijai, 
entams priruošė juos se
nuolės Pranciškietės.
. 20 d. šv. Vardo Drau- 
ai iškilmingai paminė- 

Dieną. Ne tik patys na- 
Šv. Komunijos, bet sten- 
id kuo daugiausia ir te

si su jais kartu prie 
lo. Po mišių bendra ka- 

akarienė priminė daly
tos kilnios dienos gilią

Primicijos
Birž. 13 d. kun. E. Vičkaus- 

kas atlaikė pirmąsias savo iškil
mingas mišias, v. Kazimiero pa
rapijoje, Plymouth, Pa. Giedojo 
parapijos choras ir solistas Bro
lis J. Vilutis, MIC. Turiningą 
pamokslą pasakė Marijonų Se
minarijos Rektorius, kun. Dr. J. 
Vaškevičius, MIC.

Parengimas įvyko parapijos 
salėje, 2 vai. po pietų. Susirin
ko pilna salė žmonių, giminės, 
draugai ir svečiai iš apylinkės 
ir toliau... iš Chicagos, Detroi
to, Philadelphijos, New Yorko 
ir New Jersey. Parengimo vedė
jas buvo klebonas kun. A. Sin
kevičius. Per iškilmes kalbėjo 
kun. P. Miliauskas, MIC., L. Ši
mutis iš Chicagos, Pittstono kle
bonas, kun. J. Kasakaitis ir kun. 
Dr. J. Vaškevičius, MIC.

Iškilmes fotografavo Herbert 
Budreckis iš Elizabeth, N. J.

Koresp. J . w.
pa-

'kdomojo Komiteto 
ininkas Mikas Vai- 
letaliai patiekė apy- 
rybos Centro finan
sų bei išmokėjimų, 
šakojo apie Tarybos 
/ashingtone ir pasi- 
Prezidentu Trumanu 
valstybes senatoriais 
Lietuvos reikalais.

Įskaita bei paaiški- 
kiekvienam atstovui 
l, kur Tarybos pini- 
lojami. šio suvažia- 
ai turėjo progos duo- 
nūs apie kai kuriuos 
abai buvo malonu iš- 
M. Vaidylos apie pla

išią ALT darbuotę, 

vajaus paspartinimo 
arta kolonijose ruoš

is, vakarus ir tt.

VARŠUVA, 
džia įsakė k 
nantiems 
voslavams) tĖjayomie, N. J 
reguliuoti" st| _ _ _ _ _ _ _ _ _
patriachu A1e|s savaitės bėgyje, pradė
ti jo valdžią 
tarti.

Buvęs 
čios galva 
nizas, valdai 
džio mėn. 
mų arešte. Jb 
sieakymu 
“tartis’' pas 
triarchy

St ony Brook, L. J

adieniu, birželio 20 d. 
t penktad., birž. 25 d., 

žnytėlėje vyksta pamal- 
timos Dievo Motiną. Pa
būna kiekvieną dieną 9 
v. mišiomis ir anglišku 

u, vakarais 7 vai. — an- 
7:45 — lietuviškai. Fa- 
vo Motinos statula, ku

tenta j šią bažnytėlę, ke- 
visos vyskupijos baž- 

i atsilankys i visas.
inkta dar papildomai 

drabužių iš geradariųu
Lietuviai + +. . . . +. „

ns tremtiniams šelpti. Is
DUE s metais BALFui drabu-

ASMB
3119M- mis širdingai dėkojama.

tatyta 1,465 s v. Visiems

lar 4110

les J. Roman 
lamanauskas) 
AIDOTUVIŲ 
[REKTORIUS
Mt Vernon St, 

riladelphia, Pa.
a laidojimo įstaiga. Di
li koplyčia, erdvi s*l& 
Yvingiems sutelkiama 

nakvyne
nemokamai. Kreipkite 
diena Ir naktį
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.pijos klebonas, kun. M. 
maloniai kviečia iš ar- 

Itoli lietuvius dalyvauti 
s piknike, kuris įvyks 
27 d., parapijos daržely- 
suaugusiems ir mažiems 

v dalinimas už įvairius lai- 
JOS< M , bendras visų dalyvių 

ų dainų dainavimas ir 
LIETUVI' pamirškite pažiu ėti į 

į apie šį pikniką šiame 
o numeryje.
eitame pranešime iš Ba- 
yko maža spaudos klai- 
nt, ne Vincentas Jonelis, 
entas Juselis baigė Wor- 
Politechnikos Institutą, 
jaunas 

bavietę 
>nn. 
ielio 19 
įsituokė
seph Dzurak.

Teleta*-

T^lCTlnotu

unis;

1601-W

lietuvis inžinie- 
pasirinko Hart-

d. mūsų bažny- 
Agnietė Ruzgy-

JONAS DAUN1S 

tuvis Graborius - Balsai 
>5 MT. VERNON ST., PHILADD^

. Carinei, Pa

“AMERIKOS” SPAlI^
ATLIEKAMI

pandos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS

• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI .
• VESTUVIŲ 

ir kiti spaudos

“Amerika

nūsų miestelį laikraščiai 
šo, tarsi jis būtų kur 
J, toli nuo bet kokio su- 

. Tačiau pereitą savai-
'armel gavo plačiai pa
savo nelemtu elektros 
kuris buvo priežastimi 
oro nelaimės.

inis aeroplanas, oro mil- 
>6, skrisdamas iš Kali- 
į New Yorką su 43 ke
purių tarpe buvo daug 
nonių ir kitų įžymių 
es Mt. Carmel per 
leido ir užkliudė tą 
ektros bokštą. Nuo
tos lėktuvas užsidegė ir 
arkiai nukrito žemėn, 
mulkūs gabalai plačiai 
>0 apylinkę.
lo skridę keleiviai mirti- 

Biušė. žuvusiųjų lavonai 
Isužaloti, kad tik 23 pa
mažinti ir tai tik iš jų

as-
že-
ne- 
tos

7 GRAND ST.

t

Jaunieji DP pas p. Lapienę
Didelė lietuvių tremtinių rė

mėja p. Pr. Lapienė savo pui
kioje vasarvietėje birželio 19-20 
d. karališkai priėmė ir pavaiši
no New Yorko apylinkėje gyve
nantį DP jaunimą.

Prie didžiulio stalo ponia La
pienės globojamų DP ‘šeimynė
lėje” matėsi apie 20 DP, tarp 
kurių D. Pajaujytė, D. Savickai
tė, V. Klybaitė, J. Skučaitė-Šu- 
kienė su vyru ir sūnum, p. Čer
nius (generolo Černiaus sūnus), 
J. Galminas, R. Čerkeliūnienė, V. 
ir K. Milukai, T. Jagella, M. Ston
kus, E. Staknys, A. Žemaitis, H. 
Krištaponis, V. Liobis, V. Bildu- 
šis, o vėliau atvyko dar ir M. Tu- 
belytė.

Tremtiniai p. Lapienei įteikė 
su jų visų parašais puikią me
nišką lėlę. Ponia Lapienė turi 
stačiai ištisą muziejų labai gra
žių, meniškų, pačių tremtinių 
pagamintų, įvairiausių dovanė
lių bei mūsų žymiausių tremties 
rašytojų knygų su specialiom de
dikacijom jų gerajai globėjai.

Ponia Lapienė turi visą didelį 
albumą vien tremtinių atsiųstų 
fotografijų. Ji gauna šimtus 
tremtinių laiškų ir tiesiog reikia 
stebėtis tuo rūpestingumu ir 
energija, su kuria ji taip labai 
daug yra padariusi mūsų trem
tiniams.

Kun. Kazimiero Tumasonio 
primicijų iškilmes

Birž. 13 d. Angelų Kara
lienes par. bažnyčioje savo 
pirmąsias iškilmingas mišias 
laikė kun. Kazimieras (Anta
nas) Tumasonis, pranciško
nas, velionio Jurgio ir Mari
jonos Tumasonių sūnus.

Primicijantą į bažnyčią ly
dėjo įspūdinga parapijos vai
kučių procesija, parapijos 
chorui didingai giedant. Baž
nyčia buvo pilna žmonių, vie
tinių ir iš kitur atvykusiųjų. 
Primicijantui patarnavo kle
bonas kun. J . Aleksiūnas — 
arkikunigu, kun. T. Meszaros 

Į— dijakonu ir kun. Vincen
tas Pažereckas — subdijako- 

•nu. Pamokslą pasakė kun. K. 
I Žvirblis, domininkonas. Baž- 
I nytinį giedojimą puošė savo 
solo giesmėmis K. Jurkevi
čius ir Ad. Kižienč.

| Po mišių didelei miniai su
teiktas pirmas naujo kunigo 
palaiminimas.

Naujajam kunigui pagerb
ti, jo motina turėjo suruošus 
pietus, kuriuose dalyvavo 
per 250 asmenų (abejose sa
lėse). Par. choras, muz. Pr. 
Dulkės vedamas, padainavo 
sveikinimo dainų. Programai 
vadovavo klebonas kun. J. 
Aleksiūnas.

Sveikinimus pareiškė kun. 
K. Paulionis, kun. P. Skrode
nis, kun. A. ir V. Pažereckai, 
kun. J. Vincius (iš Indianos), 
kun. A. Masaitis, kun. Mesza
ros, kun. K. Žvirblis, giminių 
vardų M. Tumasonienė (iš 
Chicagos) ir Žilionis, kunigo 
broliai Jurgis ir Edwardas ir 
jo motina.

Parapijos draugijos įteikė 
sveikinimo dovaną. Visiems 
sveikintojams, pietų daly

viams ir visiems savo gera
dariams nuoširdžiai padėko
jo kun. Kaz. Tumasonis.

Pietuose dalyvavo daug 
Tumasonių šeimos artimų 
pažįstamų, šios apylinkės 
veikėjų, kaip Krušinskai, O. 
Sijevičienė, Galčiai, J. žemai
tis su dukrele (iš N. J.), A. 
Pažereckienė, Skrodeniai ir 
kiti. Visi linkėjo naujajam 
kunigui gausios Dievo palai
mos jo darbe. Visi maloniu 
žodžiu atsiminė jo tėvelį, ve
lionį Jurgį Tumasonį, nuošir
dų lietuvį kataliką, užgrū
dintą veikėją.

Prie stalo patarnavo jau
nos panelės: Darata, Marie 
ir Aldona Mačytės — jubi- 
liantų dukrelės.

Prie alaus patarnavo jau
ni vyrai—veteranai: Jonas 
Barzdaitis, Albis Rekis ir Vy
tautas Neverauskas.

Prie svečių stalo jubilian- 
tus savo kalbomis sveikino: 
Pijus Blažaitis, Juozas Drau
gelis, Ona White, Jonas Ai- 
monas, Jonas Barzdaitis, Pi
jus Šalickas ir pasakė kal
bas taip pat patys jubilian- 
tai.

Linkiu jubiliantams lai
mingai sulaukti ir 50 metų 
sukaktį.

Pijus Blažaitis.

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.

Los Angeles, Cal.
“Kalifornijos Lietuvio” gegu

žės laida išėjo turininga ir įvai
ri. Be vietinių žinių jame telpa 
įdomūs straipsniai ir eilėraščiai. 
“Kai. Liet.” leidžiamas Los An
geles, 9204 S. Broadway. Prenu
merata metams — $2.00.

S . A.

Parapijos vardu tremtiniams 
šelpti vėl pasiųsta 347 svarai rū
bų ir avalynės, kuriuos suauka- 
vo patys parapijiečiai. Supaka- 
vimus, kaip ir visuomet, atliko 
pp. Slėniai. Išlaidas padengė au
kų būdu patys žmonės. Ragina
me ir toliau nepamiršti 
brolių tremtinių.

Įkurdinimui tremtinių 
rikoje dirbama kartu su 
tautų komitetu, kuriam
vauja arkivyskupo skirtas pre
latas. Iš lietuvių pusės į tą veik
lą įeina vietos klebonas, adv. S. 
Paltus, A. Skirius ir B. Starkie- 
nė. Jau surasta apie 100 asme
nų, kurie sutinka priglausti at
vykusius tremtinius.

Šiai metais parapijos bazaras 
bus spalių 3 ir 10 d. Manoma iš
leisti naują automobilį laimėji
mais.

savo

Ame- 
visų 

vado-

25 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS
Birželio 13 d. buvo sureng

tas Anderson svetainėje, Ja
maica Ave., Woodhavene, 
bankietas pagerbimui Mari
jonos ir Petro Mačių 25 metų 
vedybinės sukakties proga. 
Buvo susirinkę apie 150 sve
čių. Dalyvavo p. Mačių ge
riausi draugai. Mary ir Pet
ras Mačiai yra labai gero bū-

KAPUCINO TĖVO KUVEI- 
KIO ĮŠVENTINIMAS

Sekmadienį, birž. 6 d. bu
vo įšventintas naujas lietu
vis kapucinas misijonierius, 
kun. Pranciškus, Rufin, Ku- 
veikis, O. F. M., kuris atlaikė 
savo pirmąsias šv. mišias sa
vo parapijos Šv. Mykolo baž
nyčioje, 225 Jerome Street, 
Brooklyne.

Mūsų jaunam lietuviui prie 
mišių patarnavo šie prelatai: 
— Paschal Ahern, Šv. Myko
lo parap. klebonas, Edward 
McBride, M. A., buvęs profe
sorius Gerrison, N. Y., Tėvas 
Bertrand Scully — Gerriso- 
no direktorius, prel. Didacus, 
—Šv. Jono par. New Yorke 
klebonas, buvęs selebranto 
mokytojas Gerrisone.

Labai gražiame pamoksle 
buvo išgirti lietuviai ir buvo 
pažymėta, kad kun. Kuveikis 
yra pirmas lietuvis įšventin
tas į kapucinus iš šios pro
vincijos.

Po mišių svetainėje buvo 
pietūs, kuriuos iškėlė su jų 
parapijos draugų pagelba p. 
Kuvaikiai. Publikos buvo apie 
200 žmonių.

Gražu, kad lietuviai, gyven 
darni tarp svetimtaučių, vis 
vien negali pamiršti lietuviš
kų jausmų. Ir p. Kuveikiai 
surinko ten buvusius lietu
vius ir parsivežė pas save na

MIRĖ A. SLANINA
Birželio 13 d., savo vardi

nių dieną, mirė a. a. Antanas 
Slanina. Paliko nuliūdime sa
vo mylimą žmoną Magdaleną, 
brolį Aleksandrą, sūnus — 
Antaną, Pranciškų, Juozą ir 
Joną, marčias — Oną ir So
fiją ir 6 anūkus — Teresę, 
Joną, Lorrainę, Joan, Marion 
ir Louise.

| Velionis Amerikoje išgyve
no virš 47 metus. Paskutiniu 
laiku dirbo Amerikos Lietu
vių Piliečių Klube, Maspethe. 
Jis yra kilęs iš Vilniaus, Lie
tuvos.

Gedulingos mišios buvo 
Viešp. Atsim. parap. bažny
čioje, Maspethe. Po to velio
nis buvo nulydėtas į Kalvari
jos kapines.

A. a. Antanas buvo malo
naus, lėto būdo, mylimas vy
ras ir tėvas ir kaimynas.

Laidotuvėmis rūpinosi V. 
R. Valantiejienė, 54-41 72nd 
St., Maspeth.

A. A. ONA VAIČIEKAUS- 
KIENĖ

Birželio 9 d. mirė Ona Vai- 
čiekauskienė (Wyche). Po 
iškilmingų pamaldų Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
birželio 13 d. ji buvo palaido
ta Kalvarijos kapuose.

Paliko nuliūdime vyrą, 
dukterį Oną, žentą ir du anū
kus.

Ona Vaičiekauskienė buvo 
uoli “Amerikos” skaitytoja 
ir rėmėja, o taip pat šelpė 
drabužiais ir aukomis tremti
nius.

Ilsėkis, gera lietuve, šios 
šalies žemelėje, nors tu norė
jai dar pati matyti Lietuvą 
laisvą ir tikėjais amžiną po
ilsį rasti gimtoje tėviškės že
mėje. P. J. M.

IEŠKO GERADARIŲ
Aš esu su dviem vaikais, einu 
sunkiu tremtines keliu. Bučiau 
giliai dėkinga tam, kas atjaustų 
ir materialiai sušelptų mus.

JULĖ ŠINKIENĖ,
D. P. Camp “Churchill”
(20) Lehrte b. Hannover 

British Zone, Germany

Matthew 
BUYAUSKAS 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172
®®@®oa

VYNAS — LIKERIAI — ALUS 
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

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

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y
Telefonas: Stone 3783

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

I
 Baras ir Naktinis Klubas ii 

THE “ALLIANCE HALL” ’
(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)

Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI J 

80 St. Marks PL (8th St.) Manhattan ? 
Viena iš gražiausių New Yorko svetainių. Sekmadieniais 2 
išnuomojama vestuvėms ir bankietams patogiom sąlygom. ft 

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras

Didelė pasilinksminimo programa yPENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS 7

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus
ft

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

TeL EVerjfreen 7 - 6868 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

1 Graborius—Balsamuotojas 1

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., (
Brooklyn, N. Y. .

Tel. STagg 2-5043 į

Matthew P. Ballas J
(Bieliauskas) 6

Laidotuvių Direktorius

Notary Public >

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y. >

do ir inteligentiški žmonės. 
Mrs. Mary Mačienė čia gimus 
ir augus kiekvienam reika
lui esant pagelbsti, ypač kur 
reikia sutvarkyti reikalai an
glų kalba. Taip pat kalba pui
kiai lietuviškai ir yra labai 
veikli dalyvė vietos lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. P. 
Mačiai yra užauginę 3 pui
kias dukreles, kurios, mamy
tės dėka, taip pat kalba gra
žiai lietuviškai. Taip pat Ma
ry ir Petras Mačiai užaugino 
našlaičiu likusį Joną Barz
daitę, kuris dabar yra stam
bus vyras, II-jo Pasaulinio 
karo veteranas.

Bankieto rengimo komisi
ją sudarė: pp. Nelė Rekis, 
Ona Blažaitis, Darata Mačy- 
tė, Marie Mačytė ir Vincas 
Mačys.

Svočia Nelė Rekis pavaiši
no visus svečius puikiu vai
sių tortu ir skaniais valgiais.

Piršliu buvo Mr. Pijus Ša- 
lin-šalinskas, žinomas biznie- 
nius.

Puikų skanų maistą paruo- 
j šė gerb. jubiliantų giminai
tės: V. Bernotą, Ona Mačys,
Jane ir Kazla Mačys.

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS

PRADŽIA 2 VAL. PO PIET
Klebonasi

ĮŽANGA 65c.i

PARAPIJOS DARŽELYJE
15 E. 23rd ST., BAYONNE, N. J. 

Širdingai visus kviečia

METINIS PIKNIKAS
Įvyks

Sekmadienį, BiržeHo-June 27 d., 1948

'EVergreen 8-9770 7

I v v

i Joseph Garszva į

) Graborius—Balsamuotojas Y

) 231 Bedford Avenue, Y
) Brooklyn, N. Y. \

iTel. Virginia 7-4499 7

i F. W. Shalins K
Į (Šalinskas) 7

Laisniuotas Graborius 7
) Suteikiam Garbingas
* ' Laidotuves S

; - $150 - |
! KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 6
} NEMOKAMAI 7
p 84-02 Jamaica Avenue,
? Brooklyn, N. Y. 6

I
PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.

LAISNIUOTAS GRABORIUS 6

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 6 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Inc. į

354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y. j
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774 y

Mūsų telefonas nemiega «

V:-.-.'...,?..... ,. V - '^7'-*?’
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NEW Y0RK0 APYLINKES

LIETI V
LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM

DEXTER PARKE
Jamaica Avc. ir Eldci’ts Laiic (75tll S Pikniko pradžia 2 vai. popiet

Lietuvių Dienos belaukiant
LIETUVIŲ DIENOS KOMI

TETO NARIAMS
Paskutinis Lietuvių Dienos 

Komiteto narių susirinkimas 
yra kviečiamas penktadie
nį, birželio 25 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje, tuoj 
po Federacijos susirinkimo.

Šiame susirinkime bus ga
lutinai paskirsistyta pareigo-

mis, pasidalinta darbais. 
Svarbu, kad visi komiteto na
riai dalyvautų.

Dalyvaukime visi ir sėk
mingai užbaikime pasiruoši
mo darbą besiartinančiai 
New Yorko apylinkės Lietu
vių Dienai, kuri įvyks liepos 
4 d., Dexter Parke, Woodha
ven, N. Y.

19-toji

KLEEN KOL COAL CO.

Telefonas: EVergreen 7-7411

JfAIKAIP y

EIK

KRIAUČIŲ DELEGATO RINKIMAI Maspetlio Žinios

Entered 
office at

amef
LIK
KUI

Lsigailėsit!...
L markės patamsy 
Ljmiavo...
L rašot niekos...
bokime

lepo

Birželio-June 25

hiiy4U54

^as daiktas yra - 
įjįr papiknikauti.' 

■ žmogui truputį 
ji, senus drau- 
ir svieto naujie- 
s apšnekėti, 
kuriai gražuolei 

•js iš metų išeiti,. 
ramiam vyrukui 

■> gręsia, tai net 
įli aplankyt irgi 
<5GS piknikas... 0 
$ atsitikimų bu- į 
Ijjaike mesta ant1

Mūsų Apylinkėje
• Liepos Ketvirtą visi ke

liai mūsų apylinkėje veda į 
vieną vietą — į Lietuvių Die
ną, Dexter parke.

• Kun. Ig. Albavičius, Ci
cero klebonas, šioje savaitė
je lankosi Elizabethe. Vyks
ta iš Chicagos į Kat. Susivie
nijimo seimą Bostone.

• Prano Milo-Milašausko 
rėmėjai nuoširdžiai tiki, kad 
Pranas bus sekantis lietuvių 
siuvėjų lokalo delegatas.

• Kun. K. Paulionis šiomis 
dienomis paskirtas vienuoly
no kapelionu, Rankonkoma,

Apreiškimo 
Parapija

• Juozui Ginkui birželio 20 
d. sukako 60 metų. Visi jo pa- 
■žjstami. linki jam ilgiausių 
metų! “Amerika” linki jam 
tvirčiausios sveikatos!

• Kun. J. Vincius iš India
nos, atvažiavęs virš 900 my
lių į K. Tumasonio primici
jas, lankėsi “Amerikoj.” Nors 
gyvena visai tarp svetimųjų, 
kun. Vincius puikiai kalba 
lietuviškai.

• Rūta Milukaitė ruošiasi 
ištekėti už Albino Strazdo.1 
Abu būsimi jaunavedžiai yra 
atvykę iš tremties prieš po
ra metų.

• Dr. Kostas Račkauskas 
Fordhamo universitete nuo 
rudens dėstys daugiau daly
kų.

• Kostas Jurgėla su savo 
šeima birželio 20 d. lankėsi 
Stony Brook, L. I. p. Lapie
nės puošnioje vasarvietėje.

• Mrs. Mary Podžius, sena 
mūsų skaitytoja iš Brookly- 
no, apsilankė “Amerikos” įs
taigoje ir ta proga užsimokė
jo prenumeratą už 2 metus.

• Silv. Šimonyte, Detroito 
Kat. Fed. pirmininko Mato 
Šimonio duktė, lankėsi New 
Yorke.

• Dr. Pr. Padalskis, aplan
kęs Lietuvių Pranciškonų re
zidenciją Maine valstijoj, grį
žo New Yorkan.

• Poetas B. Brazdžionis ti
kisi greit atvažiuoti Ameri
kon. Jo atvažiavimu ypatin
gai rūpinasi jo giminaitė Pr. 
Lapienė iš Stony Brook, L. I.

Įspūdingas mokslo metų 
užbaigimas

Baigusiems - graduantams 
Apreiškimo parapijos mokyk
lą, birželio 20 d., bažnyčioje, 
prieš mokinių mišias, kleb. 
kun. N. Pakalnis išdalino bai
gimo diplomus.

Vakare 7:30 vai. parapijos 
salė buvo sausakimšai pilna 
vaikų tėvų ir svečių. Gradu- 
antai scenoje visus pasveiki
no daina. Po to, Aušrelė Ben- 
doriūtė labai gražiai lietuviš
kai visus pasveikino ir padė
kojo tėveliams, seselėms ir 
vietos kunigams už rūpestin
gumą ir auklėjimą.

Rinktinis berniukų ir mer
gaičių choras gražiai sugie
dojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir padainavo keletą 
lietuviškų dainelių, nors jų 
tarpe dauguma buvo ir sve
timtaučiai.

Gal didžiausio įdomumo su
kėlė vaikų darželio “abitu
rientai” — graduantai. Jų 
programą vedė “seselė” do
minikone ir “kunigas,” — bet 
tai buvo du to paties vaikų 
darželio mokiniai vienuoliš
kai ir kunigiškai aprengti. 
“Seselė” ir “kunigas” labai 
gražiai atliko savo paskirtį.

Turtinga, įvairi programa, 
tautiniai šokiai, baletas, cir
kas, muzika taip patiko pu
blikai, kad kaip bematant 
prabėgo ištisos 2 valandos.

Pabaigoje kun. N. Pakal
nis ir kun. B. Kruzas išdali
no geriausiems baigusiems 
mokyklą mokiniams dovanas. 
Klebonas širdingais žodžiais 
pasveikino baigusiuosius.

Iš graduantų atsisveikini
mo kalbą pasakė Theresa Mi- 
rande.

Seselės dominikonės netik 
išmokė vaikučius kas bendru 
mokyklų nuostatų įsakyta, 
jos parodė didžiausį uolumą 
ir rūpestingumą gražiu vai
kučių auklėjimu, be to, sura
do laiko paruošti vaikučius 
tokiai gražiai programai.

Pr. Milas-Milašauskas

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. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Šis mėnuo buvo gyvas įvai
riomis agitacijomis dėl siuvėjų 
delegato rinkimų. Pareikšta įvai
rių nuomonių apie delegatų ver
tingumą ir sumanumą tam dar
bui.

Norėčiau tarti keletą žodžių 
šiuo reikalu. Per daugelį metų 
kriaučių 54 lokalas turėjo įvai
rių delegatų, kurių buvo ir gerų 
ir blogesnių. Prieš keleris me
tus mes atsikratėme tų, kurie 
darė mūsų lokalui gėdą. Mūsų 
lokalo vardas buvo iškeltas kuo 
aukščiausiai: visuomeniniame
gyvenime, lietuvių išeivijos tar
pe, unijos veikloje ir darbuose 
visur buvome pavyzdingi.

Lietuviai katalikai siuvėjai 
turime labai rimtai susirūpinti, 
kas vadovaus mūsų lokalui, kas 
turės pareigą mus atstovauti, 
ginti mūsų darbo klausimus ir 
lokalo gerovę. Mūsų lietuvių 
brolių ir seserų, vargstančių po 
visos pasaulio šalis, kenčiančių 
didžiausį skurdą ir baimę dėl ry
tojaus, viltys sudėtos į mus, 
amerikiečius lietuvius. Taip pat 
galime ir Amerikoje sulaukti vi
sokių sukrėtimų.

Savo darbams ir šiems visiems 
reikalams reikia nuoširdaus ir 
patyrusio žmogaus. Mes norėtu
mėm jį jums rekomenduoti. Juo 
yra PRANAS MILAS. Dar 1931 
metais, tik ką grįžęs iš Lietu
vos, stojo į mūsų lokalą—uniją, 
pačiais sunkiausiais depresijos 
laikais. Tuojau kaip jaunas ir 
veiklus asmuo buvo išrinktas į 
lokalo valdybą, kurioje nuolatos 
užimdavo svarbias vietas.

Katalikams buvo įdomu sekti 
jo veiklą ir ne kartą sakydavom 
“na, tai jau bolševikai j j pasi
gavo, ir iš jo bus bedievis,” bet 
buvo apsirikta, nes laikui bėgant 
pastebėjom, kaip Pranas gabiai 
ir drąsiai spręsdavo unijos rei
kalus ir savo mintis reikšdavo 
prieš darbininkų priešus ir sve
timos tautoms parsidavusiems 
asmenis gindamas šiuos reikalus, 
jis buvo nepalenkiamas.

Buvo renkamas į aukštesnes 
vietas atstovauti lokalą unijos 
įstaigose, kur jam teko susipa
žinti su aukštais unijos viršinin
kais ir įsigyti jų pagarbą. Mums 
buvo malonu matyti jauną vy-

kia juos išauklėti užimti svar
bias vietas, reikai duoti jiems 
progos pasirodyti aktyviame vei
kime. Pranas Milas per 17 metų 
užsitarnavo tos garbės ir vietos, 
dirbdamas unijoje, ir todėl jis 
vertas užimti delegato vietą. Jo 
darbai už jj kalba.

Kiekvienas katalikas unijis- 
tas būtinai turėtų dalyvauti de
legato rinkimo susirinkime ir 
balsuoti už Praną Milą , susipra
tusį darbo žmogų.

Visi — merginos, moterys ir 
vyrai—dalyvaukite kriaučių su
sirinkime šį trečiadienį, birželio- 
June 30 d., Amalgameitų salėje, 
11-27 Arion PI., Brooklyne, 7:30 
vai. vakare.

Tegu nelieka nei vieno, kuris 
neatliktų savo pareigos. Būtų di
džiausia gėda, jei dėl mūsų ne
dalyvavimo, iš apsileidimo ar 
tingėjimo, kas nors kitas būtų 
išrinktas delegatu. Patys daly
vaukite ir draugus ir pažįsta
mus prikalbinkite atlikti savo 
pareigas tinkamai.

Katalikas Kriaučius

MOTERŲ S-GOS 29 KP. 
LINKĖJIMAI

Į “Amerikos” įstaigą buvo 
atsilankiusi Moterų Sąjungos 
29 kuopos veikli pirmininkė, 
Marijona Kivytienė, perduoti 
Lietuvių Dienos rengėjams 
savo linkėjimus ir pridavė 
kuopos paskirtą auką $5.00. 
Be to gerbiama pirmininkė 
pareiškė, kad visos jų kuo
pos narės nutarė dalyvauti 
Lietuvių Dienos iškilmėse.

Garbė moterims, kurios 
taip nuoširdžiai remia savo 
spaudą.

Be to p. Kivytienė mums 
pranešė labai liūdną žinią, 
kad Bellaire, L. I., mirė “A- 
merikos” skaitytoja, ir dau
gelio draugijų veikli narė. Ur
šulė Overzotienė. Laidotuvės 
įvyko birželio 23 d., iš Ap
reiškimo bažnyčios,

rą, interesuotą unijos veikime ir Z 
matyti Praną nenuėjus į bolše- w 
vikų pusę, bet visuomet esant iš- 
tikimu amerikiečiu kataliku lie- $ 
tuviu. iŠ

Visi lietuviai katalikai siuvę- t 
jai turi rimtai pagalvoti. Mes S 
turime išrinkti Praną Milą-Mi- » 
lašauską 54 lokalo delegatu. Per x 
daugelį metų mes sakėme, kad S 
mums reikia jaunų žmonių, rei- į

Mr -

—Birželio 22 dieną po ge
dulingų pamaldų mūsų baž
nyčioje čia palaidotas a. a. 
Jonas Poškus.

—Į Sus. L. R. K. A. seimą 1 
Bostone iš mūsų kuopos va
žiuoja p. Kubilius.

PADĖKA

kle-Širdingiausiai dėkoju 
bonui kun. Aleksiūnui, jo pa- 
gelbininkui kun. Masaičiui, 
kun. J. Vinciui, specialiai at
važiavusiam tiek daug kelio, 
kūmai O. Sniečkus bei jos 
dukrelei, Mr. ir Mrs. Puti
nams, H. Mažeikai, Mrs. 
Dumblienei, Adomaitienei, 
Milukicnei, Pankevičienei ir 
visiems, kurie buvo malonūs 
patarnauti prie stalo ir šei
mininkauti, o taip pat iš šir
dies dėkoju visiems, kurie tik 
malonėjo atsilankyti ir pa
gerbti mano sūnaus kun. Ant. 
K. Tumasonio primicijas.

Mrs. George Tumasonis

Namai—Apdrauda 
J. P. M A(IIU LIS 

REAL ESTATE & INSURANCE 
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway stoties) 
Tel. Virginia 7-1896

Mod&ut.
MADE-TO-ORDER

BALES & REPAIR OF 
Wumbermo Machines

86 Wolter St. New York K. N. Y.
,________Teu BEekman 3-6B28
J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis

Pranešldt—Prisiųslm Katalogą Dykai

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
------Nebrangiausia—ir—Geriausia------ "^2

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET 'BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

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

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

LISAUSKO
ANGLYS, 

o
496 Grand Street

Gyvenimo Vi
53-82 72nd PI. Tel. HA G-8406

ANGLIŲ ROMP.
COKE ir ALIEJUS
FISAS.

I jpreiškimo ar ku-' 
L parapijos alto-:

Lį ir jauni,— nei
■ Lietuvių Dienos ■ 
kri likti namie, 
krys, — ateikit,;

Brooklyn, N. YJ 
t a :

Maspeth, N. Y,
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethel 
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—-Nemokamai! 1

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms

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

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusio

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N.

D. Wliitecavage, Savininkas

Clement A. Vokei

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

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

Josepli Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2940

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hi'Is 

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

Parduodame farmas, lo-| 
tus, krautuves ir dirbtu
ves, taipgi išnuomojame.

Teisingas patarnavimas per 38 metus.

a e ui jn jj 
iiB

B. ZINIS
LAISNTUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE

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

4-3487 RE 9-1506

499

EV

i i •

įtikina, kad prie- 
Uno suvaržymų 
Makarų Vokieti
kę kurios jie no-

h būtų, tai tada, 
kas amerikiečių 
fce elektros jėgos 
ūkimo taip pat 
ks nuo vokiškų 
pdžio? Argi šo
ki, kad patamsy 
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