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Pasaulis jau pradeda ne
rimti — kas čia darosi, kodėl 
nieko negirdėti apie tuos da
lykus, kurie buvo paskelbti 
Paryžaius konferencijos ko
munikate. O gražių dalykų 
buvo tame komunikate. Ten 
buvo ir greitas naujos konfe
rencijos sušaukimas, ir su
tartis su Austrija, ir Berly
no reikalų sureguliavimas, ir 
mėginimas pradėti Vokieti
jos reikalus spręsti. Rodosi, 
jau būtų laikas kalbėti apie 
pasiruošimus tuos “sutartus” 
dalykus spręsti. Bet, deja, 
kažkodėl, apie tai taip tylu...

MASINĖ BOMBŲ GAMYBA Akcija prieš vienu o-

Keista buvo ta Paryžiaus 
konferencija, kaip ir visos su 
Kremliaus žmonėmis darytos 
konferencijos. Daug konfe- 
ruota, daug puikių protokolų 
prirašyta, daug gražių daly
kų “sutarta,” bet visų tų da
lykų gale — Atlanto paktas, 
Europos ir Artimųjų ' Rytų 
ginklavimas, Amerikos ge
neralinio štabo viršininko su 
patarėjais į Europą išvyki
mas. Atrodo, kad tose konfe
rencijose laisvojo pasaulio 
politikos vyrai pamato tik
rus Kremliaus dantis. O tie 
dantys, matyti, pakankamai 
baisūs, kad tik grįžus iš kon
ferencijos griebiamasi pa
tikrinti ginklus.

Atominės energijos komi
sija Kongresui pranešė, kad 
1948 metais yra išbandyti 
naujausi atominės bombos 
tipai, šios atominės bombos 
yra žymiai galingesnės už 
ankstyvesnes bombas. Dabar 
atominės bombos jau gami
namos fabrikuose masiniai.

Prie to dar prezidentas 
Trumanas pareiškė, kad ato
minės energijos tyrinėjimai 
daro labai gerą pažangą, kad 
ši energija plečiama tiek ap
sigynimo, tiek ir žmonių ge
rovės reikalams.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad atominės bombos gamy
ba jau prasidėjo “normaliu 
fabrikiniu būdu,” tai yra, 
kad ji iš laboratorinės gamy
bos perėjo į fabrikų gamy
bą. ?

Marshallis už gink-

Praeito karo metu buvęs

Belaisvius turės 
gerbti

Ženevoje, Šveicarijoje, įvy
ko tarptautinė konferencija, 
kur dalyvavo apie 60 kraštų 
atstovai, kur buvo sprendžia
ma ateities karų belaisvių 
problema. Visų kraštų atsto
vai pasisakė už tai, kad be
laisviai turi būti traktuojami 
kaip žmonės, o ne taip, kaip 
juos traktavo naciai ir sovie
tai pereito karo metu. Be
laisviai neturi būti varomi 
minų graibyti ir kitų pavo
jingiausių darbų atlikinėti.

Prieš šitą mintį pasisakė 
sovietų atstovas gen. N. Sla
vine. Jis pareiškė, kad be
laisviai tos kariuomenės, ku
ri minas sudėjo, turi tas mi
nas ir išrinkti.

Į šitą bolševikų generolo 
kalbą griežtai atsakė Kana
dos atstovas. Jis pareiškė 
esąs labai nustebintas gen. 
N. Slavine pareiškimu, pa-

Rumunijos komunistinė 
vyriausybė paskelbė įsaky
mą, kuriuo visos katalikų 
vienuolių labdarybės ir svei
katos priežiūros įstaigos per
imamos valdžios, o vienuolės 
ir vienuoliai paleidžiami. Vi
są tai turi būti įvykdyta iki 
rugpiūčio 15 d. Šis įsakymas 
palietė 1,400 seserų vienuo
lių ir apie 100 vyrų vienuo
lių.

Vatikano sluoksniai pa
reiškė, kad Rumunijos ko
munistai yra suplanavę ka
talikybę Rumunijoje išrauti 
iš šaknų.

Attlee serga

Gyvena Karo Baimę
Attlee atkirto 
Churchill iu i

PADEKIME EUROPAI

Tie, kurie turėjo nelaimės 
pirmieji būti Kremliaus au
komis, ilgai buvo pasaulio 
“nesuprasti.” Pabaltos kraš
tai “patys” prisijungė prie 
sovietų, Suomija “išprovoka
vo” karą prieš Maskvą/Len- 
kija “pati” norėjo;kad jąrval- 
dytų “Liublino” komitetas, 
Vengrija... Na, ir pagaliau 
pasauliui “pasidarė” aišku 
viskas, šiandieną jau iš visų 
kampų kalbama: o jūs, lietu
viai, jau prieš 9 metus tiesą 
kalbate apie bolševizmą. Gai
la tik, kad pasaulis nenorėjo 
suprasti iki šiol. Nesuprasti 
čia nebuvo ko, reikėjo tik no- 

. rėti suprasti.

Amerikos katalikai, kurie 
sudaro labai didelę dalį tau
tos, iki šiol negalėjo pasinau
doti valdžios pinigais, ku
riuos jie patys žymia dalimi 
sudeda, savajai katalikiškai 
mokyklai. Katalikiškas Mo
kyklas katalikai turi išlaiky
ti atskirai-savo pinigais. Kai 
šis klausimas kilo šiemet 
Kongreso institucijose, kata
likai su pagrindu ėmė reika
lauti savo mokykloms val
džios paramos. Už tai kalba 
žmoniškumo principai, Ame
rikos demokratija, ir visos 
kitos aplinkybės laisvajame 
pasaulyje.

Amerikos generalinio štabo i reiškimu to krašto,^ kuris 
virsimnku, o paskutiniu me- 
tu — Valstybės Sekretorium, 
G. C. Marshallis buvo pa
kviestas Atstovų Rūmų už
sienio komisijos pasisakyti 
prezidento siūlomos Europos 
apginklavimo programos rei
kalu. G. Marshallis pasisakė 
už skubų tos programos pri
ėmimą ir Europai pagelbą. 
Jeigu mes Europą paliksime 
pačiai sau, atsidursime pa
tys sunkioje padėtyje, pareiš
kė buvęs Valstybės Sekreto
rius. "....

Marshallis pasisakė prieš 
mažinimą prezidento siūlo
mos sumos. Jis pabrėžė, kad 
šitoji apginklavimo progra
ma gali sustabdyti sovietų 
ketinimus, kurių jie gali im
tis tuo metu, jei prieš juos 
stovįs pasaulis liktų negink
luotas ir silpnas.

'tiek daug kalba apie žmoniš
kumo idealus, žmonėms reik 
ne kalbų, o darbų.

Tai būtų karas

Clark paskyrimas

Kaip žinome, prezidentas 
Trumanas pareiškė paskir
siąs Tom Clark, dabartinį 
krašto gynėją, vyriausiojo 
teismo teisėju, vietoje miru
sio Fr. Murphy, o senatorių 
J. H. McGrath—T. Clark vie
toje.

Daugumas senatorių pa
reiškė, kad Senatas šituos 
prezidento paskyrimus pa
tvirtins. Clark ir McGrath 
prezidento pasiūlymą priė
mė.

Kariuomenės sekretorius 
Gray pareiškė, kad jeigu so
vietai pultų vakarų Vokieti
ją, ten esantieji U. S. kariuo
menės daliniai kovotų. Jis 
atsakė į klausimą vokiečių 
žurnalistų, kurie šiuo metų 
vieši Washingtone.

Šiuo metu Vokietijoje yra 
apie 93,000 U. S. kareivių. 
Sekretorių vokiečių žurnalis
tai dar paklausė, ar yra nu
matoma dabartinį kariuome
nės kiekį Vokietijoje padidin
ti ar sumažinti? Sekretorius 
atsakė, kad apie kokius nors 
pakeitimus jam nėra žinoma.

Pagaliau žurnalistai dar 
paklausė sekretorių, ar jis 
nemano, kad sovietai gali 
pulti vakarų Vokietiją? “Ma
no atsakymai jums jokiu bū
du nereiškia, kad aš manau, 
jog sovietai būtinai pasiren
gę pulti,” — atsakė Gray.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas C. Attlee susirgo. Po
nia Attlee pareiškė, kad jos 
vyras guli lovoje, paguldytas 
persišaldymo. Gydytojai ta
čiau pareiškė, kad nieko pa
vojingo nėra.

Kaip žinome, anglų užsie
nio ministeris E. Bevinas ir 
turtų kancleris Cripps taip 
pat serga. Šiuos valstybės vy
rus nukamavo persidirbimas 
karo ir pokariniu metu.

Bevinas šiuo metu yra 68 
metų, Crippsas — 60 metų, o 
Attlee — 66 metų. Attlee per
nai suvargino dvi ligos — di
delė. egzema ant kojos ir 
žaizda dvylikpirštėje žarno
je.

Buvęs Anglijos ministeris 
pirmininkas W. Churchillis 
padarė stiprius priekaištus 
darbiečių vyriausybei, pa
brėžęs, kad jie nemokėjo 
krašto ūkio sutvarkyti, kad 
jie nemoką krašto valdyti, 
kad jie be reikalo išeikvojo 
8 bilijonus dolerių.

Attlee labai aštriai atkir
to Churchilliui, pabrėžda
mas, kad jis yra neišmanėlis, 
piktas šmeižikas.

Šitie susikirtimai yra pa
dariniai artėjančių Anglijos 
parlamento rinkimų, per ku
riuos Churchillis nori atsi
griebti, o Attlee — išsilaiky
ti.

Prancūzai ratifika
vo paktą

Pertvarkomas vokie
čiu valdymas

Amerikos konsulato 
tarnautojai uždaryti

Į JAV konsulato patalpas 
Shanchajuje įsiveržė apie 
150 kiniečių, uždarė konsu
lato tarnautojus ir neišlei
džia jų išeiti. Konsulas krei
pėsi į komunistų karo vado
vybę, bet ši atsisakė tvarką 
padaryti.

Atrodo, kad čia yra tyčia 
daroma komunistų provoka
cija prieš JAV. Įsiveržėliai 
sakosi buvę Amerikos laivy
no darbininkai ir reikalauja 
atlyginimo. Bet konsulato 
tarnautojai sako, kad tokių 
jie niekada nematę dirbant 
amerikiečiams. Tų, kurie dir
bo prie amerikiečių laivų, 
kol laivai buvo Shanchajuje 
prieš komunistų atėjimą, įsi
veržėlių tarpe maža yra.

Sulaikytųjų tarpe 
Amerikos laivyno atašė
Stayton ir generalinis kon
sulas J. M. Cabot.

Prancūzijos parlamentas 
ratifikavo Atlanto paktą 395 
balsais prieš 189. Rytojaus 
dieną ratifikavimą patvirti
no aukštieji rūmai — respu
blikos taryba 284 balsais 
prieš 20. . •

Gen. De Gaulle partija bu
vo siūliusi, kad paktą reikia 
padaryti priklausomą nuo 
karinės paramos iš Ameri
kos, tai yra paktą pasirašy
ti tik tada, jei Amerika duos

Valstybės Sekretorius D. 
Achesonas Kongrese gynė 
prezidento Trumano pasiūly
tą Vakarų Europos apgink
lavimo programą. Sovietų po
litinei agresijai Vakarų Eu
ropoje yra užkirstas kelias, 
pareiškė Sekretorius. Totali
tarinis režimas, kai jam už
kertamas kelias politinei ag
resijai, pradeda rengtis mili- 
tarinei agresijai, štai dėl ko 
mes manome, kad sovietai 
gali mėginti pulti Vakarų 
Europą, pareiškė toliau Sek
retorius.

Vakarų Europos valstybės 
gyvena karo baime, tęsė D. 
Achesonas, nes sovietai turi 
po ginklu didžiausią armiją 
pasaulyje, šitiems sovietų 
ketinimams užkirsti kelią, 
reik apginkluoti Vakarų Eu
ropą. Dėl to Kongresas turi 
tuojaus priimti Trumano siū
lomą planą ir padėti Europai, 
o tuo pačiu ir visam pasau
liui.

De Gaulle pasiūlymas atmes
tas, o priimta rezoliucija, 
kur sakoma, kad prancūzų 
vyriausybė turi viską daryti, 
kad iš Amerikos pakankamai 
ginklų gavus.

Taigi, Prancūzija bijosi 
būti sovietų auka.

Karalius priėmė 
lietuvius

Japonų pramonė nuo karo 
labai nukentėjo, nes jų gami
nius dabar mažai kas perka. 
Taigi vyriausybė sumanė pa
rengti laivą, kuris su japonų 
pramonės pavyzdžiais atsi
lankytų viso pasaulio uostuo
se ir bandytų atgauti praras
tas rinkas.

Veda prie karo

—Japonijoje surasta1 žiba
lo šaltiniai. Prie Yabase, kur 
padaryta gręžimai, po žeme 
randasi, kaip apskaičiuoja
ma, apie 6 milijonai statinių 
žibaloo. *

—Jugoslavija atmetė Mas
kvos notą, kurioje buvo rei
kalaujama paleisti suimtus

Socialistų vadas Norman 
Thomas pareiškė žurnalis
tams, kad tas ginklavimosi 
lenktyniavimas tarp sovietų 
ir vakarų pasaulio veda į ka
rą. Thomas pareiškė, kad 
prezidentas Trumanas turėtų 
dar kartą mėginti su Maskva 
rasti kalbą, o paskui tik im
tis vykdyti savo ginklavimo
si programą, jei tos kalbos 
rasti nepasisektų.

Thomas nekalba apie tai, 
kad Stalinas turėtų nuošir-* 
džiai imtis ieškoti tokios ben
dros kalbos ir apie tai, kad 
Trumanas, tos bendros kal
bos beieškodamas, išeikvojo 
visas priemones, kurios tik 
buvo jo galioje. Paskutinė 
priemonė belikusi, parduoti 
Stalinui visą pasaulį — tada 
l#fc«Uu9.gąLįma “rasU’’ kal-

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

Prieš teisėtą Amerikos ka
talikų reikalavimą piestu šo
ka ponia Eleonora Roosevelt. 
Ji griebėsi įrodinėti, kad ka
talikų mokykloms nereikia 
duoti valdžios pinigų, nes ta
da reikės duoti žydų, protes
tantų ir kitoms religinėms 
bendruomenėms. New Yorko 
arkivyskupas kard. Fr. Spell
man poniai Roosevelt atsakė, 
nurodydamas drauge jos ža
lingą Amerikos tautai anti- 
katalikišką veiklą. Ponia 
Roosevelt, įsipainiojusi pole
mikoje su kardinolu, galuti
nai išryškino savo veidą, ka
talikų atžvilgiu. Yla išlindo 
iš maišo.

viešai iškoliojo Rooseveltie- 
nę.” Taigi, ir lietuviškosios 
ylos išlindo iš maišo. Kad tik 
prieš katalikus! Nežiūrint į 
tai, kad ponios Roosevelt ob- 
jektingumą ir teisingumą 
mes gavome pažinti, kai ji 
viešai pasaulio akyse apkal
tino mūsų tautą, kad ji, mū
sų tauta, nesistengia nusi
lenkti bolševikiniam okupan
tui ir tylėti žudoma.

Šitos polemikos proga ne
išsilaikė ir mūsų soicalistai 
su kai kuriais save tautinin
kais besivadinančiais. Ir jie 
šoko... ginti ponią Roosevelt. 
Vienas mūsų socialistinių sa
vaitraščių pirmajame pusla
pyje stambiomis raidėmis 
skundžiasi, kad “kardinolas

Vienybės redaktorius savo 
laikrašty griežtai klausia 
BALFo direktorių, ar tiesa, 
kad BALFo sandėly dirba 
lenkas ir kad BALFo reikalų 
vedėjui alga pakelta iki 100 
dolerių per savaitę, Pono re
daktoriaus žmona yra BAL
Fo direktorė. Įdomu, kodėl 
vyras turi ją klausti per laik
raštį, o ne privačiai namie? 
Jeigu jis ponią direktorę bū
tų paklausęs privačiai, tai ji, 
jeigu nenorėjusi būtų me
luoti, būtų jam pasakiusi, 
kad reikalų vedėjui direkto
riai nėra pakėlę algos 100 do
lerių per savaitę.

Amerikos aukštasis komi
saras Vokietijoje J. L. Mc- 
Cloy paskelbė planą, kaip 
pertvarkomas yra amerikie
čių zonos valdymas Vokieti
joje.

Įkūrus naują vakarų Vo
kietijos federacinę vyriausy
bę, bus sudarytas iš aštuonių 
asmenų vokiečių kabinetas, 
kuriam bus perleista valdyti 
amerikonų zona. Pats McCloy 
liks tada tik civilinis Ameri
kos komisaras Vokietijoje.

Bus sudaryti šie departa
mentai: ūkio, politikos, ka
ro - ginybos, darbo, informa
cijų, vidaus reikalų, adminis
tracijos ir bendroji taryba.

Be to, kiekvienai iš keturių 
provincijų/ kurios sudaro 
amerikonų zoną, bus paskir
ta po atskirą komisarą, kurie 
priklausys tiesiog pačiam 
McCloy. Atskirose vokiečių 
provincijose prancūzų ir an
glų zonose bus amerikonų 
stebėtojai.

yra 
M.

Kinų kariuomenė su
mušė komunistus

—Buvęs Anglijos premje
ras Winston Churchill dabar 
atostogauja Italijoje, kur jis, 
užsimovęs metrinę skrybėlę, 
piešia pajūrio paveikslus. Tų 
jo paveikslų kaina gana aukš 
ta — $1,000 už vieną.

Kaip žinome, raudonieji 
pradėjo didžiulę ofensyvą 
prieš pietų Kiniją. Chang
sha srityje komunistai su
telkė net septynias armijas ir 
norėjo pralaužti frontą, ati
darant kelią į pietus. Bet ki
nų kariuomenė sumušė šias 
armijas ir paėmė patį Chang
sha miestą. Komunistus nu
stebino nacionalinės kinų 
kariuomenės turimi tankai ir 
lėktuvai.

Iš Formosos, kur yra da
bar vyriausioji Kinijos ka
riuomenės būstinė, praneša
ma, kad šiomis dienomis gau
ti iš JAV pirmieji ginklų ir 
amunicijos transportai. Jie 
bus tuojaus pervesti kariuo
menei Kinijos pietų fronte.

Diplomatiniai stebėtojai 
kalba, kad Kinija gali būti 
raudonojo imperializmo ka
pai, kaip kad buvo japoniš
kojo imperializmo žlugimo 
pagreitinimo priežastis.

Danijos karalius savo lai
ve “Daneborg” priėmė lietu
vių tremtinių, gyvenančių 
Thistedo stovykloje, Danijo
je, delegaciją. Lietuvių dele
gacija įteikė karaliui gėlių 
dovaną ir pasveikinimą. Ka
ralius padėkojo ir pasiteira
vo apie jų padėtį ir ateitį.

Danijos spauda ir radijas 
plačiai paskelbė apie šį lietu
vių priėmimą.

laiškas
Vakarų Vokietijoje įvyks

ta federalinio parlamento 
rinkimai rugpiūčio 14 d. Są
ryšy su tuo, vakarų Vokieti
jos katalikų bažnyčiose pa
skaitytas vyskupų ganyto
jiškas laiškas, kuriame nuro
doma, kad katalikai turi bal
suoti už krikščioniškuosius 
kandidatus.

Vakarų Vokietijoje yra 
dvi didžiosios partijos—kri
kščionys socialai, kur vyrau
ja katalikai ir socialdemok
ratai.

Panaikino cenzūra

Amerikonai, anglai ir pran
cūzai visai panaikino cenzū
ras tarptautiniam paštui ir 
visoms kitoms susisiekimo 
priemonėms savo zonose Vo
kietijoje. ši cenzūra taip pat 
panąikinta ir Berlyno vaka
rinėse zonose. Rusų zonoje gi' 
cenzūra stiprinama.

• New Yorko gubernatorius Dewey buvo pakviestas 
Atstovų Kūmų užsienio komisijos pasisakyti dėl karinės 
pagelbos Atlanto pakto nariams, bet Dewey pakvietimą 
atmetė ir pasisakyti nevyko.

z • J. Potter, pirmininkas vienos anglių firmos Kentuc
ky, pareiškė, kad J. L. Lewis su savo unija pasidarė toks 
galingas, kad jis šiandien gali kraštą užviešpatauti, šis 
pareiškimas padarytas vienoje Senato komisijoje.

• Čekoslovakijos komunistai paskelbė visoje krašto 
spaudoje apie vieną kunigą, kuris nuteistas už “spekulia
vimą drabužinėmis medžiagomis.” Taigi, prasideda kaip na
cių laikais prieš Vokietijos vienuolius, kurie buvo pasidarę 
“spekuliantais.”

• Amerikos radijo siųstuvas Berlyne šiomis dienomis 
sustiprintas penkis kart stipriau. Per dieną duodama 100 
siuntimų. Rusų zonoje dabar geriau girdėti ir mažiau nu
kenčia nuo sovietų trukdymų.

• Didelis prancūzų keleivinis laivas “He de France” 
šiomis dienomis pirmą kart nuo karo pradžios atplaukė 
vėl į New Yorko uostą. Laivas yra 45,000 tonų talpos, karo 
metu buvo naudojamas kariuomenes transportams. Laivas 
yra trečias savo didumu pasaulyje.

• Amerikos aukštasis komisaras Vokietijai McCIay 
turėjo pirmą posėdį su visais Amerikos karo vadais ka
riuomenės, laivyno ir oro laivyno — Vokietijoje. Amerikos 
vyriausioji karo būstinė Vokietijoje yra Heidelbergo mies
te.

• Į Washingtoną atvyko du sovietų karininkai, kurie 
tarsis dėl laivų, Amerikos sovietams duotų karo metu.

• Amerikonų karo policija suėmė Berlyne vieną rusų 
kareivį, o kitas, norint jį suimti, pabėgo. Rusai girti tero
rizavo vienos kavinės svečius.

• E..Quirino, Philipinų prezidentas, rugpiūčio 8 dieną 
padarys vizitą prezidentui Trumanui.

• Per pirmus 6 mėnesius šių metų Amerikoje yra žuvę 
600 žmonių katastrofose. Tai šiek tiek mažiau, negu per
nai per tą patį laiką.

• Šiuo metu Kinijoje yra per' 4,000 amerikonų tiesio
giniame pavojuje. Daugiausia iš jų yra komunistų įkaitais 
paimti.

• Valstybės sekretorius D. Acheson pareiškė, kad per
kėlimas kai kurių amerikonų įstaigų iš Berlyno į Frank
furtą nėra surištas su kokiais ypatingais ateities įvykiais.

• Amerikos Senatas paskyrė naujų $1,000,000,000 
Atominės Energijos Komisijai savo darbus tęsti.

• Vokiečių valdžios atsiųstų 20 valdininkų visus metus 
studijuos Syracuse, N. Y. universitette. Jie bus čia apmo
kyti dirbti admniistracinį darbą Vokietijoje drauge su 
amerikonų karine administracija.

• Italijos laivynas pradeda manevrus Viduržemio jū
roje. Tai pirmi italų manevrai po karo.

• Kai Trumanas pasirašė Atlanto paktą, sovietų zo
nos -Vokietijoje bolševikiniai laikraščiai pasigavo garsųjį 
nacių posakį: “Patrankos vietoje sviesto — Trumano poli
tika.” Taigi, raudonieji savo rudųjų draugų trupinius ren
ka.

- — —r--
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

ĮTEMPKIME pastangas
Jau metai laiko, kai priimtas tremtinių į Ameriką įsi

leidimo įstatymas. Pagal šį įstatymą jau per 50,000 trem
tinių atvyko į šį kraštą. Jų tarpe jau per 8,000 lietuvių. 
Taigi, dar šimtui penkiasdešimčiai tūkstančių tremtinių vie
tos yra atvykti, nes, pagal įstatymą, gali atvykti į čia du 
šimtai -tūkstančių tremtinių.

Mes lietuviai turime puikią progą pravesti labai didelį 
skaičių savo brolių iš tremties į Ameriką. Tiek, kiek mes 
sugebėsime darbo-buto garantijų parašyti. Taigi, kad ir 
visus tremtyje esančius lietuvius, kurie tik tinka į šį kraš
tą imigruoti. Amerikos konsulatai Vokietijoje, kaip prak
tika parodė, nedaro jokių atrankų tautybėmis, veža visus, 
kurie tinka pagal įstatymus imigruoti į JAV ir kurie turi 
darbo-buto garantijas. Vadinasi, mūsų lietuvių anoje pu
sėje Atlanto likimas yra mūsų rankose.

Mūsų tikslas turėtų būti — suburti kaip galima dau
giau lietuvių viename krašte. Kokiame krašte turėtume 
juos burti? Kultūringiausiame, demokratiškiausiame ir gy
venimo standartu aukščiausia stovinčiame. Toks kraštas 
šiandien yra Amerikos Jungtinės Valstybės. Šis kraštas 
pats davė progą mums šį tikslą pasiekti — jis įsileidžia pas 
save mūsų brolius, reikia tik mums pasirūpinti jų atvyki
mu.

Už būrimąsi lietuvių į .šį kraštą kalba ir ta aplinkybė, 
kad čia lietuvių iš seno jau daug yra. Jie, kaip šio krašto 
piliečiai, kaip kūrę šį kraštą, yra bazė, iš kurios tik tebeį- 
manomas mūsų tautos laisvės kovos laimėjimas. Amerikos 
lietuviai šiandien vieninteliai pajėgūs vesti šią milžinišką 
kovą dėl savo tautos Nepriklausomybės. Atvykstantieji tu
ri papildyti jų eiles, sustiprinti jų jėgas.

Iš čia turės atgimti Lietuva. Pietinės Amerikos plotuo
se arba Australijoje išsiblaškę lietuviai nepajėgs jokios ro
lės suvaidinti, siekiant mūsų tautos Nepriklausomybės. Ne
suvaidins dėl to, kad jie neturi ten natūralios bazės, kokia 
ji yra čia, JAV. Štai dėl ko, mūsų tikslas turi būti kiek ga
lima daugiau lietuvių čia partraukti.

Dar metai laiko, ypač laikas nuo dabar iki kito pava
sario, yra paskutinė proga mums, Amerikos lietuviams, 
įvykdyti šį uždavinį — atgabenti į čia, kiek galima daugiau 

“mūsų brolių. Darykime,-kad-nebūtų per vėlu. Kad neužim
tų lietuvių vietų kitų tautybių žmonės, kurių tautiečiai čia 
pasirodys organizuotesni ir savo tautai ir broliams miela- 
širdingesni. Neužleiskime savo pozicijų kitiems!

Kiekvienas atlikime savo pareigą — parašykime bent 
po vieną darbo-buto garantiją. Pagal ją galės viena lietu
viška šeima į čia atvykti. Giminė ar ne giminė, pažįstama 
ar nepažįstama — vistiek, kad tik lietuvių iš tremties čia 
daugiau sutelkus. Kad tik savo pareigą atlikus. Duonos čia 
visiems užteks. Su pastogėm kad ir sunkiau, bet dar niekas 
čia nesėdi gatvėje. Atvyksta, pavargsta, susitvarko, įsi
kuria ir, žiūrėk, jau pajėga mūsų didžioje kovoje dėl tautos 
ateities. Suglobokime į šį kraštą kiek galima daugiau savo 
tautos vaikų — būsime savo pareigas atlikę. Visi, tiek seni 
amerikonai, tiek atvykę grinoriai, atlikime savo pareigas 
šioje didžioje misijoje. Neieškokime vieni apie kitus pletkų, 
nesijuokime vieni i^ kitų, o duokime vieni kitiems ranką ir 
gelbėkime savo tautą. .

VLIKo pirmininkas prel. M. Krupavičius 
apie Jung. Valst lietuvių reikalus

(“Žiburių” korespondento pasikalbėjimas)

Sugrįžęs iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų Vyr. Liet. Iš- 
laisvin. Komiteto pirmin. M. 
Krupavičius apie savo kelio
nę darė kelis pranešimus. 
Tačiau, nepaisant to, vis dar 
pasiliko klausimų ar visai ne
paliestų spaudoje, ar reika
lingų patikslinimų ir patai
symų.

Pirmininkas mielai mane, 
kaip korespondentą, priėmė 

• ir sutiko į statomus klausi
mus atsakyti.

Tad pirmiausia paklau
siau: '

—Koks Katalikų Bažny
čios ir lietuviškosios parapi
jos buvo ir tebėra vaidmuo 

* lietuvystės išlaikymo darbe 
J. Amerikos Valstijose?

—Katalikų Bažnyčia ir 
lietuviškoji parapija su mo
kykla Jungt. Amerikos Vals
tijose buvo lietuvystės stip
rovės. Tų dviejų veiksnių su 
lietuviais kunigais vadovais 
priešakyje dėka lietuvystė 
taip ilgai išsilaikė lig šiol ir 
dar tebesilaiko. Pirmieji lie
tuviai vyko į Ameriką tais 
laikais, kai pirmu pažvelgi
mu nebuvo nieko joje mylėti.

sa-Tačiau nepaisant vargto 
vo tėvynėje vargo, nepaisant 
carų nualintos ir apiplėštos 
tėvynės skurdo ir tamsybės, 
lietuvis ateivis atsinešė su 
savim iš vargšės tėvynės sa
vo tėvų kalbos ir tikėjimo 
meilę. Todėl jis nesigailėjo 
sunkiai uždirbto dolerio baž
nyčiai ir mokyklai pasistaty
dinti ir lietuviu kunigu bei 
lietuvaitėmis seselėmis mo
kytojomis apsirūpinti. Į ka
talikiškos tautinės stiprovės 
reikalus lietuvis sukrovė ne 
vieną milijoną dolerių.

Sukurtosiosios stiprovės 
lietuvio neapvylė. Jos davė 
jam, ko jis iš jos reikalavo 
ir laukė — sielos patenkini
mo per sava ją kalbą. Bažny
čios lietuviškoji kalba davė 
jam stiprybės grumtis su 
įvairiomis lietuvystei sveti
momis įtakomis. Jis grumty
nėse jo gyvenamose sąlygo
se pusėtinais rezultatais lai
mėjo. To maža. Paskui tikin
tį lietuvį į Ameriką nuskubė
jo ir lietuvis kunigas. Tų ku
nigų didžiuma apleido savo 
tėvynę ir pasekė pąskui. savo 
tautietį į naująjį pasaulį tik

Jonas Aistis
Vienas iš didžiųjų mūsų tautos poetų. Jau 

treti metai gyvena Amerikoje

Po laisvus laukus ir po laisvas aikštes vaikštau, 
O Lietuva, aš vaikštau ir gėriuos.
Vaidenas žygiai ir didieji kunigaikščiai, 
Vaidenasi man tauras Paneriuos.

Menu ir savo brolį, šaunųjį vaidilą, 
Su kankliais, remontu, žila barzda... 
Kurią gi šiandien aš turiu pradėti bylą, 
Kurias aš tau turiu atvert žaizdas,

Kai negirdžiu jau Algirdo skardžių trimitų, 
Kai nematau jau Vytauto pulkų— 
Su sielvartu gulu, su juo keliuosi rytą . 
Ir sunkiai paliktus kanklius velku.

Ir taip aš juos velku, senus laikus atminęs, 
Apkaltas šitais pančiais nūdienos. 
Vaidenasi sapnai, sapnai ir Gediminas, 
Bet jau parkritęs kniūpščias Veliuonoj.

Tu ten, prie Nemuno, prie jo, senų senelio;
Kur rinkos plėšrūs paukščiai ir vilkai...
Tai tu buvai teutonui ten pastojęs kelią 
Drauge su karžygių šauniais pulkais. »
Vaidila, tu prikelki juos naujiems Pilėnams, 
O tu prikelt, prikelti juos gali!
Tegu tad skamba kankliai, tegu tad skamba plienas 
Nūnai naujų milžinkapių šaly.

Nes aš bijau sunykti mūsų kasdienybėj,
O žygius juk regėjimuos mačiau. '
Saulėlydy Nemunas kaip ašara žiba, «... .. ,
Bet patys kankliai skamba vis karčiau,..’ .

Jonas Aistis

dėl to, kad jis savo tautine 
ekspansija anais carų laikais 
netilpo Lietuvoje. Jo lietuviš
kąją sielą pančiojo caro žan
darai, o dažnai lenkas ar su
lenkėjęs vyskupas.

Atvykęs į Amerikos laisvą
ją šalį ir radęs savo lietuviš
kajam darbui gerą dirvą, jis 
jį išvystė plačiai. Jo darbas 
buvo vystomas dviem linkmė
mis — katalikiškąja ir tauti
ne. Ten visa tai vyko tuo me
tu, kai pačioje Lietuvoje tau
tiniam darbui nebuvo jokių 
sąlygų ir galimybių. Lietuvis 
kunigas lietuviškoje parapi
joje J. Amerikos Valstijose 
kūrė tautinę kultūrą ir valė 
bei stobavo tautinius papro
čius. Tad mūsų tautai ir val
stybei tie du veiksniai daug 
yra nusipelnę. Tie jų nuopel
nai jau seniai laukia gabios 
plunksnos, žalios medžiagos 
yra surinkta nemaža.

—Tai buvo seniai, o kaip 
lietuviškoji bažnyčia su lie
tuviu kunigu reiškiasi dabar
tiniais laikais?

—Taip, skirti senovę nuo 
dabarties reikia, tik ne taip 
griežtai., Tarp senovės ir da
barties ryšio esama ir dar vi
sai ankšto, šiandien lietuviui 
kunigui ir lietuviškajai baž
nyčiai veikti susidarė kitokia 
veikimo aplinka ir kitokios 
sąlygos. Lietuviškos parapi
jos kūrėsi tose miestų ar 
miestelių vietose, kur kom
paktiniai buvo apsigyvenę 
lietuviai. Ilgainiui labai dau
gely vietų lietuviai Išsiskirs
tė po įvairius miesto kraštus, 
lietuviškąją gi bažnyčią gele
žiniu lanku apjuosė kitu tau
tybių žmonės — airiai, italai, 
ispanai ir kiti. Jie ^veržiasi į 
artimiausias lietuviškas baž
nyčias ir mokyklas ir sudaro 
jose kitokias darbo sąlygas. 
Jų gi neišvarvsi. šalia lietu
viškųjų pamaldų lietuviškose / 
bažnyčiose atsiranda svetima I

kalba — angliškoji. Tos tar
pinės angliškosios kalbos lie- 
tupviškoj bažnyčioj reikalau
ja dar ir kitas naujai atsira
dęs veiksnys, tuo tarpu mum 
skaudesnis, nes nutaustantis 
ar jau nutautęs lietuviškasai 
jaunesnės kartos pavidale lie
tuvis, kuris ar jau nebemoka 
lietuviškai visai, ar moka, bet 
nepakankamai, kad suprastų 
savo tėvų kalbą. Lietuvis kle
bonas jo visai pagrįstai iš sa
vo statytos bažnyčios neiš
stūmė ir jis buvo tas antra
sis veiksnys, dėl kurio lietu
viškoj bažnyčioj buvo įvesta 
nelietuviškoji kalba. Lietuvis 
klebonas ne be pamato ma
no. kad toks bebaigiąs lietu
viškąjį' gyvenimą lietuvis 
klausydamas savo lietuviškoj 
bažnyčioj dviem kalbom sa
komų pamokslų — angliško ir 
lietuviško—kiek ilgėliau pra
tęs savo tautybės mirtį, il
giau plūduriuos tarp tautinės 
mirties ir gyvybės. Antra, 
parapijos bažnyčia tokį lietu
vi išlaiko lietuviškosios ben
druomenės nariu kai tik jis 
nueina į svetimos tautos baž
nyčią, jis galutinai savajai 
tautai žūsta.

Tuo būdu lietuviškoji baž
nyčia nenoromis iš vienalie- 
žuvės virto dviliežuve. Lietu
vis klebonas ir šią būklę sten
giasi panaudoti ne tik gęstan
čiai tautinei gyvybei išlaiky
ti, bet turimomis priemonė
mis kovoti su mirtimi ir gy- 
vvbe arba grąžinti ar ilgiau 
išlaikyti. Lietuviškoji baž
nyčia tuo būdu ir šiandien 
dar nenustojo savo tautinės 
misijos vairiusi, nenustojo ir 
savo lietuviškojo vaidmens 
vaidinusi.

—Ar dabartinės parapijos 
priemonės tautiniams tiks
lams siekti yra pakankamos 
ir ar tiksliai parinktos ?

—Jau pirmiau minėjau, 
kad darbo sąlygos ir darbo

aplinka gerokai pasikeitė lie
tuviškumo nenaudai. Tikslai 
pasiliko tie patys. Tiems 
tikslams siekti sunkesnėj ap
linkoj reikalingos kietesnės 
ir radikalesnės priemonės. 
Tad prie to, kas buvo būtina 
seniau tautiškumui palaiky
ti ,reikalinga pridėti kažkas 
nauja, nauji židinėliai. Ren
kant tuos naujus židinėlius 
nieko nereik niekint — nuo 
mažiausio ligi didžiausio. 
Bažnyčia neturi prarasti lie
tuviško veido. Tokia turėtų 
būti ir klebonija — lietuviš
ka, su lietuviais kalbėti tik 
lietuviškai. Inteligento - pa
sauliečio ar dvasininko, ypač 
šio pastarojo, pavyzdys turi 
didelės užkrečiamosios ir pa
traukiamosios galios.

Viena kita pastabėlė. Tai 
nėra programa. Pagaliau aš 
nežinau ar visa tai nėra var
tojama. Juk ir be manęs 
Amerikos lietuviai kunigai 
galvoja, gal dar geriau už 
mane. Jų. tarpe yra daug pa
sigėrėtinai gerų lietuvių pa
triotų net tų tarpe, kurie Lie
tuvos nėra matę, kurie Ame
rikoje yra gimę ir augę va
dinamu “amerikonukų” tar
pe. Tokių randama nemaža 
net jauniausioj kunigų kar
toj, kurie tik metai-kiti kuni
gauja.

Lietuvybei palaikyti labai 
didelį vaidmenį turėtų suvai
dinti ir parapinės mokyklos. 
Tokias mokyklas turi tik ka
talikų parapijos. Jokios ki
tos lietuviškos grupės, kurios 
nepriklauso prie bažnyčių, jų 
nė nemanė- steigti. Jos taip 
pat turėtų būti pritaikytos 
prie naujai susidariusių są
lygų. Parapinėse mokyklose 
beveik išimtinai mokytojau
ja lietuvės seselės, vienuolės 
— kazimierėtės, pranciškie- 
tės ir Nukryžiuoto Jėzaus. 
Jų lietuviškumas dar yra pa
tenkinamai gyvas. Reik tik 
duoti joms gerų darbo sąly
gų ir jas moraliai palaikyti 
tautinio auklėjimo darbe. Te
ko girdėt, kad joms tokio pa
laikymo dažnai trūksta, be 
to, dar atsiranda nemažas 
tėvų skaičius, kuris reikalau
ja jų vaikus nuo lietuvių kal
bos mokymo atleisti, nors ir 
taip tam reikalui skiriama 
labai mažai laiko.

—Norėčiau dar paklausti, 
ar yra nutautusių lietuvių 
kunigų ir ar galima steigti 
grynai lietuviškas mokyklas, 
kokias mes čia tremtyje tu
rime?

—Švento Rašto žodžiais ta
riant, kunigas iš žmonių pa
imtas ir žmonėms pastaty
tas. Vadinasi, jis yra toks, 
kokia yra ir pati visuomenė, 
iš kurios jis yra paimtas. 
Lietuvių visuomenės jaunes
nioji karta nutausta. Supran
tama, kad ir kunigai iš tos 
kartos išėję tos nutautimo li
gos yra paliesti. Tiesa, ne vi
si lygiai ir ne visi vienodai. 
Yra gražiai kalbančių lietu- 
yiškai su ne lietuviška dva
sia, yra atvirkščiai, su apnio
kota kalba, bet grynai lietu
viškos širdies žmonių. Suti
kau tokių jaunų kunigų, ku
rių patriotizmu ir susirūpi
nimu savo tautos ir Lietuvos 
tėvynės reikalais stačiai gro
žėjausi ir didžiavausi. šis 
klausimas yra rimto dėmesio 
vertas klausimas. Tas faktas, 
kad išmirus senajai lietuvių 
kunigų kartai jų vietą užims 
jaunoji karta, pakankamai 
ryškiai nusako to klausimo 
svarba ir susirūpinimo juo 
reikalingumą.

—Ar galima steigti JAV 
grynai lietuviškas mokyklas, 
apie kokias Tamsta klausi, 
tikrai nežinau. Tamsta nuvy
kęs ten, pats turėsi galimy
bės tai patyrinėti. Jei tai bū
tų galima padaryti ir jeigu 
lietuviams tai būtų pakelia
ma našta, tai būtų viena stip
riausių apsaugos nuo nutau
tinimo priemonių, o antra, 
laimėti lietuvių tautai tuos, 
kurie jau stovi pasprukimo 
nuo lietuvių tautos kelyje.

—Leisi man, pone Pirmi
ninke, paklausti dar dviem iš

Amerikos ir Kanados lietuviams

Iškeliaudamas atgal į Vo
kietiją dar kartą reiškiu gi
lų dėkingumą Amerikos ir 
Kanados katalikų vysku
pams, visiems lietuviams ku
nigams ir vienuoliams, lietu
vaitėms seselėms vienuolėms 
ir visiems lietuviams už visą 
man parodytą nuoširdumą ir 
jautrų svetingumą, už geras 
širdis rodomas mūsų 
niams.

Ypatingai dėkoju 
kurie padarė žygius,
galėjau Ameriką atlankyti, 
visiems kunigam stvarkiu- 
siems mano keliones. Iš vi
sų kunigų daugiausiai esu 
dėkingas kun. Dr. J. B. Kon
čiui ir kun. K. Vasiui — Ku
nigų Vienybės pirmininkui.

tremti-

tiems, 
kad aš

Džiaugiuosi suradęs tiek 
daug širdžių jautrių Lietuoh 
ir mūsų tautai jos nelaimėje. 
Dievas jus visus tegloboja, 
telaimina jūsų gyvenimą ir 
darbus, visus jūsų žygius ir 
aukas Lietuvos labui.

Į šiuos kraštus atvyku- 
siems tremtiniams linkiu ne
palūžti dvasia, su pasitikėji
mu ir kantrybe palaukti, kol 
Dievas vėl maloningai pa
žvelgs į mūsų tautą ir Tėvy
nę. Visi lietuviai turėkime 
viltį, kad piktam Dievo ir 
mūsų priešui Dievas nc!< is 
ilgai triumfuoti.

Visiems giliai dėkingas ir 
visada su jumis maldoje. 

Jūsų Kristuje.
Vysk. V. Brizgy^

Ged. Galvanaus

JUNGTINĖ EUROPA

lieka 
iš ša-

(Pabaiga)
Nūdienei Europai 

trys keliai: diktatūra 
lies, vidinė anarchija ar tar
pusavis sutarimas. Vakari
nei Europai nepakeliui atsi
durti pašalio diktatūroje ar 
anarchijoje. Jai telieka tre
čias kelias — sukurti galin
gą federacinį vienetą, kuris 
jungtų nemažiau gyventojų 
už JAV ir STRS.

EUROPOS APSIGINK
LAVIMAS

Šis klausimas yra svar
biausias dabartiniu metu 
Marshall planas tebuvo tik 
įžanga Europai ūkiškai, so
cialiniai sutvirtinti ir milita- 
riškai ant kojų pastatyti. 
Įvairiose valstybių sąjungo
se ir konferencijose pirmą 
vietą užima saugumo klausi
mas. Tat jis nuvedė į šiau
rinio Atlanto santarvę, kuri 
išimtinai yra karinio pobū
džio, nors jos tekste yra 
daug žodžių politinio at
skambio. Santarvę sudarius 
logiškai reikia toliau eiti: 
Europą apginkluoti. JAV 
valstybės vyrai gerai supran
ta to apginklavimo reikšmę. 
Gen. štabo viršininkas gen. 
Bradley neseniai paskelbė:

“šiandienykščio karinio 
balanso centras yra JAV, ku
rios yra už 3,000 mylių nuo 
Europos širdies. Amerikie
čiams turi būti aišku, kad 
vakarinėje Europoje nerasi
me draugų, jei mūsų karo 
strategija planuoja pirmiau
sia ją priešui išduoti, o vė
liau išvaduoti. Todėl tegali 
būti vienintelė strategija — 
mūsų bombonešiais perke
liant į Europą dalį karinio 
pajėgumo, kuris turėtų at
likti savo uždavinį kitoje pu
sėje Atlanto. Aš nežinau ki
tų tikslingesnių kaštų už 
tuos, kurie skiriami tautų 
saugumui.”

United Press žiniomis Wa
shingtone įvyko slaptoji ka
rinė konferencija, kurioje 
dalyvavo Dean Acheson, A. 
W. Harriman ir karo minis- 
teris Eric Johston ir nutarė 
prašyti Kongreso pusantro 
bilijono dolerių Europai ap
ginkluoti. Per bilijoną ati
tektų vakarinei Europai, o 
kiti — Graikijai ir Turkijai. 
Ginklai būtų siunčiami iš Ka
ro ministerijos sandėlių, tai
gi toji suma visai nebūtų žy
mima biudžete. Senatorius 
T. Conally, senato užsienių 
reikalų komisijos pirminin
kas, pareiškė šiuo klausimu: 
“Kai Kongresas šiai progra-

mai pritars, ji taps JAV už
sienio politikos esmine dali
mi.”

Tačiau kongrese esanti 
pozicija toli taip logiškai ne
galvoja, kaip Bradley ar 
Connaly. Opozicija prikaišio
ja vyriausybei daugeli daly
kų: pervėlai ji pranešė s:o.o 
nusistatymą, State Depart
ment vadovybė kai kam ne
visai simpatiška, o dalis gal
voja, kad Europa gali būt i 
komunistų užplūsta, kaip Ki
nija, todėl ir ten esanti gin
klai gali patekti Kremliui.

Šie samprotavimai mažiau
sia yra nelogiški. Reikia ti
kėtis, kad JAV įstatymų lei
dėjas supras esminį uždavi
nį — ginti Europos likutį ir 
suvienyti jį su pavergta da
limi. Tik šis kelias veda j 
jungtinę Europą.

RALFO REIKALAI
BALF METINIS 

SEIMAS
BALFo Direktorių • Tary

bos nutarimu šaukiamas š. 
m. spalių 7 ir 8 dienomis 
BALFo metinis seimas, kuris 
įvyks Philadelphijoje, Hotel 
Benjamin Franklin, Chest
nut & 9th Sts.

Bus svarstomi svarbūs rei
kalai. BALFo skyriai ir or
ganizacijos kviečiami iš an
ksto rengtis pasiųsti atsto
vus į seimą.

BALFo Centras

katalikų gyvenimo klausi
mais ir būtent tokiais — ar 
yra katalikų pasauliečių in
teligentų akademikų, koks jų 
vaidmuo lietuviškoje visuo
menėje ir antra, koks bend
rai yra lietuvių katalikų vaid 
muo lietuviškajame Ameri
kos gyvenime?

• (Bus daugiau)

LAIŠKAS IŠ BALTŲJŲ 
KŪMŲ

BALFo pirmin. kun. Dr. J. 
Končius parašė JAV prezi
dentui laišką, kuriame nusi
skundė dėl sunkių gyveninio 
sąlygų tų tremtinių, kurie pa- 
theko į cukraus plantacijas 
New Orleans apylinkėse.

Į jo laišką gautas atsaky
mas iš liepos 6 d., kuriame 
rašoma, kad daromi žygiai, 
kurie prives prie darbo sąly
gų pagerinimo. DP komisio- 
nierius susitiko su valstybės 
atstovais tikslu ištirti trem
tinių problemą, šių pasitari
mų rezultate buvo nusistaty
ta palankiai dėl sudarymo 
valstybinės komisijos, kuri 
nuolatiniai rūpintųsi tremti
nių reikalais ir tokia prasme 
bus rekomenduojama guber
natoriui, numatytame liepos 
13 ar 15 d. pasėdyje.

Toliau laiške pažymėta, 
kad spaudoje iškeltos disku
sijos padarė geros įtakos ir 
jau prisidėjo prie 
daug kur sąlygos 
paskaidrėjo.

Jei gubernatorius 
atstovų komisija,
komisija jaučia, kad bus su
kurtas organas, kuriam pa
siseks ateityje išvengti na na
šių negeistinų apsireiškimo.

to, kad 
savaime

paskirs
tai DP

—New Yorke ir apylinkė ie 
plečiasi vaikų paralyžiaus li
ga. Patartina vaikų neleisti 
į susikimšimų vietas.
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—Lietuvoje išeina “Lais
voji Lietuva,’’ “Patriotas,” 
“Kova,” “Lietuvos Gynimas” 
ir kiti pogrindžio laikraščiai.

—Lietuvos partizanai ne
šioja uniformas su prieška
riniais Lietuvos kariuome
nės ženklais.

—Užimtuose Rusijos kraš
tuose, ypač Lietuvoje, iš jos 
okupacinės kariuomenės da
linių pabėga labai daug ka
rių, prisideda prie vietos par
tizanų ir bendrai kovoja prieš 
Rusijos komunistinę diktatū
rą.

—Mažai tesirgęs, iš gilios 
senatvės, net 110 metų su
laukęs, liepos pradžioje mirė 
Chicagos lietuvis Juozas Jon- 
kus, kuriam iki pat jo mir
ties nereikėjo jokio kito žmo
gaus patarnavimo. Jis pats 
apie save apsitvarkydavo.

—Prof. Dr. Z. Ivinskis iš
vyko į Italiją ir žada ten il
gesnį laiką pasilikti. Ten ar
chyvuose jis rinks Lietuvą 
liečiančią istorinę medžiagą.

—Lietuvoje komunistams 
labai nesiseka, nes žmonės 
ten jų nekenčia ir j jų parti
ją niekas nestoja.

—Klaipėdos kraštotyros 
muziejus, kuriame yra labai 
daug iš akmens amžiaus lai
kų eksponatų, yra paverstas 
komunistinės propagandos į- 
rankiu.

—Prof. Dr. Ant. Maceina 
yra pakviestas profesoriauti 
viename Vokietijos universi
tete.

—Vilniuje gatvių vardai 
jau sukomunistinti, išskiriant 
Gedimino gatvę.

—Anglijoje susiorganiza
vo gyvenantieji lietuviai žur
nalistai, kad galėtų geriau 
atstovauti lietuvių tautą 
tarptautinėse spaudos orga
nizacijose ir palaikyti bei ge
rinti lietuvišką spaudą.

—Lietuvos žemės Ūkio 
Darbuotojų Sąjunga, išvykus 
daugumai jos narių į JAV, 
persikelia ir pati į Ameriką.

—Lietuvoje, Dainavos ša
lyje, Daugų valsčiuje, komu
nistai atėmė iš ūkininkų že
mes, įsteigė net septynis di
delius dvarus (kolchozus), o 
daugumą pačių ūkininkų iš
vežė į Sibirą sunkiems dar
bams.

.—Chicagoje jau veikia su
siorganizavęs Lietuvių Kul
tūrinio Instituto skyrius. 
Jam vadovauja Dr. Z. Dani
levičius, Dr. O. Labanauskai
tė ir Kaz. Kleiva.

—Augsburge, Vokietijoje, 
liepos mėnesį lietuviij trem
tinių aukštesniųjų švietimo 
įstaigų direktoriai ir jų at
stovai turėjo svarbiais švie
timo reikalais suvažiavimą.

Lietuvos nemačiau, bet ją jaučiu 
savo širdyje

Iš pasikalbėjimo su New Yorko ir New Jersey Vyčių 
pirmininku, Aleku Vasiliausku

I ŠIS MARGAS PASAULIS 
| Rašo GINTRŪNAS ' *

ŠV. IGNACAS—PIRMASIS JĖZUITAS
Nė vieno žmogaus įtaka 

šiam pasaulyje nesibaigia jo 
mirtimi. Seniai jau mūsų kū
nas bus pavirtęs dulkių krūve 
le, bet kiekvienas mūsų ge
ras darbas ir kiekviena nuo
dėmė nesiliaus ir toliau nešę 
savo vaisių, kaip kad nesi
liauja nešę savo vaisių Liuci
ferio ir jo angelų maištinga
sis “Netarnausiu” ir žmoni
jos gėlelės iš Nazareto nuo
lankiai ištartas “Štai, aš 
Viešpaties tarnaitė.”

Bet tik galingos dvasios 
žmonės suranda priemonių 
įkūnyti savo asmenybę išvir
šiniame pasaulyje, skleisti 
savo vis didėjančią įtaką ir 
nešti gražiausių vaisių per 
šimtus ir net tūkstančius me
tų, po to kai jų kūnas seniai 
yra virtęs dulkėmis.

Liepos 31 d. mes šventėme 
vieno tokio dvasios galiūno, 
šv. Ignaco, Jėzuitų Ordeno 
įsteigėjo šventę. Nors keturi 
šimtai metų praslinko nuo šv. 
Ignaco mirties, jo reikšmė ir 
įtaka pasauliui ir Bažnyčiai 
ne tik nesumažėjo, bet yra 
daug didesnė nei buvo jo pa
ties laikais. Priemonės, ku
riomis jo įtaka šiandien ypa
tingai pasireiškia, yra jo įs
teigtas Jėzuitų Ordenas. Šv. 
Ignacasi ir Jėzuitų Ordenas— 
tai du vienas nuo kito neat
skiriami dalykai. Ta pati 
dvasia, kuri gaivino šv. Igna
cą ir įkvėpė jo darbus, gyve
na ir kiekvieno tikro jėzuito 
krūtinėj. Tas pats idealas ir 
tikslas, kuris formavo Igna
co asmenybę, nulemia ir kiek
vieno jo dvasios sūnaus pla
nus bei užsimojimus. Tad, 
norint pažinti šv. Ignacą ir 
jo reikšmę mūsų laikams, už
tenka susipažinti su Jėzuitų 
Ordenu; lygiai kaip kad no
rint pažinti Jėzuitų Ordeno 
reikšmę mūsų laikams, pa
kaktų studijuoti šv. Ignacą 
ir jo reikšmę savo laikams.

Kiekvienas šventasis turi 
ypatingą bruožą, kuriuo jis 
skiriasi nuo visų kitų. Šis 
charakteringiausias šv. Igna
co asmenybės bruožas yra jo 
krištolinė vizija žmogaus 
aukščiausio tikslo, kuris yra 
pats Dievas. Tam paskuti
niam ir aukščiausiajam tiks
lui Ignacas geležine logika 
subordinuoja viską, kas tik 
yra Dievo sukurta regimaja
me ir neregimajame pasauly
je. “Viskas yra tam, kad 
žmogui padėtų eiti prje tiks
lo.” ši aukščiausio tikslo vi
zija pagimdo šv. Ignaco as

menyje visišką atsidavimą 
tam tikslui — “Viskas dides
nei Dievo garbei!” Šiame šū
kyje, kaip kokiame veidrody
je, atsispindi charakterin- 
giausioji Ignaco dorybė, be
sąlyginis didžiadvasiškumas 
Dievo ir artimo meilėje. Die
vo meilė mums yra begalinė, 
todėl, Ignacas deda visas pa
stangas, atiduodamas viską 
ką turi, kad ir jo meilė kielę 
galima taptų panašesnė į 
neribotą Dievo meilę. Šita yra 
giliausioji reikšmė jo šūkio: 
“Viskas didesnei Dievo gar
bei.”

Šis didžiadvasiškumas duo
da jo ordenui karišką cha
rakterį. Jo ordenas turi būti 
ne kas kita, kaip Compania 
de Jesu — Kristaus Valdovo 
kovos dalinys, pasirengęs 
mestis'kiekvieną momentą i 
kovą ten, kur frontas braš
ka, kur sielos ir Dievo garbė 
didžiausiame pavojuje. Toks 
kovos dalinys, žinoma, reika
lauja daug pasiruošimo ir su
sipažinimo su įvairiomis dva
sinių ginklų rūšimis, štai dėl 
ko šv. Ignacas savo būsimus 
karius nuodugniai paruošia 
ilgomis studijomis.

Kad galėtų panaudoti savo 
kovos dalinį kiekvienam pa
vojui atremti, šv. Ignacas no
ri, kad jo ordeno nariai būtų 
kiek galima laisvesni nuo vis
ko, kas juos trukdytų būti 
judria kovos būriu. Jo orde
no nariai nėra pririšti prie 
vienos vietos, kaip senieji or- 
denai. Jų vieta ten, kur di
desnė Dievo garbė laukia. 
Jie nekalba bendruomenėje 
brevioriaus, bet privačia, kas 
iki šv. Ignaco laikų buvo ne
girdėtas dalykas. Dėl tos pa
čios priežasties Jėzuitų Orde
nas yra labai centralizuotas: 
atskiri namai yra namų vy
resniųjų — rektorių valdžio
je; tie namai savo ruožtu su 
savo vyresniaisiais yra pro
vincijolų vadovybėje; provin
cijos su visais savo namais 
sudaro asistencijas, o virš vi
sų generolas, kuris priklauso 
tik nuo paties popiežiaus.

Ta pati Ignaco mintis—bū
ti naudingam Kristaus Baž
nyčiai visur ir visada — pa
daro Jėzuitų Ordeną moder
nų, atitinkantį laiko dvasiai, 
kuriame jis gyvena, štai dėl 
ko dar šv. Ignacui tebegyve
nant, Jėzaus Draugija jau 
turėjo apie 1,000 narių, šian
dien Jėzuitų Ordenas turi 
daugiau narių, negu bet kuri 
kita vienuolija. Jis nėra ap-

Pravažiavęs daugumą Ame 
rikos lietuvių kolonijų, Vyr. 
Lietuvai Išlaisvinti Komite
to pirmininkas prel. Krupa
vičius su širdgėla prabylo į 
mus lietuviškosios sąžinės 
balsu šaukdamas, kad atėjo 
pats laikas susirūpinti Ame
rikos lietuvių jaunimu, nes, 
jei jaunimas žus Lietuvai iš- 
tautėdamas, tai mes, Ameri
kos lietuviai, esame pakeliui 
į kapus... Mūsų spaudai, mū
sų veikėjams ir visai mūsų 
lietuviškai akcijai pastatytas 
didžiulis, gyvybinės reikšmės 
uždavinys: prikelti Lietuvą 
mūsų Amerikos lietuvių jau
nimo širdyse.

Ta proga mūsų akys kryp
sta visų pirma į Vyčius ir jų 
vadus. Įdomu mums, ką jie 
galvoja ir kaip galvoja. O 
todėl ir “Amerikos” kores
pondentas kreipėsi į naujai 
išrinktą New Yorko ir New 
Jersey valstijų Vyčių pirmi
ninką p. Aleką Vasiliauską, 
sugriebė jį Great Necke, jo 
namuose, vėlai vakare ir, pri- 
rėmęs virtuvės kamputy, 
ėmė “egzaminuoti”:

Bedirbdamas Vyčių vado
vybėj ir iš arti susidurdamas 
su Amerikos lietuvių jauni
mu, būk, mielas pirmininke, 
atviras ir pasakyk: argi jau 
ištikrųjų taip yra blogai su 
jų lietuviškumu?

—Taip labai blogai tai dar 
nėra, bet taip, kaip yra, nė
ra gerai ir jokiu būdu taip 
pasilikti negali — pareiškė 
pirmininkas. Reikalingas ir 
būtinas naujas prisikėlimas. 
Tą prisikėlimo darbą visų 
pirma turi atlikti patys Ame
rikos jaunieji lietuviai, kurie 
moka lietuvių ir anglų kal
bas, pažįsta vietos sąlygas, 
žmones ir moka prie jų pri
eiti. Tikra bėda tik, kad ne 
visi jie supranta to reikalo 
begaliniai didelę reikšmę. Čia 
būtinai reikia suderinti ir su
jungti paties jaunimo, senes
niųjų veikėjų ir dvasios va
dų pastangas ir bendrom jė
gom galima dar daug kas pa
daryti. Dar nėra viskas žu
vę o ne!

Kokios priežastys yra mū
sų jaunimo nutautėjimo, — 
kamantinėj au toliau malonų 
Vyčių pirmininką.

—Gal aš kiek ir per griež
tai galvoju, — pasakė Ale- 
kas, — bet man atrodytų, 
kad didžiausia priežastis glū
di tėvų namuose. Tėvai nepa
rodė pakankamai dėmesio 
tam reikalui. Jie nepaaiškino 
savo vaikams, kaip reikia 
apie Lietuvą. Bet ką gi? — 
patraukė pečiais pirminin
kas ir pridėjo: — jie nekal
ti perdaug, nes jie patys bu
vo žmonės geros valios, tik 
nemokyti, negalėjo suprasti 
to reikalo svarbumą. Man 
pačiam mama duodavo vel
nių, kad aš kalbu lietuviš
kai... Antra priežastis yra ta, 
kad net ir lietuviškosios mo

kyklos buvo čia irgi lietuviš
kos tik iš vardo. Jose gi be
veik viskas buvo angliškai. 
O angliškose mokyklose mus 
vadino vaikai su panieka 
“polak,” kas mus įžeizdavo. 
Kada pasakydavom, kad mes 
esam “Lithuanians,” tai jiem 
šis vardas buvo visai nežino
mas. šiandien jau yra kitaip. 
Ir taip mūsų jaunieji skubė
jo pasidaryti kuo greiičausiai 
“real Americans”...

Na, o kaip jums atrodo, ar 
mišrios vedybos nebus irgi 
viena iš priežasčių?

—O, čia, žinot, ne taip jau 
blogai — linksmai nusišyp
sojęs atsakė p. Vasiliauskas. 
Malonu, sako, pažymėti, kad 
šioje apylinkėje daugumas 
lietuvaičių išteka kaip tik už 
lietuvių. Vyrai ta prasme gal 
kiek mažiau laikosi lietuvai
čių, bet ir jų labai didelis nuo 
šimtis veda lietuvaites.

Kokios priemones galėtų 
padėti išlaikyti lietuviškumą 
jaunimo tarpe?

—Visų pirma noriu čia pa
minėt dipukus. Jie turi pir
miausiai ateiti į pagelbą 
mums. Jie turi padėti, ypač 
Vyčiams, mokytis lietuvių 
kalbos, supažindinti Ameri
kos lietuvių jaunimą su lietu- 
vos istorija, kultūra ir me
nu ir bendrai atlikt tą kultū
rinę misiją, kurios mūsų tė
vai nepajėgė atlikti. Tuo 
tikslu Vyčiai turi kviesti di
pukus stoti į šią organizaci
ją.

Suminė jom dipukus. Jie vi
si čia, Great Necko apylinkėj, 
su didžiausiomis simpatijo
mis kalba apie jų mielą glo
bėją p. Vasiliauską, įdomu 
ką jūs apie juos galėtumėt 
pasakyti?

—Dipukai— mano nuolati
niai svečiai. Juos pažįstu ir 
yesu netgi jų įkurdimo vietos 
komiteto pirmininkas. Visi 
jie tuf-i daug noro ir energi
jos dirbti ir savo darbe jie 
daro gražią pažangą. Jiems 
svetimi tuo tarpu Amerikos 
visuomeninio darbo metodai, 
bet jie greit prie jų pripras.

Dar vienas klausimėlis: ar 
matėt kada Lietuvą?

—Niekaęi. Esu čia gimęs ir

PRAŠVILPTA PROGA
Petrui Pipirukui niežte nie

žėjo turtingu būti. Vieną die
ną jisai išsireiškė seniui Si
monui, kuris buvo įsikandęs 
trumpą pypkę:

—Kai aš užaugsiu, pypkės 
nerūkysiu. Tiktai ilgus, juo
dus cigarus rūkysiu. Mano 
automobilius bus kuogerįau- 
sias ir blizgės, kaip naujas 
pusdoleris. Išvažiuosiu toli, 
toli nuo čionais, ir banke tu
rėsiu “bumaškų,” labai daug 
“bumaškų.”

—Petruk, — atsakė senis 
Simonas, — klausyk, ir tau 
nupinsiu pasaką, pasaką, ku
rią seniai esu kaž kur skai
tęs. Į

Ali Hafed buvo turtingas 
Persijos ūkininkas. Jokių bė
dų ir rūpesčių neturėjo. Jam 
linksma buvo žiūrėti į savo 
našingus sodus ir derlingus 
laukus. Nieko daugiau ne
troško, nenorėjo.

Vieną gražią dieną aplan
kė Alį Hafed pagonų burti
ninkas, kuris jam apie dei
mantus pasakė. Ūkininkas 
apie juos nieko nežinojo, ne
suprato; deimantai buvo jam 
nežinomi, svetimi dalykai.

Bet tą dieną burtininkas 
jam paaiškino apie jų vertę, 
grožybę. Girdi, saujelė tų 
žemčiūgų gali visą valstybę 
nupirkti.

Burtininkui išėjus, Ali Ha
fed pradėjo apie deimantus 
svajoti. Sapnuose juos sapna
vo. Pagaliau, vieną rytą jisai 
atsikėlė ir nuėjo pas tą bur
tininką, ir užklausė: — Kur 
galiu jų rasti?

O anas atsakė: — Toli už 
jūrų mėlynųjų, už kalnų ir 
kalnelių.

Tą pačia dieną Ali parda
vė savo gražų ūkį’ ir išėjo tų 
brangenybių ieškoti.

Toli ir plačiai jis keliavo— 
per Aziją, Afriką ir Europą. 
Praslinko metai ir meteliai.

Pagaliau, pasenęs, nudriskęs, 
išalkęs ir be skatiko, jisai at
sisveikino su pasauliu, įšok
damas į gilų vandenyną prie 
Ispanijos krantų.

Pora dienų po Ali Hafedo 
išvykimo į svetimus kraštus, 
tūlas žmogus jo ūkyje rado 
deimantų; po ta žeme buvo 
jų maišai. Ten atsirado tur
tingiausia deimantų kasykla 
visame pasaulyje. Iš tos že
mės deimantai dabar puošia 
Anglijos karalių vainiką, iš 
to ūkio buvo išimtas didžiau
sias pasaulyje deimantas, 
kuris kadaise blizgėjo caro 
žemčiūgų tarpe.

—Petruk, — patarė senis 
Simonas, — dabar matai, 
kad nereikia svetur keliauti, 
idant praturtėti. Savo parapi
joje, savo mieste, savo vals
tybėje yra daug progų, ku
riomis žmogus gali pasinau
doti, praturtėti. Tos progos 
nenuilstamai ieškok ir radęs 
ją, pasinaudok, žinok, ko 
žmonės nori ir trokšta ir iš- 
pildyk jų norą, pageidavi
mus, ir tada būsi turtingas. 
Bet nepražiopsok progos, 
kaip kad Ali Hafed.

Komp. J. Stankūnas

LIETUVIAI
BRAZILIJOJ

augęs. Visada norėjau ją pa
matyt, bet taip ir nespėjau. 
Lietuvos nemačiau, bet ją 
jaučiu... savo širdy! — baigė 
pasikalbėjimą energingas, 
mielas ir simpatingas New 
Yorko ir New Jersey Apy
linkės Vyčių pirmininkas.

AR NEREIKTŲ
Visi juk mes žinome, kad 

kiekviena tauta trokšta būti 
nepriklausoma, ji nori savi
stoviai tvarkytis savo kraš
to viduje, gerinant savo vals
tybės piliečių ūkinį bei kul
tūrinį gyvenimą.

Bet ne visos tautos buvo 
ar yra pajėgios savarankiš
kai tvarkytis, tai .yra neįma
noma, neturint tam tinkamų 
žmonių, nes, be gerų ūkinin
kų, reikalinga inžinierių, gy
dytojų bei kitų profesijų 
žmonių, sugebančių valsty
bės aparatą tvarkyti.

Šių žmonių trūks ir lietu
vių tautai, nes karo metai ir 

.žiauri sovietų okupacija, ne 
tik kad nepapildė jų skaičių, 
bet. atvirkščiai, ji žymiai su
mažino deportacijom ir nai
kinimu lietuvių inteligentų 
Rusijoje; Taigi vienas mūsų 
aktualiausių uždavinių ir yra 
paruošti taip reikalingą mū
sų- valstybės ateičiai naują 
šių žmonių kadrą.

ribotas kuria nors tauta ar 
valstybe. Jis yra virštautinis, 
kaip ir pati Bažnyčia. Lietu
voje jis yra nemažiau lietu
viškas, kaip Ispanijoj isoe- 
niškas ar Amerikoje ameri
koniškas. Jis atitinka vi*n 
tautų reikalams, nes jis vrn 
kilęs ne iš vienos tautos rei
kalo, bet iš visos Bažnyčios.

Tai rodo ir faktas, kad Lie- . ZJ111V1XX XXC&V4JL <X.
tuvos jėzuitų provincijos at- Mūsų katalikiškas jauni- 
sikūrimas, prasidėjęs nuo [ mas tai ir pats gerai supran. 
vieno nario 1920 m., t. y. po fa neS) nežiūrint ir labai sun- OA 1 0/1 A . ' , . .20 metų, 1940 m. buvo pasie
kęs 100 narių. Net tarp trem
tinių, nežiūrint sunkių sąly
gų, atsiranda jaunuoliu sto
jančių į šv. Ignaco sūnų ei
les. Durys yra plačiai atvi
ros visiems, kuriuos žavi ko
va Kristaus armijoje po šv. 
Ignaco vėliava — kryžiumi.

St. Riūkas, S. J.

kių sąlygų, trūkstant pačių 
reikalingiausių gyvenimui 
dalykų, kaip buto, kuro, net 
maisto... jis' vis dėl to dirba 
ir mokosi savo ir mūsų vi
sos tautos geresnei ateičiai.

Tačiau ne visi pajėgia tą 
savo tikslą, lyg įsivaizduoja
mą laimės žiburį, pasiekti, 
daugelis jų žūva jau prie pat »

tikslo, betiesiant ranką jį pa
imti.

Skaudu juk matyti, kuo
met studentas ar studentė 
beveik prie pat savo studijų 
galo, tampa džiovos auka ar 
turi nutraukti studijas vien 
dėl to, kad nepakanka lėšų 
valstybiniams (baigiam.) eg
zaminams apmokėti. Tai gal 
sunkiai įtikimas, bet nuola
tinis faktas mūsų Vokietijo
je mokslus einančioje studen
tijoje. i

Kadangi čia ne pasaka, o 
gyvenimo tikrovė; tai ar nė
ra per didelis aukų skaičius, 
ir ar negalima, ir nereiktų 
jiems padėti?

Atkreipkime į tai savo y- 
patingą dėmesį ir nors kuk
lia auka pagelbėkime užbaig
ti mokslą savo broliui studen 
tui ateitininkui, kuris su di
džiausiu pasišventimu dirba 
savo studijų darbą, prieš akis 
nuolat regėdamas savo šven
tą idealą “Visa Atnaujinti 
Kristuje.”

Prisidėdami visi po trupu
tį prie studentijos šelpimo, 
mes jiems labai daug padėsi
me, nes juk “lašas po. lašo ir 
akmenį pratašo.”

S. A. S. Centro Valdyba
PASTABA: Aukas siųskit 

Katalikų Akcijos Fondui ra
šant: Rev. Ig. Albavičius, 
1515 So. 50th Avė., Cicero 50, 
III.

j 1888 IY1 pirmieji lietuviai 
J išlipo ir pasklido po didžiulę 
į, šalį, po plačiąsias Brazilijos 

džiungles, prasčiausiais lai
vais, po ilgos kelių mėnesių 
kelionės, maždaug apie 80 
šeimų. Bet kadangi anais lai
kais lietuviai imigrantai Bra
zilijoj buvo priimti ir įregist
ruoti ne kaip lietuviai, bet 
kaip rusai, nors jie ir buvo 
tikri Lietuvos sūnūs.

Pirmųjų lietuvių emigran
tų gyvenimas Brazilijoj 
mums kaip ir nežinomas, nes 
jie nepaliko jokių kultūrinių 
pėdsakų. Jie rusais vadina
mi, pasklido po Braziliją ir 
išnyko svetimųjų tarpe. Dar 
viens kits senelis randasi, 
kuris atmena Lietuvą ir mo
ka kelis žodžius lietuviškai 
kalbėti.

Nuo 1888 iki 1905 metų 
emigracija iš Lietuvos Bra
zilijon mažėjo ir buvo labai 
nežymi. Tik 1905 m. padidė
jo ir tai tik viengungiai. 
Daug tai laikais lietuvių va
žiavo į Argentiną, nemažai 
jų pasiliko ir Brazilijoj, ku
rių mes galime sutikti ir gra
žiai lietuviškai pasikalbėti. 
Daugiausiai pietinėj Brazili
jos daly — Rio Grande do 
Sul state. Tai seni emigran
tai, gerai įsikūrę ir gražiai 
gyveną žemės ūkyje. Ne vie
nas iš jų yra žuvę nuo indi- 
jono ietės; pav., Kavaliaus
kas iš Siesikų miestelio, Uk
mergės apskr., bemedžiojant 
Brazilijos miškuose, užpuolė 
indėnai ir nužudė jį.

1905 m. emigracija iš Lie
tuvos Brazilijon buvo ne kai
po savanoriai emigrantai, bet 
kaip pabėgėliai nuo revoliu
cinio sąmišio, kilusio tuo lai
ku Rusijoje ir Lietuvoje.

Kaip pirmieji, taip ir vė
lesnių laikų lietuviai Brazi
lijoj nieko nesukūrė ir nepa
liko jokių kultūrinio gyveni
mo pėdsakų. Nepalankios gy
venimo sąlygos, neįprastas 
klimatas ir lietuvių išsiblaš
kymas nedavė galimybės 
jiems sukurti savo organiza
cijas ir pan.

Argentinoj lietuviai susi
spietė miestuose, krūvelėse, o 
Brazilijoj vyko į ūkius, į ka
vos plantacijas. Darbininkų 
trūkumas ūkiuose vertė atei
vius eiti dirbti ne ten, kur 
jie norėjo, o kur juos siųsda
vo valdžia, siuntė į fezendas- 
(turtuolių dvarai vadinami 
fazendomis).

(Bus daugiau)

išMan neseniai atvykus 
Brazilijos ir apsigyvenus pas 
Jus, manau bus įdomu, jei aš 
laikas nuo laiko Jums pa
tieksiu iš to krašto žinių, ku
riame 18 metų išbuvau ir dir
bau lietuvių ir brazilų tarpe, 
pergyvenau įvairių sukrėti
mų, perėjau visą “gyvenimo 
mokyklą.” ,

Kol dar naujosios emigra
cijos lietuviai nieko nežinojo 
apie tolimus Pietų Amerikos 
kraštus, arba jei ir žinojo, tai 
tik iš knygų, arba iš pasako
jimų, kad yra tokie kraštai, 
kur amžinai yra vasara, kur 
saulė šviečia iš šiaurės, kur 
neįžengiamuose amžinai ža
liuojančiuose miškuose gyve
na geltonodžių laukinių žmo
nių giminės, su ietimis ir vi- 
lyčiomis apsiginklavę me
džioja tuose milžiniškuose 
miškuose plėšriuosius žvėris, 
upėse krokodilus, o taip pat 
dažnai ir baltveidį europietį 
nudobia, — kol dar mes apie 
tokius kraštus klausydavo
mės pasakojimų ,tai jau tais 
laikais mūsų tautiečių kojos 
mindžiojo šį kontinentą.

—Norvegijos pakraščiuo
se dažnai pastebimi rusų po
vandeniniai laivai. Norvegai 
tuo labai susirūpinę, nes ži
no, kad maskoliai ne geru 
tikslu tenai slankioja.

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero- 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu

rininga maldomis maldų knyga “ATLAIDŲ ŠAL
TINIS.” Tai yra viena iš pačių vertingiausių 
maldaknygių, nes joje surinktos maldos yra su
kurtos garsių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma tų maldų, esanti 
toje maldaknygėje, yra paties popiežiaus apdo
vanota specialiais atlaidais.

2. • Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau
dai paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kaži-

Tėvas
Kapucinas

mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį.
3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių maldų į Dievišką 

Jėzaus ir Marijos širdį, sielvarte, nelaimėje, prašant ramybės, ve
dusiųjų maldos už tėvu s, mirties atvejuje. Visos tos maldos po
piežiaus apdovanotos atlaidais.

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560 puslapių, bet 
bus patogios išvaizdos, prabangiais viršeliais, auksuotais kraštais. 
Kaina $3.50. Kas ją užsisakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už 
$3.00 ir be to — bus įskaitytas į ReMEJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kažimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardinių, gimta
dienio, sukaktuvių proga. Kreiptis adresu:

366 West Broadway (A) So. Boston 21, Mass.

“Darbininko” Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau’kaip tik baigsite spausdinti di

delėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — AT
LAIDŲ ŠALTINIS, — man atsiųsti.

Vardas ............................................................................
Adresas ..........I...............................................................
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS I

NAŠLAIČIŲ SUTUOKTUVES

Suvirs trys metai praėjo, 
kai Katalikų Komiteto globo
jami našlaičiai Arvydas ir 
Juzė, atvyko į Ameriką. Ju
zė dar Lietuvoj būdama jau 
buvo našlaitė, ir svetimų 
auklėjama. Arvydas laimin
gesnis tuo, kad iki 10 metų 
amžiaus augo prie tėvų ir pa
žino šeimos meilę.

Siūbuojančios karo bangos 
šiuos jaunuolius žiauriai at
skyrė nuo Tėvynės ir jie at
sirado Vokietijoj be jokios 
globos. Čia teko jiems pergy
venti daug skaudžių įvykių, 
skurdo ir bado. Karui pasi
baigus, Juzė pateko UNNRos 
našlaičių sąraše, — Arvydas 
vos tik buvo išgelbėtas nuo 
repatrijavimo į Lietuvą, nors 
jo tėvai jau seniai buvo iš
tremti Sibiran.

Patekus į Ameriką, Juzė 
pirmus metus praleido Ne
kalto Prasidėjimo Seselių na
me, Putnam, Conn. Čia jai 
buvo duota proga mokytis ir 
pailsėti nuo praeities nema
lonių pergyvenimų. Vėliau jai 
buvo surasta maloni lietuvių 
šeima Norwood, Mass., kuri 
ją nuoširdžiai globojo per ke
lis metus. Juzė pavyzdingai 
tvarkėsi, gavo tarnybą ir va
karais lankė mokyklą. ’

Arvydas, į Ameriką vėliau 
atvykęs, praleido pirmus me
tus Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn .Vėliau bu
vo surastas dėdė Brooklyne

ir Arvydas persikėlė ten gy
venti. Po kiek laiko jis gavo 
darbą siuvykloj ir išmoko 
prosytojo amatą.

Su Juze Arvydas susipaži
no prieš du metu, dar būda
mas Kolegijoje. Juos artino 
panašūs praeities vargai ir 
pasiilgimas Tėvynės. Jų pa
žintis palengva išaugo į mei
lę. šią vasarą Arvydas ir 
Juzė nutarė apsivesti. Kaipo 

(nepilnamečiai našlaičiai, jie 
dar buvo Katalikų Komiteto 
globoj, bet atsižvelgus į jų 
rimtą elgesį ir pavyzdingą 
susitvarkymą, Komitetas su
teikė leidimą vedyboms. Lie
pos 11 d. Prisikėlimo bažny
čioj Brooklyne įvyko jaunuo
lių vestuvės. Juzė puošnioj 
vestuvinėj suknelėj išrodė 
kaip skaistaveidė karalaitė. 
Mėlynakis, šviesplaukis Ar
vydas irgi sudarė gražų įs
pūdį. . , /

Kadangi nuo jų atvykimo 
į' Ameriką dienos, mano tar
nybinė pareiga davė progos 
artimai susipažinti su Juze ir 
Arvydu ir gėrėtis jų pažan
ga, jaučiau jiems ypatingą 
nuoširdumą. Dalyvaudama 
jų vestuvinėse apeigose, ver
kiau iš džiaugsmo, pagalvo
dama, kad pagaliau šie du 
nelaimingi Lietuvos vaikai 
turės progą Amerikoj sukur
ti sau laimingesnį, šviesesnį 
gyvenimą. Padėk jiems Die
ve!

Iz. Blauzdziūnaitė-Motiekaitienė

NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI

Salomėja Čerienė

Koncertas “Gen. W. G. Haan” laive

Atlantas ramus, ir šiltas vėjo 
dvelkimas vos juntamas. Vienin
telė pramoga — jūros liga — 
baigiasi. Belieka tik slankioti 
ant’denio ir, susitikus savo kai
myną, pasiteirauti apie sveikatą, 
pasigirti geru apetitu .pasiguos
ti kasdieniniais rūpesčiais ir vėl 
galvoti, kas bus duodama vaka
rienei. *

Vakare vandenynas visiškai 
nurimsta. Girdėti tik motoro ūži
mas. Taip dusliai, lyg kas nors 
iš vandens gelmės šauktų. Tuo 
pačiu metu pasklinda žinia, jog 
lietuviai rengia koncertą. Lietu
viai! Ar jie būtų tiek pajėgūs 
laive surengti koncertą? Juk jie 
irgi pripuolamai čionai susirin
kę.

—Tu, brolau, nežinai. Kur de
šimt lietuvių susirenka, ten ir 
koncertas. Gerai juos pažįstu, 
balsingi, kad juos kur šimtas,— 
uždengęs ranka tautinį ženklelį, 
aiškinau senam ukrainiečiui, ku
ris niekaip negali suprasti, jog 
ir kitur pasaulyje rengiami kon
certai, ir dar neblogesni už jų, 
ukrainietiškus. — Ateik, pats 
įsitikinsi...

Koncertas neįprastose sąlygo
se. Nauja pramoga. Gaila tik, 
kad salė mažytė, vos galinti su
talpinti kviestinius svečius — 
aukštuosius amerikiečių kari
ninkus, laivo kapitoną, maj. An
sel S. Saffer, ir įvairių tautybių 
tremtinių atstovus, žodžiu, visi 
sutilpti negali, ir didesnė klau
sytojų dalis stumdosi prie durų, 
prie langų; vieni, norėdami iš
girsti gražių lietuviškų dainų, 
kiti, smalsumo vedini, nori įsi
tikinti, ką lietuviai gali.

Programą užpildo Vokietijos 
tremtiniams gerai pažįstama so
listė, Izabelė Blauzdžiūnaitė-Mo- 
tekaitienė ir Lucija Voltas. Jom 
akompanuoja pienistas Antanas 
Kalvaitis. Programa mišri — 
lietuviškos dainos ir Verdi, Puc
cini, Bizet ir Giordani operų ari
jos. '

Viso koncerto centras — Iza
belė Motekaitienė, lietuviškomis 
dainomis ir operų arijomis su
žavėjusi publiką ir susilaukusi 
nepaprastai daug aplodismentų.

Norint rimčiau įvertinti Iza
belę Motekaitienę, kaip lietuviš
kos dainos atstovę ir operos so-

listę, negalima apsiriboti tik vie
nu koncertu laive. Ji, kaip nau
ja žvaigždė lietuviškos dainos 
giesmyne, verta platesnio pami
nėjimo spaudoje? Per Šiuoš ket- 
verius tremties metus ji yra da
vusi virš trijų šimtų koncertų. 
Šis skaičius kalba ne tik apie 
dainininkės pasisekimą tiek lie
tuvių, tiek ir svetimtaučių tar
pe, bet kaip apie produktyvią 
ir daug dar ateityje žadančią 
menininkę. Nereikia užmiršti, 
jog benamio sąlygos buvo ne
pavydėtinos nė vienam tremti
niui, tuo labiau menininkui, ta
čiau veržli dainininkės siela pa
jėgė pernešti pilką tremties bui
tį. Per ketveris tremties metus 
savo daina ji gaivino tautiečių 
dvasią ir garsino Lietuvos var
dą. Vargas ir skurdas palaužia 
tik vidutinio masto menininkus, 
didieji išlieka sveiki.' Prie tų di
džiųjų reikia skaityti ir Izabe
lę Motekaitienę.

Izabelė Motekaitienė — lyri
niai draminis sopranas, Kauno 
Didž. Teatrb Operos solistė ir 
koncertinė dainininkė. Prieš šį 
karą ji baigė Kauno Konserva
toriją, italų mokytojo O. Mari
ni klasę. Jau konservatorijoje 
savo nepaprastai galingu balsu 
stebino mokytojus. 1942 m. su 
dideliu pasiekimu debiutavo 
Kaune “Aidos” operoj, dainuo
dama Aidos partiją, Kiprui Pet
rauskui dainuojant Radameso 
partiją. To to buvo priimta į o- 
perą ir dainavo ligi 1944 m., kol 
turėjo palikti bolševikų okupuo
jamą Lietuvą, šalia operos, be 
daugybės mišrių koncertų, ji 
davė keletą savo dainų ir operų 
rečitalių Kaune, Vilniuje ir ki
tur. Tremtyje važinėjo po Vo
kietijos stovyklas, dainos gar
sais skaidrindama prislėgtą tau
tiečių nuotaiką, atskleisdama 
neišdainuojamą tėviškės grožį ir 
ilgesį, įžiebdama tėvynės meilę 
pavargušio lietuvio širdyje.

Izabelę * Motekaitienę, kaip 
aukštos dainavimo kultūros dai
nininkę, įvertino visa tremtinių 
spauda.

Nuo 1948 m. balandžio 10 d. 
iki birželio 2 d. Izabelė Motekai
tienė su kitais lietuviais tremti
niais solistais koncertavo Ang
lijoj: po du koncertus Londone,

Laivu General Muir i New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

ALEKSANDRAVIČIUS Tadas, Nor
wood, Mass.

AUGAITIENE Antanina, — Va.
AMBRASAS, Antanas, Mikalina — 

Detroit.
ARTIMONAS Eugeni us — Conn.
AUGAS Vaclava — Detroit.
AUGUSTAUSKIENE, Algimanta, 

Kęstutis, Vaidotas — Ohio.
BALSEVIČIUS, Kazys, Liucija — 

Amsterdam.
BAŠKAUSKAS, Vytautas, Virvė — 

Illinois.
■BRANDENBERGIENE Marija — 

Michigan.
BLOŽE Vladas — Albany.

/ BAKAITIS, Jurgis, Antanina, Euge
nija — Chicago.
. BAKUNIENE Petronė — N. Y. 
-BARAUSKIENE Ona — Mass.

t BLIUDŽIŲS, Juozas, Petronėlė, Ge
diminas. — Michigan.
i"BOTYRIUS, Jonas, Marija, Romu
aldas, Rimvydis — Bayonne.

BUČINSKAS, Petras, Birutė, Mich. 
/’BULOTA Juozas, — Ohio.

BUSAUSKAS, Uršulė, Irena — III. 
ČAPLIKAS, Juozas, Bronė — Mich. 
DABRILA Kazys — Philadelphia.
DAMBRAUSKAS, Leonardas, Ele

na — Philadelphia.
DAŠKEVIČIENE Elena — III.
DUDAITE Veronika — Chicago. 
DAUGIRDAS Algimantas — Mass.
DOBILAITIS, Pranas, Rita, Rita— 

Chicago.
DUKAUSKAS Antanas — Chicago. 
GABALIS Feliksas — Penna.
GASPARENAS, Kazys, Bronė, Mil

da, Gasparas — Philadelphia.
GERVINĄS, Uršulė, Regina.
GIEDRYS, Andrius, Berta, Irena— 

Brooklyn.
GRAKAUSKAS Vytautas — N. Y.
GRINA, Antanas, Juozas, Kazys, 

Teklė — Chicago.-
GRUŽAUSKAS, Stasys, Teklė — Pa.
GRUZDIS Algirdas — Iowa.
GINEITIS, Henrikas, Marijona, Li

nas — Boston.
GINIOTIS, Antanas, Vanda — Pa. 
GINTALAS, Narcizas, Elena — Pa. 
GUMAS, Petrė, Juozas — Me. 
IGNAITIS Andrius — N. Y. 
IZOKAITIS, Bronius, Erna, Anė, 

Elsė, Paulius — New Haven.
JANAVIČIUS, Kazys, Barbora, — 

Illinois.
JOCIUS, Petras, Eleonora, Irena— 

Michigan.
JONIKAS Antanas — Bayonne.
JURGELEVIČIUS, Adomas, Jadvy

ga, Vytautas, Rimvydas, Nijolė, — 
Providence. •>

KAPCIUS Jonas — Wash.
KAROSAS, Pranas, Marija, Ema

nuelis, Eugenijus, Mindaugas,—Mich.
KARPAVIČIUS Jonas — Mass. 
KERŠYS Vincas — Philadelphia. 
KIELIUS Kazys? — Chicago.
KRISCIUNĄS, Antanas, Severiną, 

Algimantas — Mass.
KRIKŠČIŪNAS Henrikas — Pą.
KASPERSKAS, j Adolfas, Adelė, Al

gimantas, Albinas,' Birutė — N. Y.

........
Glasgowe, Yorke, Coventry ir 
po vieną Sleaford, Bradford, 
Ashbourn, Cardiff, Tadcastard, 
Dorchester, Fort William ir kt. 
Susilaukta nepaprastai- puikaus 
pasisekimo.

Atvykusiai dainininkei reikia 
palinkėti ir’'Naujame Pasaulyje 
savoj dainoj atskleisti gyvąją 
Lietuvą, jos grožį ir parodyti 
neišsemiamas lietuviškos dainos 
gelmes.

A. Markelis

KODZIERSKA, Herta, Josef — Mi
chigan.

KILDIŠAS, Mykolas, Ona, Romual 
das — Worcester.

KUBILEVICIENE Gerda — Phila.
KUBLICKAS Vradas — Cleveland. 
LABANAUSKAITE Uršulė — III.
LEKŠAS, Gustavas, Anna, Anita, 

Martynas — Chicago.
LINCEVICIUS Mečislovas — III.
LAKICKAS, Klemensas, Veronika,

— Brooklyn.
LUDAVICIUS, Jurgis, Bronė, Dalia, 

Andra — Brockton.
MACIUIKA, Benediktas, Antanina,

— Chicago.
MEMENĄS, Jonas, Apolonija,—III.
MICKEVIČIUS, Alfonsas, Elena 

Vladas, Kęstutis, Marija — Pa.
MACINSKAS, Bronius, Marija, Irę 

na — Chicago.
MISIŪNAS Marija — Chicago.
NARKEVIČIUS Julė — Mich.
MARDOSA Alfonsas — Chicago.
MATULIONIS, Balys, Genė, Algis, 

Mindaugis — Chicago.
MICKUNAS, Juozas, Filomena, Al

gimantas, Juozas — Wisconsin.
NAGIUS, Vladas, Veronika — Ohio. 
NAUJOKAS Mikas — Illinois.
MASAITIENE Marijona — Ohio.
NORKEVIČIUS, Bronius, Agota, 

Algimantas, Povilas — Worcester.
NORVAIšIS, Vladas, Liudvika, Al

gimantas, Jonas, Kazys — Phila.
PAšKEVICIENE Jadvyga N N. Y.
PAULIONIS, Vytautas, Stasė, Au

gustinas — Conn.
PURVINAS, Martinas, Stasė, Mor

ta, Danutė, Rūta — Chester, Pa.
PETERIS Edmundas — Ohio.
RAČKAUSKAS Vytautas — N. J. 
RUKUIŽA Aleksandras — N. Y.
SADAUSKAS, Ildefonas, Adelė, Ro

maną, Tomas, Ildefonas — Chicago.
SCHORIN, Valentinas, Nina —N.Y. 
SIMONAITIS Alfonsas — Chicago.
ŠIURNA, Jonas, Akvllina, Elena— 

Indiana.
SMILGEVIČIUS, Valentina, Viole

ta, Lilijana — Michigan.
SNIEČKUS, Juozas, Kazimiera, Vy

tautas, Ramutė — Ohio.
STAKAUSKAS Aleksas — Mich.
STOŠKUS, Juozas, Koste, Vladas — 

Chicago.
ŠUMSKYTE Kazė — Chicago. '
SVIKLA, Julius, Bronė, Alius — 

Worcester.
TRUKSNIS, Jurgis, Marija — Pa.
TOTORAITIS, Juozas, Adolfą, Jo

nas — Chicago.
TREČIOKAS, Kazys, Genovaitė — 

Newark.
USEVICIUS, Vladas, Anastazija — 

Chicago.
VADIšIUS Kazys — Conn.
VAIDUKAITIS, Vilhelmas, Česlo

vas, Edmundas, Beata, Erena, Mar
gareta — Chicago.

VALIŪNAS, Jonas, Kunigunda, Ni
jolė, Algirdas — Worcester,

VIDURGIRIS, Povilas, Aleksandra, 
Vytautas —- Philadelphia*

VAIČAITIS, Petras, Jonas — Mass.
VAIČIUS, Jonas, Marcelė, Kęstutis,

— ICcero, III.
VARNAUSKIĘNE, Lina, Ina — 

Detroit.
VALYNIENE Rūta — Detroit.
VELECKIS, Ignas, Malvyna, Irena, 

Evaldas — Illinois.
VEMBRE Juozas — Mass.
VILCIRSKAS, Aleksas, Elena, Vi

talija — Brooklyn.
RUGIENIENE Elzbieta — N. Y.
ZARONSKIS, Kazė, Jonė — Mass. 
ŽIEDELIS Motiejus — Mass.
PIMENOWAS Peter — N. J.

Laivu General Blatehford i Bostoną 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

BARTASCHEVITSCH Elizabeth, 
Buffalo, N. Y,

BAZILIAUSKAS, Antanas, Anasta
zija, Silvija, Valentinas, Antanas, Re
nata — Worcester.

BEBRAUSKAS, Jonas, Mikalina, 
Aldona — Brooklyn.

BEZUMAVICIUS, Henrikas, Mari
ja — Yonkers.

BOBELIS Jurgis — Chicago.
ČEPAITIS, Jonas, Marija, Laimutė, 

Remigijus — Iowa.
DAKINEVICIUS Juozas — Wis.
DAPKUS, Pranas, Kazė, Bronius,— 

East Chicago.
DAUGĖLA Jonas — Cleveland.
DAUGIRDAS, Jonas, Liucija, Da

nutė, Vytautas — Great Neck.
GIBIEšAS, Jurgis, Elena, Albertas, 

Lidija, Ingrida — Michigan.
GIEDRYTE Elena — Chicago.
GRYBAUSKAS, Stasys, Aniceta, Ni

jolė — Long Island.
GUDAITIS, Vincas, Agota, Jolan- 

da — Pittsburgh.
JAGELA, Jonas, Ona, Jureta —N.Y.
JAKUSOVAS, Mykolas, Ema, Vi

lius, Irena — Chicago.
JANKAUSKAS Kazys, — N. Y.
JASAITIS, Leonas, Ona, Tadas, Ni

jolė — Brooklyn.
KACKELIS Jonas — Mass.
KARNENAS Edvardas — Mass.
KAUšTEKLIS, Petras, Elena, Pet

ras — Dorchester.
KIRTIKLIS Jonas — N. Y. 
KONDROTAS GRAŽINA—Mich. 
KULIKAUSKAS, Jonas, Vanda, Ni

jole, Vida — Rhode Island.
KUNCEVIČIUS Steponas — Pa. 
KURMAUSKAITE Valerija—Mass. 
LAPĖ, Cecilija, Valerija — Mass. 
LITVINAS, Petras, Anicetas, Leo

nas — Chicago.
LIUTKUS, Monika, Aldona — III. 
MAKAREVICIUS Steponas — Calif. 
MALEVICIENE Marija — N. J. 
MASKELIUNTS Antanas — Pa. 
MILEIKA Stasys — Mass. 
MOCKUTE Ona — Chicago. 
NASUTAVICIUS Adomas — Mich. 
NEIMANTAS Vilius — Cicero. 
NOVICKIS, Boleslovas — Conn. 
PALIOKAS, Vincas, Marija, Vita— 

Chicago.
PEREVICIUS Jonas — N. Y.
PILMONAS, Andras, Ida, Regina— 

Chicago.
PIVORUNAS Alfonsas—Chicago.
PRIALGAUSKAS, Bronius, Stasė, 

Vytautas, Margareta — Pa.
PUZINAUSKAS Antanas — Mich.
RADZVICKAS, Sergijus, Natalija, 

Audronis — Chicago.
REIVYDAS Steponas — N. Y. 
RINKEVIČIUS, Jonas, Rožė — III. 
SABALIAUSKAS, Petras, Marta, 

Juozas, Antanas, Petras, Valerija, 
Zigmas, Jonas, Elvyra, Janina, Irena 
— South Dakota.

SAVICKAS Henrikas — N. Y.
ŠIDLAUSKAS, Antanas, Gediminas, 

Stasė — Massachusetts.
ŠIMĖNAS Balys — Mass. 
SIMONAITIS Adolfas — N. Y. 
ŠIRVYS, Stasė, Nijolė — N. J. 
SKIRMANTAS, Pranas, Elena — 

Newark.
STRIEBRS, Anna, Janis, Zelma, 

Anita, Janis — Wash.
STRAGAUSKAS Juozas — N. J.

Laivu iGeneral Langfitt į New Yor- 
ką atvyko jie lietuviai:

ABARIUS Mykolas — N. Dakota. 
ANDRAšIUNAS Bronius — Wis. 
APANAVIČIUS, Benediktas, Filo

mena, Benediktas, Izabelė — Pa.
AUGUSTINAS Vytautas, — N. Y. 
AUSTYNAS Izidorius — III. 
BACEVICIUTE Marija — Mich. 
BUMELIS, Ignas, Janina, Julius — 

Chicago.
BUTĖNAS Vladas -v Jamaica.
DAMAŠAUSKAS, Pranas, šaulytė, 

Rimantas — Illinois.
DOBROVOLSKIS Jonas — Conn.
FREIMANAS, Jonas, Marcelė, Ire

na, Jonas — Cambridge.
GALIŪNAS, Klemensas, Irena, Ži

vilė, Remigijus — N. Y.
GRIMSKIS Juozas — Dayton.
JANKONIS, Vladė, Marija, Stasys,

— Chicago.
JURAITIS Leonas — Indiana.
KLIVECKAS, Jonas, Malvina, Ri

mantas, Giedris — Brooklyn.
KNIUSTA Juozas — Chicago. 
LAURINAVIČIUS Bronius — N. Y. 
LUNSKIENE Malvina — Pa. 
MARKŪNAS Kazė — Philadelphia. 
MAŽEIKA, Vytautas, Stasė, Kestu

tis, Algimantas — Chicago.
MEKEŠA, Juozas, Albina, Gintau

tas, Albina, Vitalija — Cleveland.
MIKALAUSKAS Juozas — Iowa.
MISIŪNAITE, Marija, Elzė — Dor

chester, Mass.
OLEKAS Juozas — Pa.
PAŠKEVIČIUS, Juozas, Aldona, 

Juozas, Ieva — Penna.
PETRAVIČIUS, Juozas, Liuda — 

Mass.
PUNIšKA, Aloyzas, Elena — Pa.
PUODŽIUKYNAS Kostantas — 

Worcester.
RAMANAUSKAS, Juozas, Sofija, 

Gražina — Long Island.
RICKEVIČIUS Veronika — Ohio. 

’ SLAPUKAS Ona — Great Neck.
ŠARAUSKAS, Stasys, Marija, Jur

gis — III.
ŠCIUKA, Juozas, Vincast Valė, Al

girdas — Worcester.
TOCILAUSKAS, Edvardas, Valeri

ja, Danutė — Wis..
URBONAS, Mykolas, Ona, Jonas, 

Alvidas — Arizona.
VAITEKŪNAS Vladas — III.
VALIUS, Bronius, Augustina, Al

girdas, Eugenia, Kostantas, Viktoras
— East Chicago.

ŽIBĄS, Nikodemas, Ida, Horstas,— 
Tennessee.

musųŠiems asmenims, kurie 
vedybų proga daug geros šir
dies parodė, mus materialiai pa
remdami, reiškiame gilią pagar
bą ir nuoširdžiai dėkojame: Ap
reiškimo parapijos klebonui kun. 
N. Pakalniui už patarnavimą 
bažnyčioje ir už leidimą veltui 
pasinaudoti sale. Ponams V. ir 
D. Bunkams, kurie metę savo 
reikalus, visa širdimi padėjo su
ruošti šią mums taip brangią 
šventę. Svotams F. ir V. Bun
kams ir solistei poniai L. Ma
thews, kuri taip gražiai bažny
čioje pagiedojo. Taip pat p. Cin
kui, p. Garšvai, p. Mathews, pp. 
Misiūnams, jų sūnui Raimundui, 
p. Gudaičiams, panelėms E. ir 
Č. Brokaitėms ir visiems ki
tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu mums padėjo, nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Aldutė ir Juozas Brizgiai

Širdingai dėkojame visiems 
mūsų geradariams vienokiu ar 
kitokiu būdu padėjusioms mums 
atvykti į Ameriką ir čia atvy
kus, mus parėmusiems. Ypatin
gai esame dėkingi kun. Čekavi- 
čiui, p. P. Macejūnui, panelei 
Gajauskaitei, pp. Samatauskams 
ir daug širdies mums parodžiu
sioms pp. Eugenijui įr Domicė
lei Petrauskams.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me NCWC ir 
cijoms ir jų 
gūnams.

Nuoširdžiai
kams ir p. Piliui, gyv. Brookly
ne, už pastangas padėti mums 
įsikurti.

BALFo organiza- 
maloniems parei-

ačiū pp. Ramoš-

Klimavičiu šeima

Širdingiausiai dėkojame Uršu
lei Čižauskienei ir jos dukrelei 
Aldonai Chase, gyv. 107-39 115 
St., Richmond Hill, kurios susi
rado mus Vokietijoje, parūpino 
dokumentus atvykti į JAV, rė
mė tremties sąlygose, o atvykus 
pasirūpino butu ir šiaip visoke
riopai parėmė; taip pat dėkoja
me M. ir G. Stephens, kurie pa
rūpino darbą; Uršulei ir Kaziui 
Steponavičiams už didelį priete- 
liškumą ir nuolatinę paramą, K. 
ir Juozui Steponavičiams, Matil
dai ir Jonui Steponavičiams už 
dovanas ir vaišingumą. Taip pat 
gili padėka p. Plėšinaitienei už 
dovanas, p. R. Diržienei už šir
dingumą ir vaišingumą ir vi
siems kitiems už lietuvišką prie
lankumą.

Donata ir Alfonsas
Samušiai

Po ilgų klajonės metų, po dau
gelio nemigo naktų, nerimstan
čiom ir sujaudintom širdim mes 
pasiekėme Ameriką, kur buvo
me nekantriai laukiami. Buvo-

me priglausti, nes neturėjome 
pastogės, buvome pavalgydinti, 
nes alkome, buvome pagirdyti, 
nes troškome! Taip, mieli ir 
brangūs pp. Izabele, Juozai, Rai
mondai Misiūnai! Mums yra sun
ku išreikšti žorlžiais Jums turi
mą jausmą savo širdyse. Leiski
te bent viešai tarti kuklų padė
kos žodį, lietuvišką ačiū.

Ta proga mes tariame nuošir
dų dėkui mielam kun. Juozui Č’e- 
kavičiui už nuolatinį mūsų rei
kalų rūpinimą. Geriesiems pp. 
Kliokiams už malonų sutikimą 
sudaryti daliai mūsų šeimos įva
žiavimo dokumentus ir malo
niai p. O. Sijavičienei už laiki
ną prieglobstį bei nuoširdų mu
mis rūpinimąsi. Visiems jums 
nuoširdus ačiū!

Magdalena, Vytautas, 
Liucija, Danutė ir 

Ramunė Vilkutaičiai

—Texas valstijoje vasaros 
ūkio darbams daug darbinin
kų samdoma iš Meksikos. Ta 
proga su jais drauge Jungti
nių Valstybių pusėn pereina 
nemažai nelegalių imigrantų.

- ra

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo istalg* 

Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

darbi 
skilo 
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ir tol 
nenor 
visai j 
Dardu
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Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Lals niuo tas

LIETUVIS GRABORIUS 
Penna ir New Jersey valstijose 

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

1601 - 03 So. 2nd St
9 
x 
X 
X 
X ,

Philadelphia, Pa.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

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

Per mumis galite gauti pirkti i vairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių Ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w.
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS

429 Walnut St., Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360
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KORESPONDENCIJOS
LIETUVIŲ KATALIKIŠKAS

MOKSLO ŽIDINYS
Bayonne, N. J,

—Kun. M. Kemėžis, parapijos 
klebonas, atostogauja. Laukia
ma sugrįžtant šią savaitę.

—Gaila, kad nepavyko Lietu
vos Vyčių 67 kuopos piknikas, 
nes lietus buvo priežastimi ne
pasisekimo, nors nuostolių ir ne
buvo. Vyčiai tačiau nenusimena 
ir tikisi, kad ateityje kitokiu bū
du pasispks praturtinti savo iž
dą.

—Moterys Sodalietės rugpjū
čio 7 d. ruošia ekskursiją auto
busu į Šv. Juozapo bažnyčią, 
Sterling, N. J. Tenai jos daly
vaus 11 vai. šv. mišiose.

—Liepos 31 d. Šv. Petro ir 
Povilo draugija turėjo savo pik
niką parapijos sodelyje. Pavyko 
neblogai.

—Neseniai prie atvykusių į 
Bayonne lietuvių tremtinių pri
sidėjo dar vienas, būtent p. Kun
drotas. Jis atvyko kaip USA pi
lietis, nes Bayonneėj yra gimęs. 
Laukiama atvykstant ir jo žmo
nos bei mamytės. Linkime lai
mingai įsikurti.

—šiuo metu pagelbėti parapi
jos darbe vasaros metu yra at
vykęs pranciškonas, tėvas Žiub
rys, OFM, kuris išbus visą rug
pjūčio mėnesį.

lima tik vieną kitą, svetimtautį 
pasikviesti.

To pat minėjimo proga buvo 
iparuoštas ir įteiktas tam dikras 
adresas laivo kapitonui.

Greene, Maine
Šv. Pranciškaus Vienuolynas, 

Mount St. Francis

Tėv. Petras Baniūnas — Pro
vincijos patarėjas ir vienuolyno 
viršininkas.

Tėv. Norbertas Švambaris — 
Bibliotekarius.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas — 
Provincijos ir vienuolyno pata
rėjas, brolių magistras.

Tėv. Modestas Stepaitis—vie
nuolyno patarėjas.

Tėv. Aleksandras Žiubrys,
Tėv. Kornelijus Gaigalas,
Brolis Viktoras Biveinis, 
Brolis Jurgis Parkevičius.

Klemas

Elizabeth, N. J.
Jeigu plunksna sustreikavo, 
Neberašo taip, kaip reik, 
Neužmiršk! brolio savo 
Ir j BALFą tuojau eik.

—Singerio siuvamų mašinų 
darbininkai, po balsavimo, su
skilo į 2 lagerius: U. E. ir CIO. 
Nubalsuota eiti prie darbo, bet 
darbininkai. pasilieka be darbo 
ir toliau, nes kompanija visai 
nenori kalbėti. Eina kalbos, kad 
visai užsidarys. Kompanija žada 
parduot pastatus.

—Lenkų federacija sudarė 
programą rugpiūčio 10 d. įvyks
tančiai šventei, Warinanko par
ke.: Programa būsianti įdomi.

—Šv.-Onos draugija atliko no- 
veną prie patronkos Šv. Onos. 
Buvo užprašytos mišios ir visos 
ėjo bendrai prie Komunijos. Po 
Komunijos turėjo ir bendrus 
pusryčius. Vietinis

Geri žmonės tenai laukia, 
Iš bėdos dipukus traukia, 
Visus raštus parašys, 
Dėdės Šamo paprašys.

Savo prieteliaus sulauksi, 
BALFui bravo garsiai šauksi.

Rašykite skubiai garantijas 
tremtiniams atsikviesti!

Lakewood Park, Pa
Bronius Nekrašas, baritonas, 

išpildys muzikalę programą 15 
d. rugpiūčio, 35tos Lietuvių Die
nos, Lakewood, Pa. Dainininkas 
Nekrašas išpildys “Karvelėlį”— 
Sosnausko, “Bernužėli nesvo- 
liok,” — Petrausko: “Stasys”,— 
Vanagaičio ir įvairių, dar negir
dėtų, liaudies dainų.

Skaitykit, prenumreuokit ir 
platinkite

“AIDUS”
didžiausį pasaulio lietuvių kul
tūros žurnalą. Kaina pusei me
tų — 6 dol. JAV iri Kanadoje.

Prenumeratą siųsti: Ameri
koje — J. Sakevičius, 9853 So. 
Lowe Ave., Chicago 28, Ill.; 
Kanadoje: St. Dargis, 99 Gore
vale Ave., Toronto 3, Ont.

“Aidų” Administracija

Nuo pat pradžios lietuvių 
pradėjimo masiniai šion šalin 
atvykti, daugiausia lietuviai 
apsigyveno Williamsburghe, 
vienoje žymesniųjų anais lai
kais Brooklyno dalių, centre. 
Čia apsigyvenę lietuviai tuoj 
įsteigė savo veikimo centrus 
ir parapijas. Čia dabar, kaip 
ir seniau, yra viso miesto su
sisiekimo tinklo mazgas, į 
kur iš visų miesto dalių bu
vo ir yra labai geras ir leng
vas privažiavimas.

Pradžioje 20-to amžiaus 
čia. lietuviai buvo labai tirš
tai apsigyvenę ir jų religinis, 
tautinis ir kultūrinis gyveni
mas ir veikimas virte virė. 
Svarbiausias jų veiklos už
davinys buvo savo tautybę ir 
tikėjimą išlaikyti. Kada lie
tuviai pradėjo čia į savo turi
mas bažnyčias jau netilpti, 
jie, norėdami dar vieną nau
ją savo parapiją su katali
kiška mokykla įsteigti, pada
vė Brooklyno vyskupui pra
šymą su tūkstančiu asmenų 
parašų. Vyskupas, atsižvelg
damas į reikalą ir gilų lietu
vių troškimą, 1914 metais 
perdavė jiems Apreiškimo 
parapijos vokiečių bažnyčią 
su didelėmis mokyklos patal
pomis ir didele skola, kurią 
lietuviai jau išmokėjo.

Dabartiniu laiku Apreiški
mo parapija gali didžiuotis 
ne tik savo gražia bažnyčia, 
bet ir puikia mokykla, kuri, 
vedama su dideliu pasišven
timu Sesučių Dominikiečių, 
paruošia jų vaikus gyveni
mui ir siekimui aukštesniojo 
mokslo.

Per savo gyvavimo laiko
tarpį ši lietuvių katalikiška 
mokykla išleido jau nemažą 
skaičių abitūrijentų, iš kurių 
daugelis jau yra tapę gana 

.žymūs katalikiškos visuome- 
ųės vadovai.

I Vėlesniais laikais, kada lie
tuviai pradėjo iš Williams- 
burgho trauktis tolyn į prie
miesčius, lietuvių gyventojų 
skaičius čia sumažėjo ir labai 
atsiliepė į pačios mokyklos 
gyvavimą ir veikimą. Mokyk
los vadovybė,'esant labai ma
žam lietuvių kilmės mokinių 
skaičiui, buvo priversta, kad 
nelaikius mokyklos tuščios, 
mokyklon priimti net ir sve
timtaučių vaikus, kurių, no
rinčių šią mokyklą lankyti, 
yra tiek daug, kad dėl vietos 
trūkumo negali visų net pri
imti. Iš svetimtaučių dau
giausia ją lanko italų vaikai.

Esant labai mažam lietuvių ■ 
vaikų nuošimčiui, per pasku
tinius kelis metus mokyklo
je lietuvių kalba jau nebuvo 
dėstoma. Dabar, kada čia vėl 
apsigyveno daug naujai at
vykusių lietuvių šeimų, ir ke
lios dešimtys lietuvių vaikų 
jau pradėjo šią mokyklą lan
kyti, parapijos klebono kun. 
Norberto Pakalnio rūpesčiu 
ir pastangomis ateinantį ru
denį — mokslo metų pradžio
je — vėl bus įvesta lietuvių 
kalbos dėstymas.

Šis žymus lietuvių užlaiko
mas katalikiškas mokslo ži
dinys, išleido ir paruošė gy
venimui nemažai abiturijen- 
tų. šiais metais sausio mėn. 
šią mokyklą baigė Charles 
Kinkei su Junior Patrol dip
lomu, Michael Kwiatkowski 
su Junior Patrol diplomu, 
Anthony Lubus su Junior Pa
trol diplomu, Michael Radu- 
azzo su Junior Patrol diplo
mu, Annie Claire Calichio, 
Antoinette Scibilia ir Lucille 
Sparacio, o birželio mėnesį 
mokyklą baigė šie mokiniai: 
Leonard Barbara, Robert 
Brodowski, John Kašėta su 
medaliu už aritmetiką, Ed
ward Lenoe su aukso meda
liu ir dovanomis už General 
Excellence and Religion, Ar
thur Medina su Junior Patrol 
diplomu ir medaliu už Social 
Studies, Thomas Petrowski 
su medaliu už Social Studies 
ir su Junior Patrol diplomu, 
Joseph Povilaitis, John Zal- 
ner, Cesira Bonomi su meda
liu už Social Studies' Gloria 
Casciata, Susan Dryja, Elea- 
nore Klimas su dovana už 
Booster Add., Gloria Kiveta 
su medaliu and Chain už En
glish, Irena M. Lukosevičiū- 
tė su aukso medaliu ir dova
nomis už General Excellence 
ir Reigion, ir pinigine dova
nai už laimčtą'-vyskupijos ti
kybos konteste antrą vietą,

■ Angela Narbuth, Severiną 
Rizzi, Marie Saccenta, Marion

i Sanseverino, Aldona Stanai
tis, Annie Trinkūnas su me-

■ daliu už aritmetiką ir Estelle
■ Usevich su dovana už Booster 
i and Add. <
l Taigi, Apreiškimo parapi- 
, jos katalikišką mokyklą šie-
■ met baigė 28 mokiniai. Per-
• eitą rfiokslo metą mokyklą 

lankė apie 500 mokinių. Vai-
s kų darželyje buvo apie 40
■ vaikučių, kurie ateinantį ru-
• denį bus jau pirmame sky-
• riuje. St. L.

SIUVĖJŲ PIKNIKAS 
PAVYKO

Liepos 30 d. Dexter parke, 
nors lietus ir gązdino, bet ne
lijo ir kriaučių piknikas pa
vyko. Rengimo komisija pra
kaitavo dabodama tvarką, 
bet be komunistų neapsiėjo. 
Tai, mat, tautininkai su kuo 
draugauja! Dabar pasirodė 
aiškiaį. Buvęs

MIRĖ DU “AMERIKOS” 
SKAITYTOJAI

Liepos mėn. pabaigoje vie
nas paskui kitą Brooklyne 
mirė Norušis ir J. Morkūnas. 
Abudu buvo “Amerikos” laik
raščio skaitytojai, tremtinių 
globėjai. Ypač Morkūnas — 
rinko aukas per “Tag-Day,” 
taip pat darbavosi “Ameri
kos” parengimuose. Buvo Ap
reiškimo lietuvių parapijos 
kolektorius. A -

Reiškiam jų paliktoms mo
terims — pp. Norušienei ir 
Morkūnienei bei jų šeimoms 
gilios užuojautos.

Kaimynas

INŽINIERIAMS IR 
ARCHITEKTAMS!

Š. m. rugpiūčio 12 d., penk
tadienį, 8 vai. vakare, Tauti
ninkų Klubo patalpose, 337 
Union Avė., Brooklyne, kvie
čiamas Am. Liet. Inžinierių 
ir Architektų Draugijos New 
Yorke susirinkimas-alutis.

Visi inžinieriai, architektai 
ir teenikai kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

Valdyba

PRAŠOME ATSILIEPTI
Šiomis dienomis atvyksta 

iš Vokietijos į USA našlaitis 
Algis Bendaravičius, 10 me
tų amžiaus. Jis sakosi turįs 
Amerikoje giminaitę, Širvai- 
čiūtę Magdę, gimusią Ameri
koje 1915 metais, kuri yra 
buvusi Lietuvoje ir 1934 me
tais vėl grįžusi į Ameriką.

Prašome M. širvaičiūtės 
atsiliepti, arba kas ją žino 
skubiai pranešti BALFui:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

JAU ATVYKO 9,000 
TREMTINIŲ

Laivais “General Muir” ir 
“General Blatchford” liepos 
29 d. atvyko 372 lietuviai. 
Viso pagal DP įstatymą at
vyko 9,108 lietuviai. Liepos 
mėnesį laivais ir lėktuvais į 
JAV atvyko 2,043 lietuviai 
tremtiniai.

New Haven, Conn.
—rSekmadienį, liepos 31 d., šv. 

Kazimiero parapijos bažnyčioje 
per visas mišias buvo rinkliava 
BALFui.

-A-Mūsų klebonas kun. A. Gra- 
deckas, kuris yra vietinio BAL- 
Fo skyriaus garbės narys visa 
širdžia remia rinkliavą BALFui 
ir kviečia visus parapijiečius au
koti. M.

Atlantas, U. S. A.
Liepos 11 d. išvyko iš Bremer- 

haveno USA transporto laivu 
General C. C. Bailout apie 850 
tremtinių į USA. Jų tarpe buvo 
167 tremtiniai lietuviai. Buvo 
prisiminta didvyriškas ir gar
bingas žygis a. a. Dariaus ir Gi
rėno/ Platusis pasaulis gal jau 
pamiršo šį įvykį, bet lietuvio šir
dyje gyvas šis prisiminimas.

Čia pat ant laivo denio buvo 
sutarta šį įvykį pagal galimybę 
iškilmingiau paminėti. Skubiai 
pasitarė ir pasiruošė ir šį aktą 
atliko. Choras, vadovaujant Br. 
Kalvaičiui padainavo keletą ati
tinkamų lietuviškų dainų. Ponąs 
Linkus solo padainavo keletą 
dainų. Br. Kalvaitis , paskaitė 
trumpą, bet turiningą paskaitą. 
Minėjimas buvo užbaigtas tautos 
himnu. J minėjimą atsilankė be
veik visi laivo lietuviai, bet dėl 
ankštumo laivo salės, buvo ga-

Rygpiūčio - August 14, 1949
VISI KELIAI VEDA Į

Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno Parką, 
KENNEBUNK PORT, MAINE 

ruošiamą
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENĄ ir

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:
11:00 v.—Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
12:30
3:30

v.—Svečių pietūs.
v.—Žymių asmenų kalbos; lietuviškos dainos; tauti
niai šokiai vadovaujant Mrs. Onai Ivaškienei, Boston, 
Mass.; įvairūs laimėjimai, skanūs valgiai ir gėrimai.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti
LIETUVIŲ DIENOJE ir PIKNIKE

Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus, Bičiu
lius, — visus Amerikos Lietuvius.

NEPRALEISKITE PROGOS
Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti šalia 

vienuolyno parko esančiame Atlanto Vandenyne!
LIGI PASIMATYMO ATOSTOGŲ KRAŠTE MAINE

Visus

Visais reikalais kreipkitės:
FRANCISCAN FATHERS

Kennebunk Port, Maine Tel. 5.

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkas

Brooklyno Lietuviai Gydytojai ' 2

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9220
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Brooklvno Lietuviai Graboriai

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Tel. NEwton 9-4464 u

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y. Apreiškimo parapijos mokyklos 19 49 metų pavasarinė abiturientų laida. Dešinėje stovi 
parapijos klebonas kun. N. Pakalnis, o kairėje — mokyklos vedėja sesuo M. Redempta, O. P,

Tel. STagg 2-5043

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsainuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas) 

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

,Tel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves
i - $150 -
i KOPLYČIA SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA E. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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Mūsų Apylinkėj

• Art. K. Vasiliauskas ga
lutinai apsigyveno Brookly
ne, kur gavo butą ir darbą.

• P. Laukžemienė, Lithua
nian Press savininkė Newar- 
ke, N. J. lankėsi mūsų įstai
goje.

• V. Čižiūnus, žinomas 
spaudos darbuotojas ir visuo-

/ menininkas Lietuvoje, šiuo 
metu su šeima apsigyveno 
Spring Valley, N. Y.

• Bern. Brazdžionis šiomis 
dienomis lankėsi lietuvių ko
legijoje Marianapolyje.

• P. Augustinas, žymiau
sias Lietuvos foto meninin
kas, šiomis dienomis atvyks
ta iš tremties į Brooklyną. 
Jis turi nepaprastus Lietu
vos vaizdų fotografinius tur
tus.

• J. E. vysk. V. Brizgi, iš 
plaukiant į Europą, išlydėjo 
gražus būrelis žmonių, kurių 
tarpe buvo kun. Dr. J. Kon
čius. Jo Ekscelencija 
“Mauretania” laivu 
27 dieną.

• Solistė Mathews, 
lynietė, lankėsi mūsų
cijoje. Ponia Mathews gražiai 
sugiedojo solo Apreiškimo 
bažnyčioje per Brizgių ves
tuves. Auganti nauja meno 
pajėga.

• Kun. J. Pakalniškis, Ap
reiškimo parapijos vikaras 
Brooklyne, “.Amerikos” dide
lis prietelis ir bendradarbis, 
yra išvykęs atostogų.

• P. Žerolis, Brooklyno siu
vėjų žymus darbuotojas, Lie
tuvių Katalikų Darbininkų 
Klubo pirmininkas, planuoja 
pakelti savo klubą į rimtą vi
suomeninę pajėgą New Yor
ko apylinkės lietuvių gyveni
me.

• Jonas Andriuškevičius, 
ilgametis “Amerikos” priete- 
lius ir rėmėjas, lankėsi mūsų 
redakcijoje ir parėmė savo 
laikraštį .

• Jonas Andrews-Andriuš- 
kevičius praeitą savaitę bai
gė architektūros skyrių De- 
lehante Institute, New Yor
ke. Yra veiklus jaunimo or
ganizacijų narys.

• Ei. A. Žemaitytė, didžių 
“Amerikos” prietelių Mill- 
borne, N. J. Žemaičių dukra, 
atostogas leidžia Atlantic 
City, N. J.

Brooklyn, N. Y. Apreiškimo parapijos vaikų darželio vaikučiai, mokslo metų pabaigimo metu vaidinę “Stu
dentus.” Dešinėje klebonas kun. N. Pakalnis ir mokyklos vedėja sesuo M. Redempta, O. P., o kairėje — vaikų 
darželio vedėja sesuo Antonella.

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

AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.

J. P. GINKUS 
Direktorius

r—

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

• Munz. Ant. Visminas, 
Maspetho vargonininkas, ap
lankė mūsų įstaigą.

• A. Masionis su šeima 
galutinai apsigyveno Pater
son, N. J. Ten gavo darbą ir 
baigia įsikurti.

• A. Mardosas, ką tik at
vykęs iš tremties, apsistojo 
pas Stasiukynus Brooklyne. 
Aplankė ir mūsų redakciją.

• PP. Misiūnai, iš Brook- 
lyno, 304 S. 3rd St., lankėsi 
mūsų redakcijoj ir užprenu
meravo vienai tremtinių šei
mai “Ameriką.” P. Misiūnie
nė yra lietuviškos mokyklos 
kūrėja Lietuvoje. Amerikoje 
gyvena jau 20 metų.

• Pp. Vilkutaičiai, ką tik 
atvykę iš tremties, apsistoję 
Brooklyne pas savo gimines 
pp. Misiūnus, kurie juos par
sitraukė iš Vokietijos, lankė
si mūsų redakcijoje. P. Vil- 
kutaitis yra tikras sūnus 
garsaus Vilkutaičio-Ketura- 
kio, “Amerika Pirtyje” auto
riaus.

• Muz. J. Brundza su po
nia jau grįžo iš atostogų ir 
vėl eina savo pareigas Švento 
Jurgio parapijoje.

• Dail. P. Osmolskis, drau
ge su žinomais mūsų vaikų 
literatūros rašytojais, pla
nuoja išleisti visą seriją gra
žiai iliustruotų knygelių vai
kams.

• Petras ir Emilija Miko- 
niai iš Philadelphia, Pa., nuo
latiniai mūsų skaitytojai ir 
rėmėjai, siųsdami savo pre
numeratą, pareiškė “Ameri
kai” geriausius linkėjimus ir 
pridėjo $2.00 laikraščio pa
gerinimui.

• K. Jonynas, ką tik atvy
kęs iš tremties, apsistojęs 
pas ponus Milukus Richmond 
Hill, N. Y., aplankė mūsų re
dakciją.

• P. M. Grybaitė iš New 
Yorko, siųsdama “Amerikai” 
$7.00, linki jos štabui jėgų ir 
pasisekimo, varant lietuviš
kos kultūros barą.

• Marijona Mikužienė iš 
Worcester, Mass., kuri vieši 
pas Brooklyno darbuotoją B. 
Adomaitienę, lankėsi su ja 
“Amerikos” įstaigoje.

• C. Grincevičius, žinomas 
mūsų poetas ir rašytojas, 
galutinai apsistojo New Yor
ke, kur gavo darbą ir butą.

TREMTINIŲ MENO IR 
KULTŪROS SEKCIJOS 

VISUOTINAS SUSI
RINKIMAS

Rugpiūčio 6 d. 7 vai. vaka
re, Brooklyne, Apreiškimo 
parapijos salėje, šaukiamas 
visuotinas sekcijos narių su
sirinkimas, kuriame bus ap
tarti sąryšyje su atrtėjančia 
lietuvių dailininkų paroda 
New Yorke naujos progra
mos paruošimo reikalai. Pro
gramos paruošimui vadovaus 
Gasparas Velička, buv. Vil
niaus Valst. Filharmonijos 
Liaudies ansamblio ir Trem
tyje Lietuvių Tautinio an
samblio režisierius.

Kviečiame prisidėti ir nau
jai atvykusį jaunimą, kurie 
jaučiasi galį dainuoti, šokti 
ar vaidinti.

Sekcijos Vadovybė

VVilliamsbūrge
1. Trijų šeimų, mūrinis, tuščias Po

ras, su 12 kambarių, su maudynėmis 
ir su štymu. $4500, įmokėti $1,500.

2. Kampinis, trijų šeimų, mūrinis, 
tuščias floras,. 10 kambarių, štymas, 
garažiai, $8,750.

3. Apartametas 22 šeimų, 60 x 100, 
renda $8,500. Kaina $35,000.

4. Prie parko, dviejų šeimų, tuščias 
floras, 11 kambarių, su porčiais, su 
garažais, aliejum apšildomas.

5. Jamaica, aukštumoje, 2 šeimų 
mūrinis, atskirai statytas, tuščias flo
ras, su 13 kambarių ir porčiais, alie
jum apšildomi, su garažiais, 60 x 120, 
8th Ave. Subway.

Turime visokių namų, bungalow ir 
naujų ir senų Kings County, Queens 
ir Nassau County. Priimam ir parda
vimams užsakymus.

ZINIS
861 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV 4-3487
Tel. RE 9-1506

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

ii Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

> 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

i Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9 5689
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REIKALINGAS
Tel. ST 2-3108.»

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Šv. Jurgio Parapija

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS
šiemet įvyksta ,

RUGPIŪČIO - AUGUST 7,1949
KLASČIAUS CLINTON PARKE 

Maspeth, N. Y.
Įžanga — 75c. Pradžia — 1 vai. po pietų

Muzika nuo 4 vai. po pietų
Visi maloniai kviečiami atsilankyti

TREMTINIAMS ĮŽANGA DYKAI

—Parapijos metinis jiikni- 
kas įvyksta šį sekmadienį, 
rugpiūčio 7 d., 1 vai. po pie
tų, Klasčiau iparke, Maspethe 
Muzika nuo 4 vai. popiet. 
Tremtiniams įžanga nemoka
ma.

—Marijona ir Veronika 
Tamošaitytės (choristės) ir 
Florence Padbielskytė-Moc- 
kevich praleido smagiai savo 
atostogas Bermudoje, gra
žiai jūromis pasivažinėjo.

JERSEY PORK
428 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžiu

Reikalingas patyręs mėsinin
kas (bucheris), kuris norėtų ei
ti į partnerius ir atidaryti švie
žios mėsos krautuvę, gerai iš
dirbtame grosernės biznyje. Šal
dytuvas įrengtas. 256 Union Av., 
Brooklyne. Tel. EV 7-8524.

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

MASPETHO PARAPIJOSBAZARAS
Rugpiūčio-August 6—15 Dienomis

PARAPIJOS SALĖJ IR DARŽE
64-25 Perry Avenue Maspeth, N. Y.

DOVANOS—VALGIAI—GĖRIMAI—ŽAIDIMAI »

Laimėjimo knygeles reikia grąžinti prieš bazarą, nes bus 
laimėjimų kiekvieną vakarą

Pelnas naujos bažnyčios statybai. Visi kviečiami!

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
ATSKRYMAS gamintas namie B geriausios Smetonos, ALUS U go
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkūs (
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Angelų Karalienes 
Parapija

Jau baigiasi vasara ir eina 
prie galo piknikų sezonas. 
Jau nedaug jų šiemet turėsi
me. Bet didžiausias piknikas 
bus Angelų Karalienės para
pijos, kuris įvyks rugpiūčio 
21 dieną Klasčiaus Clinton 
parke, Maspethe.

Parapijos rengimo komite
tas prie to pikniko smarkiai 
ruošiasi. Tame piknike bus 
labai Įdomi programa — da
lyvaus parapijos choras, vai
kučių benas su savo šaunia 
uniforma ir bus Karališkos 
Šeimos rinkimai. \

Kad geriau šis parengimas 
pasisektų, šiemet bus leidžia
ma, daugiau dovanų:

1 De Luxe Televizijos apa
ratas.

5 (penki) radijo aparatai.
4 (keturi) U. S. Savings 

Bonds po $25.00.
Tų. dovanų laimėjimui vi

siems parapijiečiams išsiun
tinėtos knygutės, 12 lapelių 
kiekvienoje. Išplatinęs visą 
tą knygelę po 25 centus už 
lapelj, parapijai priduoda $2, 
o pardavėjui lieka už darbą 
50 centų ir prie knygelės pri
segtas nemokamas įžangos 
tikėtas.

Taigi visi pasinaudokite 
proga. Kas dar knygelių ne
gavo, gali jų gauti klebonijo
je, 213 So. 4th St., Brooklyne.

Rengėjai

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

j®®®®®®®®«®®®®®®®®®$®®$®®®®®©®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®«®<
B TEL. NE 9-3215

Antanas Grigalis |
Lietuvis Kontraktorius

Stato Namus, Bungalows, N 
Vasarnamius ir taiso bei V 
dekoruoja senus pastatus <

jį Pasinaudokit žemomis mūsų A 
j* kainomis! x
Sį Dėl pavyzdžių ir informacijų v

kreipkitės šiuo adresu: N

63-26 53rd Drive Maspeth, N. Y.

AUGUST GUSTAS
Florist

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

—: Beltaire
6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)

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

< Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Et?"  Nebrangiausia—ir—Geriausia 

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

DAvenport 6-0259

RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®$®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®2 
I DYKAI ----- DYKAI ----- DYKAI! |
| LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIKNIKAS | 

t Sekmadienį, Rugsėjo-August 28,1949 £
KLASČIAUS CLINTON PARKE |

| Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y. £
| Gaukit tikėtus pas biznierius, šio pikniko rengėjus 
s Norėdami daugiau žinių rašykit arba teiefonuokit: 
į LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
| 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
t Tel. EV 7-7411 $

HY 7-4554 - 4555 -

ILARDI CO
— Radios

Television
— Refrigerators

WASHING MACHINES
ELECTRIC APPLIANCES
GAS & COMBINATION

RANGES

895-897 Broadway 
Brooklyn 6, N. Y.

Kalbame

RCAWetor
TELEVISION

lietuviškai

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)
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