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Kaip žinome, šiuo metu ei
na dideli ginčai dėl Vokieti
jos fabrikų išmontavimo su
stabdymo. Didžiausias to su
stabdymo entuziastas yra W. 
Churchillis. Keistoka: tas pat 
Churchillis, kuris tą išmonta- 
vimą suplanavęs buvo. Jis, 
mat, įpratęs svetimomis ran
komis žarijas kapstyti. Tai ir 
dabar — jo nuomone, leisti 
vokiečiams atkusti, vėl įtem
pti savo industriją, o paskui 
— jie bus reikalingi. Bet 
prancūzai ir kiti vokiečių kai
mynai, jų tarpe ir mūsų tau
ta, kitaip į tai žiūri: jie ma
no, kad ta industrija yra la
bai pavojinga kaimynams ir
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Valstybes Vytai Kalba Musų Kongresui
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ SENATORIŲ SVEIKINIMAI

ateity. Jau šio pusšimtmečio1 yau tragijkas^ Jaltoje jr Pots- 
pamokos daro atsargius šiuo 
atžvilgiu vokiečių kaimynus.

JAV Senato Mažumos vadas ■ mis pastangomis aš stengiau- vykdomu Lietuvos ir kitų 
Vidaus Politikos Reikalams

Robert A. Taft (Ohio)
Mano draugams, lietuvių 

kilmės amerikiečiams, aš 
siunčiu savo geriausius linkė
jimus ir mieliausius sveikini
mus. Aš visuomet apgąilesta-

Žinoma, šitokiam Vokieti
jos išmontavimui, koks jis 
buvo iki šiol, vokiečių kaimy
nai irgi negali pritarti. Iš vie
no agresoriaus paimti karo 
mašiną, kad kitam agresoriui 
ją atidavus, atrodo daugiau, 
negu keista. Mes esame bu
vę liudininkai, kai vokišką
sias mašinas iš vakarinių zo
nų vežėsi sovietai. Taip, iš 
vakarinių zonų! Ir ponas W. 
Churchillis tada tylėjo. Pa
matęs, kad sovietai susistatę 
tas mašinas pradėjo įtemptai 
kalti ginklus prieš jį patį, jis 
dabar pradėjo šaukti — pali
kit tas mašinas Vokietijoje. 
Žinoma, geriau jas ten palik
ti, negu raudoną j am agreso
riui atiduoti, bet ten jas pa
likus reikia prižiūrėti, kad 
jomis nebūtų vėl pasaulis su
kruvintas. Vokiečiai gali juk 
jomis savo pragyvenimą ke
liančius dalykus gaminti, o 
ne patrankas ir tankus.

dame padarytas klaidas, ku
rios įvedė komunistų kontro
lę Berlyne, Prahoje ir Vieno
je, ir visus kraštus į rytus 
nuo tos linijos atidavė žiau
riam komunizmo despotiz
mui. Mūsų politika šiandien 
turėtų visame pasaulyje siek
ti laipsniško laisvės praplėti
mo ir Jungtinių Tautų su
stiprinimo, pagrindžiant jų 
sprendimus tarptautiniu tei
singumu. Aš tikiuosi, kad į 
Jungtines Valstybes įsileisti- 
nų išvietintųjų asmenų skai-

si, kalbėdamas Jungt. Valst. kraštų pavergimu. Eventua- 
Senate, sužadinti mūsų \als- lūs prispaustų tautų išlaisvi- 
tybės Departamento pareigu-, nimas tikrai bus atsiektas, 
nūs, kad štai čia yra byla, ku-Į šioje 81-jo Kongreso sesi- 
rios negalima apeiti nutylė- joje aš veikliai dalyvavau 
jimų ar abejingumų, ir kad stiprios Amerikos užsienio 
Jung.‘Valst. privalėtų mesti politikos vystyme. Jokis ki- 
visą savo moralinio pajėgu- tas Kongresas istorijoje tiek 
mo galybę tos bylos naudai, j daug nenuveikė pasaulio lais-

Aš tvirčiausiai viliuosi, jog voms tautoms sustiprinti, 
jūsų Kongreso čia, New Yor- komunizmo veržimuisi stab

dyti, ir Europos tautoms nau
jų vilčių suteikti; Jei mes lai
kysimės Trumano Doktrinos, 
Marshallio Plano, Atlanto 
Pakto ir Karinės Paramos 
Programos nustatytos lini
jos, tai žingsnis po žingsnio

ke, reikšmė nepraeis nepa
stebėta. Lygiai tvirtu įsitiki
nimu aš viliuosi, kad, kai jūs 
susirinksite kitam visuotina
jam kongresui, mes jau būsi
me sulaukę galo šiurpulin
giems puolimams Lietuvoje 
prieš individo dignitetą, ku- mes artėsime prie taikos ir 
ris, jukgi, yra žmogaus bran- gerovės amžiaus atsiekimo. 
giausias turtas. Aš tikiuosi,! Tol, kol aš būsiu Jungtinių 
kad-kai jūs vėl susirinksite, Valstybių Senato narys, aš 
mes būsime jau stebėję pilie- viešai reikšiu savo simpatiją

čius galės būti padaugintas, tiniM laisvių, spaudos, žodžio laisves bylai bet kur pasau- 
ir aš mielai remsiu bet ku- P1- susirinkimo laisvės atgi- lyje, ir aš darysiu visa, ką 
rias pastangas, kad užtikri- Lietuvoje. Aš tikiuosi, pajėgsiu, kad pagelbėjus už 
nūs lietuviams teisingą įsilei- ikad Lietuva vėl galės turėti laisvę kovojančioms tautoms.
dimą ir imigracijos kvotų pa- i 
skirstymą. Aš visuomet mie
lai bendradarbiausiu su jūsų 
atstovais.

Robert Ą. Taft

JAV Senato Užsienių Reika
lams Komisijos narys, Henry 

Cabot Lodge, Jr. (Mass.)
Jaučiuosi tikrai privilegi-

laisvus rinkimus ir laisvai 
garbinti Dievą.

Visi mes, kas atsimename 
Lietuvą kaip laisvės lopšį Eu
ropoje, siųskime viltį ir pa
drąsinimą tiems, kurie did
vyriškai kenčia totalitarinio 
valdymo paniekinimus ir 
žiaurumus. Vįsi prisiminkim 
savo draugus mūsų viltyse ir 
maldose geresniajai dienai ir

Scott W. Lucas

omo

pa-U. S. Armijos atstovai 
reiškė, kad lapkričio 30-gruo- 
džio 1 d. įvyks Heidelberge, 
Vokietijoje, slapta konferen
cija, kurioje dalyvaus armi
jos -to ■ kur

IŠ VISUOTINOJO AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO
New Yorko valstijos gubernatorius p. Thomas E. Dewey, garbės atstovas Amerikos 

Lietuvių Kongrese, už prezidiumo stalo.
Iš kairės į dešinę: Kongreso vicepirm. Petras Pivaronas, pirmininkas Leonardas 

Šimutis, mandatų komisijos narė Aldona Valaitytė, garbės atstovas Dewey, Lyd. Dir- 
kienė, Kongreso sekretorius Dr. P. Grigaitis, BALF pirm. kun. Dr. Juozas B. Končius, 
Kongreso vicepirm. adv. Antanas Olis ir iždin. Mikas Vaidyla.

Masiniai teisu 1

Brooklyniškės Vienybės re
daktorius savo kolumnoje ra
šo: “Durnius su durimi. Su 
Brooklyno lietuvių siuvėjų lo
kalu aš neturiu nė tiek bend
ro, kiek Jonas Buivydas su 
komunistais, kurie jį prieš 
keletą metų išspyrė lauk.,

Bet šis buvęs bolševikpa- 
laikis, daugiau, kaip 25 me-

nimą Visuotinojo Amerikos 
Lietuvių Kongreso atstovams 
kurie posėdžiauja Amerikos 
Lietuvių Tarybos sukviesti.

Pastarųjų laikų istorija 
nupasakojo šiurpius Lietu
vos pergyvenimus. Mes visi 
žinome, kaip tradiciniai lais
vę mylinti Lietuvos Respub-

tus su Bimba iš vieno bliūdoi^kos tauta pirmoji pranyko 
sriubą srėbęs, dabar Keleivy-1geležinės uždangos neper- 
je rašo, kad aš su Bimba “pa- maldaujamos skraistės. Mes 
daręs bendrą frontą” tame .visi giliausiu susijaudinimu 
lokale...”

Net keista: ką gi tas re
daktorius turi tose siuvyk
lose?

Baigiame mūsų suplanuo
tąjį kalendorių. Gruodžio 
pradžioje bus gatavas, kad 
prieš Kalėdas žmonės gautų.

Tai bus apie 120 puslapių 
knyga. Joje bus tokių daly
kų, kurie dar viešai spaudo
je nebuvo skelbti. Vienas iš 

, tokių — gen. St. Raštikio 
studija apie Hitlerio-Stalino 
derybas dėl mūsų krašto, ku
rį jie, ir vienam ir kitam sve
timą, vienas kitam pardavi
nėjo. Čia rasime jų susiraši
nėjimus, kurie mums šiandie
ną bus dar nauji dalykai.

Knyga yra iliustruota. Pa- 
skubėtina užsisakyti, kad 
paskui nepritruktų.

Lėktuvas su vaikais 
pražuvo

skaitėme ir girdėjome apie 
masinius trėmimus, apie stai
gius suėmimus nakties tam
soje, apie taip vadinamus 
.teismus, apie žudymus ir ki
tus tragiškus negailestingo, 
sistematingo naikinimo simp
tomus. Mus pasiekė girdas 
apie dabar jau įprastą, bet 
visuomet baisiai supurtančią, 
visų sektų bažnyčių vadų re- 
ligijinio persekiojimo pro
gramą. Mes žinome, kad tai
kingąja! tautai yra primes
tas policijinės valstybės tero
rizmo jungas, kuris skaudina 
visų amerikiečių širdį ir sie
lą, nepaisant ar jie yra su 
Lietuva surišti šeimos ir as
meninio draugiškumo ryšių, 
ar tiktai pasigėrėjimo narsia
jai ir nepalaužiamai tautai.

Aš gerai atsimenu, kaip 
Lietuvos Pasiuntinys čia, J. 
Valstybėse, jaudinančiai at
sišaukė į Jung. Tautų Gene
ralinio Seimo Prezidentą. Jis 
kalbėjo vardan Lietuvos Res
publikos, kuri nuo 1940 m. 
yra sąžinės neturinčių polici- 
jinėd valstybės valdininkų o- 
kupuota ir valdoma. Jis ragi
no Jųngt. Tautas imtis prie
monių, atitinkamų Jungtinių 
Tautų Čarterio laiduotam pa
matinėms teisėms, kad Lietu
vos tauta būtų apsaugota 
nuo nuolatinio vergimo ir 
naikinimo. Aš anuomet tikė
jau, ir dabar tebetikiu, kad 
Jungtinės Tautos negali ir 
neturėtų nusukti savo žvilgs-

Praeitą sekmadienį keleivi
nis lėktuvas iš šiaurės Afri
kos turėjo atvešti į Norvegi
ją 22 žydų tautybės vaikus, 
kur jie turėjo praleisti šešių 
mėnesių atostogas. Lėktuvas 
pasiekė Briuselį, Belgijoje, ir 
iš čia leidosi į Oslo, čia jis 
tačiau neatvyko. Manoma, 
kad jam sugedo radio apara
tūra, dėl ko negalėdamas nu
sileisti Oslo aerodrome, jis 
grižo į Olandiją, kur jam pa
žįstami aerodromai, šias ei- nį kitur, kai mažos tautos at- 
lutes rašant, dar nebuvo ži- stovas šaukiasi išklausvti 
nomas vaikų ir įgulos liki- šios rūšies gyvybės ar mir- 
mas.

Henry Cobot Lodge, Jr.

JAV Senatorius John Foster 
Dulles (New York)

Man yra labai malonu svei
kinti lietuvius amerikiečius, 
ryšy su jų busimuoju, pir
muoju po 1918 metų, Visuo
tinuoju Amerikos Lietuvių 
Kongresu.

Aš, žinoma, giliai simpati
zuoju dėl tragiškos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nelaimės, 
kurioms taip negailestingai 
išplėšta jų nepriklausomybė.

Vargiai bėra reikalas jums 
pareikšti, kad aš remiu Geno
cido Konvencijos ratifikaci
ją. šis didysis humanitarinis 
sąjūdis turi mano visišką pa
ramą. Aš aktingai už ją ko
voju Jung. Tautose ir, kaipo 
senatorius, padariau stiprų 
pareiškimą, ragindamas grei
tai ją ratifikuoti.

Jums taipgi gali būti įdo
mu žinoti, kad aš remiu iš- 
vietintiems asmenims kvotų 
padidinimą. Man teko spon-

bus aptarti “mažos apimties 
planai,” sąryšy sų atominių 
ginklų vartojimu karo metu. 
Kad šioje konferencijoje bus 
aptarta armijos ribose stei
gimas mokyklos atominiams 
tyrinėjimams Vokietijoje, ži
nia buvo dementuota.

į Ameriką?

Nacionalinės Kinijos prezi
dentas Li Tsung-Yen šios sa
vaitės pradžioje atvvko į 
Hongkongą ir atsigulė ligoni
nėje. Jis pareiškė, kad tuoj, 
kai tik jis būsiąs pagydytas 
nuo kepenų ligos, jis grįšiąs 
vėl į savo postą, kurį dabar 
pavedęs ministeriui pirminin
kui Yen-HsiShan. Tenykštė 
spauda rašo, kad prezidentas 
planuoja kelionę į USA.

Praeitos savaitės pabaigo
je Pragoję vėl nuteisti 55 če
kai. Bausmės įvairios — nuo 
1 metų iki gyvos galvos kalė
jimo.

Kaltinamieji buvo kaltinti 
dėl šnipinėjimo “vienai sveti
mai valstybei.” Kuriai būtent 
svetimai valstybei — procese 
nebuvo pasakyta.

Komunistų saugumo polici
ja pasakė per radiją kalbą 
“į tautą,” kad reikia labiau 
“prižiūrėti kraštą nuo vaka
rų imperialistų šnipų.” Taip 
pat pabrėžė, kad po šio pro
ceso seks dar daugiau suėmi
mų.

Iš informuotų šaltinių As
sociated Press agentūra pa
skelbė žinią, kad sovietai šiuo 
metu labai padidino savo mi- 
litarinį personalą Albanijoje. 
Yra manoma, kad šiandieną 
ten yra apie 15,000 sovietų 
vyrų. Jie yra įvairi!) rūšių 
specialistai, pirmoje vietoje 
partizaninio karo žinovai, ku
rie ten kažką ruošia.

Didž. Britanijos “nącio- 

kad ji priverstų savininkus 
parduoti jiems istorines pilis, 
kurias jie nori nupirkę ap
saugoti nuo sunykimo, nes 
dabartiniai savininkai nepa
jėgia to padaryti.

—Amerikos diplomatai Ju
goslavijoje derisi su Jugosla- 
vijoą vyriausybe dėl aerodro
mų Amerikos civiliams lėktu
vams nusileisti.

r r ŠIĄ SAVAITĘ

Policistas atstatė 
prezidentą

• Amerikos generalinio konsulo A. Ward suėmimas 
Kinijoje iššaukė pasipiktinimą Amerikos visuomenėje ir 
vyriausybėje. Tai pareiškė pats prezidentas Trumanas.

• Sovietai užtvėrė kelią, vedantį iš Vienos į ameriko
nų aerodromą Tullin, Austrijoje, ir kiekvieną amerikoną, 
vykstantį j aerodromą, reikalauja atitinkamo pažymėjimo.

• Pragoję suimta buvusio prezidento E. Benešo par
tijos 15 narių. Pati partija yra užgniaužta.

• Grupė Amerikos kongresmamj lankėsi Vokietijoje. 
Frankfurte ir Bonnoje jie pasakė kalbas, giriančias vaka
rų Vokietijos demokratinę pažangą.

• Winston Churchill žemuosiuose rūmuose pasmerkė 
Bevino politiką Vokietijos demontažo atžvilgiu ir reikala
vo vakartį Vokietijos respubliką priimti į Europos Tarybą.

• Vakarų Vokietijos vyriausybė galutinai sureguliavo 
vertybės popierių, turimų viduje ir užsieniuose vertės rei
kalus. Apie tai pranešė ir Valstybės Departamentas Wa
shingtone.

• Rytiį Vokietijoje pradėtas valymas teismuose. At
leista šiomis dienomis per 200 teisėjų.

• New Yorko miesto vandeniu aprūpinimo komisaras 
pareiškė, kad jei nevvyorkiečiai nepadės taupyti vandens 
patys, teks griebtis valdiškų priemonių apriboti vandens 
suvartojimą, nes nepajėgiama patiekti tiek vandens, kiek 
jo šiuo metu sunaudojama.

• Senieji komunistai vakarų Vokietijoje arba patys iš
stoja iš partijos, arba būna iš jos pašalinti.

• Čekoslovakijos misijos Vokietijoje pareiškė protes
tą prieš Pragos komunistinę vyriausybę ir pasidavė anglų 
apsaugai. Tai. buvo repatriacijos ir restitucijos misijos.

• Stocktone, Calif., ore susidūrė du bombonešiai ir nu
krito. Iš 21 žmogaus, išsigelbėjo tik trys.

• J. Coplon teisme reikalavo, kad dokumentais, kurie 
rasti jos rankinuke suėmimo metu, nebūtų viešai operuo
jama teisme. Teismas tačiau nusprendė priešingai.

• Prezidentas Trumanas žurnalistams pareiškė, kad jis 
griebsis Taft-Hartley įstatymo, sustabdyti naujam anglia
kasių streikui, jeigu to reikalaus krašto padėtis.

• Prezidentas Trumanas pareiškė Naujosios Anglijos 
prekybininkams, kad pats sunkiausias infliacinio pavojaus 
laikas jau yra praėjęs, bet vyriausybė turi atydžiai dalykus 
vesti ir toliau.

Panamos . prezidentas D. 
Chanis buvo priverstas atsi
statydinti ir užleisti preziden
to vietą viceprezidentui R. 
Chiari. Prezidentą atsistaty
dinti privertė policijos virši- 

. — - .ninkas. Kraujo praliejimo iš-
Sekretorius G. Marshall, H. vengta tik tarpininkavimu 

diplomatinio korpuso.
Prezidentas paprašė polici

jos viršininką ir du jo padė
jėjus atsistatydinti. Bet šie 
nepaklausė ir anksti rytą pa
ti prezidentą suėmė ir priver
tė atsistatydinti.

Amerikos nusistaty
mas del Kinijos

soruoti eilę privačių bilių, i ~ .kad įsileidus katalikus ir žyd Valstybes Departamentas 
dus pabėgėlius, kurie buvo pranese, kad buvęs Valstybes 
pabėgę is Vengrijos ir kurie ’ __ , .. ,z,
turėjo būti deportuojami at- Stassen ir 23 kitos aukštos 
gal veik tikrai mirčiai. asmenybes, esančios cclic

Nutraukdamas savo kam- ™ldzl0S( buvo Parašyti pa- 
paniją, aš nuskridau į Wa- Į 
shingtoną, kad pagelbėjus iš
leisti Išvietintiems Asmenims 
Bilių, bet, prieš mano opozi
ciją, jis buvo gražintas atgal 
į komisiją.

Aš tikiuosi, kad jūsų suva-

gal veik tikrai mirčiai. asmenybės, esančios šalia

dėti galutinai suformuluoti 
Amerikos kursą Kinijos at
žvilgiu. Ši grupė buvo susi
rinkusi spalių 6-8 d. slaptam 
posėdžiui, kur šis kursas ir 
buvo suformuluotas.

ziavimas bus laimingiausias PranCUZU-lenku san- 
ir lemtingiausias Lietuvos at- , y. ,
eičiai.

John Foster Dulles
tykiai įtempti

lią simpatiją Lietuvos tautai 
savo pareiškimuose Jungti
nių Valstybių Senate ir savo 
sakytose kalbose Illinois val
stijoje. Aš tikiu, jog Ameri
kos tauta niekad nesutiks su 

ties kaltinimų. Savo kuklio- į komunizmo ginkluotų pajėgų

stovas šaukiasi išklausvti

-----------  Lenkų komunistai suėmė
JAV Senato Didžiumos vadas'prancūzų konsulato tarnau- 

Scott W. Lucas (Illinois) |to^ Stettine. Žinoma, apkal- 
' Įtino šnipinėjimu, kaip ir vi- 

Aš dažnai reiškiau savo gi- sur kitur kad komunistai da- 
_s T .-_x - - • ro Dėl to tarp Prancūzijos ir

Lenkijos santykiai pasidarė 
labai įtempti. Konsulato tar
nautojas A. S. Robineau bu
vo suimtas praeitą penkta
dienį, rengiantis jam lenkų 
lėktuvu skristi į Paryžių.

—Vokietis Paul Mueller su 
18 metų dukterim paprasta 
irkline valtim, su viena būre, 
leidosi į Pietų Ameriką. Jie 
buvo anglų jūrininkų išgelbė
ti ir išimti į krantą, bet jie 
vistiek pasiryžę savo kelionę 
tęsti toliau.

—Bermudų rajone pražu
vusį B-29 užtiko vandenyne 
Kanados naikiutuvas “Hai
da.” Trečią dieną jau buvo 
bekovoją su mirtimi bombo
nešio keleiviai. Iš 20 žmonių 
2 iš karto žuvo, 4 silpni pa- 
guldvti ligoninėje, o 14 gerai 
jaučiasi.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiamą pašto ženklų.

LAPKRIČIO DVIDEŠIMTREČIOJI

DIDYSIS TAUTOS MILŽINASaplinkybėse išlaikyti bran
giausius savo širdies daly
kus.

Ir paveiksle matai, kaip ir 
kokiu pavydą sukeliančiu iš
didumu neša lietuvis trem- 
tin savo vilties ir gerumo 
simbolį, neša su drąsiu žvil
gsniu priekin, palikęs liepsno
je visą kita. Gaila, kad toks 
simbolinis ir taip giliai pra
smingąs paveikslas — paka
bintas su ne pilnu rūpestin
gumu ir su apšvietimo trū
kumais. Tiesa, jo meninė ver
tė nėra iš pirmųjų. Bet negi 
lietuvių tauta dar ir dabarti
nėj tragingoj padėty turi lai
kytis Victor Cousin idėjos: 
L’art pour l’art? Per šimtą 
metų menas jau suspėjo atsi
palaiduoti nuo abstrakcijų ir 
galima jam drąsiai leisti pa
sireikšti socialinėmis, dorovi
nėmis ir net politinėmis, idė
jomis.

Peržvelgus Vyt. Kasiulio 
darbus parodoje, galima tik
rai pasigerėti tematikos įvai
rumu ir autoriaus drąsa, 
lanksčia bei patrauklia vaiz
duote. Jo “Motina su vaiku” 
ir “Besiilsinti mergina” suda- 

)ro meniškai užbaigtą, išly- 
| gintą ir nebepriekaištaujantį 
Į kūrinį, galintį sukelti tyros

• Su 
šiais dyiem Kasiulio darbais 
tik Vilimas gali susilyginti 
savo auto ir “nežinomos po
nios” portretu, šis pastarasis 
labai švelnia ranka ir rafi
nuotu pastabumu išliejo ant 
drobės ne realų žmogaus at
vaizdą, o jo psichę. Nufoto
grafuoti žmogaus kūną yra 
menininkui lengviausias dar
bas. Bet perduoti jo sielą — 
reikia ne fotografo, o kūrė
jo. Ir Vilimas tokiu pasiro
dė. Net ir jo paveiksluose 
“Procesijos” matosi kažkas 
naujo, bet kartu ir realaus, 
kažkas primityvaus, bet kar
tu ir modernu. Labai gaila, 
kad iš išstatytų Vilimo dar
bų negalima pilnai suvokti jo 
tematikos platumo. Bet jei 
jis turi kūrybinę dovaną — 
jis suras ir idėjų.

F* Tarį)* 'keliolikos realistų 
I dailininkų išsimušančiai pa
stebi Galdiką su čiurlioniško
mis spalvomis. Iš jo septynių 
paveikslų tik du lengviau su
prantami: “Kapinės” ir “Klai 
džiojantis Dainius.” Kiti pen
ki — niekas kitas, kaip spal
vų malonus žaidimas, kuria
me gali rasti idėjų, kokių tik 
nori, bet nei vienos pakanka
mai aiškios.

Senis Varnas su keliais 
portretais ir blankių alyvų 
bukietu užima parodoj ne 
daug ką sakančią vietą. Por
tretai gana įspūdingi, pilni 
agresijos, gal net ir brutalu
mo — bet tik portretai ir 
daugiau nieko. Jei nebūtų 
duota tiems portretams savo
tiško fono — viename jų pats 
autorius, brendantis per upę 
su kūdikėliu ir kryžiumi, o 
antrame rimstanti ar kylan
ti audra — tai patys portre
tai būtų įdomūs tik jų savi
ninkams. (Varną sudaro ne 
šioje parodoje pakabinti du 
portretai, bet jo kūrybos di
dinga visuma, apie kurią čia 
straipsnio autorius neprimi- 

Red.).
Vizgirda su Valeška. Jie 

negali Ivgintis su Janušu sa
vo populiarumu, bet Janušas 
negali susilyginti su Vizgir
da arba Valeška savo temati
ka. Kiek Janušas apsiribo- 
ia gamtovaizdžiais, tiesa, la
bai maloniais paprastai akiai, 
tiek Vizgirda su Valeška iš
eina už gamtos pavaizdavimo 
ribų ir metasi i žmogaus dva
sinę analize, šia prasme jie 
vra įdomesni ir kūrybinges- 
ni.

Parodoj dalyvauja — pa
gal katalogą — 32 dailinin
kai tremtiniai. Ne visi iu dar
bai yra aukštos meninės ver
tės, ir ne visi jie patrauk
lūs.

Kaip ten bebūtų — visa. 
paroda sudaro harmoninga 
vienuma lietuviu kūrybos.. 
Tiesa, ji nėra nilna. nes da-

Tautinės šventės paprastai yra daromos kuriam nors 
labai svarbiam, tautai reikšmingam įvykiui, ar atliktam di
deliam darbui pažymėti. Minėdami didžius žygius, ieškome 
juose pamokymo, iš jų semiamės dvasinės stiprybės ir pa
gerbiame tų žygių didvyrius. Didžiosios istorinės dienos 
ateities kartoms šviečia, kaip žibintai, rodydami teisingą 
kelią.

Lapkričio 23-ji diena yra Lietuvos kariuomenės šventė. 
Tą dieną 1918 metais Krašto Apsaugos ministerio buvo iš
leistas pirmas įsakymas Lietuvos kariuomenei. Tuo doku
mentu tuomet viešai paskelbta apie atgimusios Nepriklau
somos Lietuvos ginkluoti} jėgų įkūrimą. Ne tik mūsų, bet 
ir visų tautų istorijos rodo, kad kovoje dėl laisvės ginklo 
pajėga, bent iki šiolei, yra lemiamas veiksnys. Valstybės 
kariuomenė yra jos suverenumo simbolis ir nepriklausomy
bes laidas. Kai žūsta kariuomene, tuomet nustoja gyvavu- i gjuią, įp nebepriekaištaujantį 
si ir pati valstybė. _____c

Mūsų tautos nueitas kovos kelias nuo pirmojo karino-. estetikos pasigerėjimą. 
TvmTinci ion i £•! zvi /T 1 il.-i rlinnAo Udln naF YTK/iPk ■ v • • ■» • w • i*menės įsakymo išleidimo ir iki šios dienos taip pat rodo, 
kad Nepriklausomybė rėmėsi tik ginklu, bet ne žodžiu. Ką 
esame pralaimėję kovos lauke, to derybomis nebeatgavo- 
me. Ginklu iškovojom Nepriklausomybę, ginklu grąžinom 
sau Klaipėdą, o kovos lauke pralaimėję Vilnių, jo ir netu
rėjom. Arba kai ginklas buvo bejėgis apginti Nepriklauso
mybę, jos ir nebetekom. Kariuomenės apsaugoje augo ir 
tarpo Lietuvos valstybė ir per kariuomenę buvo auklėja
mas Lietuvos jaunimas. Tas pats jaunimas ir dabar Lie
tuvos miškuose tęsia laisvės kovą, kuri yra nelygi ir sun
ki, tačiau jis taip pat žino, kad kito kelio nėra: geriau žū
ti laisvam kovos lauke, negu pasiduoti priešo vergijon.

Šalia kitų tautinių švenčių, lapkričio 23-ji mums yra 
svarbi ir turi gilią prasmę. Be lapkričio 23-sios nebūtų ta
pęs kūnu Vasario 16 d. aktas. Vasario 16-ji mums brangi 
kaipo idėja, o lapkričio 23-ji kaipo kraujo auka, atiduota 
tai idėjai įgyvendinti. Abi šios datos simbolizuoja lyg dva
sią ir kūną, kurie tik abu kartu duoda pilnutinį kūrinį — 
Tautos Laisvę.

Kenčianti Tėvynė laukia iš mūs darbų ir žygių, o mirę 
Rankinių mirtimi ir kritę kovos draugai per lapkričio 23-ją 
įpareigoja tęsti kovą iki bus grąžinta tautai laisvė. Nors 
esam išblaškyti po platųjį pasaulį, bet šioje šventėje linki
me viens kitam, kad, kaltšflii ->ime trimitus, visi kuogrei- 
čiau vėl susirinktume po Lietuvos laisvės kovos vėliava.

J. Jūragis

SUNKIU KULTŪROS KELIU
(Lietuvių Dailės Parodą New Yorke aplankius)

Kai, kelias valandas pra- kampuose gyvenęs ir dirbęs 
vaikščiojęs Lietuvių Tremti- lietuvis dailininkas negalėjo 
nių Dailės parodoje New apsisaugoti nuo įtakos, kurią 
Yorke, sustoji toj vietoj, iš 
kur pradėjai, pasijunti išgy
venęs tam tikrą ir tik bena
miu! žmogui suprantamą lai
kotarpį. Nors žmogus, palik
damas savo kraštą, išneša tik 
savo sielą, o ne žemę, vis dėl 
to jis savo didesniame ar ma
žesniame ilgesy pasilaiko 
vaizdus aplinkumą, kurioj jis 
augo ir brendo-, gyveno, dir
bo ir mylėjo. Ir išžiūrėjęs la
bai gausius .turtingus ir įvai
rius uetuvių tremtinių daili
ninkų darbus, išstatytus Dai- 
lėš Parodėj, esi pripildytas 
prisiminimų iš Lietuvos so- 
dižaus ir arimų. Kai kurie 
jų, pav. Paškevičius savo pa
veikslais — Ruduo ir Arėjas, 
tempte tempia tave į seną ta
vo kaimą, perkelia prie kve
piančios vagos ir sulieja vi
sas tavo mintis į didžiulį il
gėjimąsi. žiūri į tuos paveiks
lus ir paskęsti jautriuose pri
siminimuose. Imi virpėti kaž
kokiu nenumaldomu trošku
liu, kažkokiu geismu čiupinė
ti paveiksle matomą žemę, 
glostyti baltakarčius žirgus, 
ir bučiuoti — bučiuoti iki ap-

skleidė ir tebeskleidžia Lie
tuvos ir jos žmonių tragiz
mas. Už tai daugely paveiks
lų matai atspindį ne vien al
kano, apskurusio ir išguito 
žmogaus, bet ir jo nuteriotos 
dvasios/

Valeškos “Pabėgėliai” ar
ba Petravičiaus “Bėgliai” yra 
tipingas pavaizdavimas bui
ties, kurioj susikaupia visas 
daugelio milijonų žmonių be
jėgiškumas akivaizdoj bruta
liausių jėgų. Po atviru dangu
mi, šalty ir drėgmėj suguldo 
dailininkas simboliškai vie
noj bėglių šeimoj, galima sa
kyti, viso pasaulio nusivyli
mą. Pasigendi, tiesa, jame 
veržlumo ir pasitikėjimo sa
vimi, bet užtat įsigiji pasibai
sėjimą visais, kurie sudaro 
nriežasčių priežastį paveiks
le išreikštam vargui ir nelai
mei. Tik vienas Kasiulis — 
iaunas ir veržlus — skaitlin
gų paveikslu idėjomis pralen
kia ir Valešką, ir Augių, ir 
Petravičių. Jo didysis paveik
slas “Pabėgimas”, lyg kokiu 

xx MUVXUUU - uucxuuu XK1 ap- ?iuyPiu Prologu prakalba į 
svaigimo — tą žiburį, kuris | kiekvieną žiūrovą, vos speiu-

ne.

Kun. Vytautas Pikturna

veržiasi pro mažutį langelį 
senos šiaudinės pastogės.

Laimingu ar nelaimingu 
būdu, tokių nostalgiją suke
liančių paveikslų parodoj yra 
nedaug. Jie tarnauja tik kaip 
atmieša tam visuotinam ir 
visuose paveiksluose išreikš
tam jausmui, kurs per tiek 
metų užvaldė “išvietinto 
žmogaus” gyvenimą. Bara
kuose, palapinėse, marškomis 
ir paklodėmis atskirtuose

sį įžengti į parodos salę. Kad 
ir blogai apšviestas, vis dėl 
to paveikslo idėjinė giluma 
akivaizdžiai išsimuša į prie
ki ir savo prasmingumu nu
stelbia visus meninius trūku
mus. Baisiame karo ir chao
so fone bėgliu nešamas Die
vas ikūniia tikėiima ir viltį 
ir įsnėiančiaį kalba i kiekvie
na žiūrovą, kad žmonės, iš 
kuriu likimas atėmė pastogę, 
turtą, šeima ir ramvbe — ga-)lwauia tik dailininkai trem

‘ 0

ĮSPĖJIMAS KLAIDŽIOJANTIEMS

ŠIŲ DIENŲ KLAJŪNAI
Italų kalboje yra graži le

genda, kurioje pasakojama 
apie vieną keleivį, kada tai 
per Kampanijos laukus kelia
vusį į Romą.

Tamsioje naktyje ir nepa
žįstamuose ląukuose pasi
klydo vargšas keleivis: per 
visą naktį niekaip negalėjo 
prieiti šviesų, kurias tai vie
noje tai kitoje pusėje matė. 
Po ilgų klaidžiojimų keleivis 
suprato, kad matytos šviesos 
tebuvo klaidžiojančios žibu
rinės... Nudžiugo keleivis, kai 

j išgirdo varpų skambėjimą: 
sukaupęs jėgas skubėjo į tą 

: pusę, iš kur sklido varpų gar
sai, ir taip laimingai pasiekė 
Amžinojo Miesto — Romos— 
bažnyčią, kurioje žmonės pa
maldžiai giedojo advento 

Dr. V. Kudirka gimė Lietuvos kaime, Vilkaviškio apy- giesmes, o kunigas aukojo šv.

Šio mėnesio praeitoji savaitė yra liūdna mūsų tautai: 
prieš 50 metų tą savaitę mirė didysis lietuvis Dr. Vincas 
Kudirka. Mirė jis Lietuvos pasienio miestelyje — Naumies
tyje, kurį ^lietuviai vėliau pavadino jo vardu: Kudirkos 
Naumiestis. Mirė jis tik 41 m. amžiaus. 'Mirė nevedęs, nepa
liko jokio turto. Pakirto jį džiova.

do, kad didelė žmonijos da
lis neberanda kelio: iš politi
nių painiavų kelio ieškoda
mas žmogus karo žaizdom 
sužalojo visą Europą. Didieji 

. pasaulio valdovai net ir ka- 
' rui pasibaigus nesuranda ke
lio į taiką ir laimingesnį ry
tojų. žmonės dažnai priešą 
skaito draugu, o akmens ne
skiria nuo duonos. Pasaulis 
blaškosi tarp skausmo ir 
džiaugsmo, tarp ašarų ir juo
ko. žmonės ieško šviesos ir 
grožio, bet pasiklysta perša
mų idėjų miške ir vejasi ne
pastovias vertybes, lyg tam
soje pasirodžiusias klajūnes 
žiburines, kurios greit pra
nyksta ir j dar didesnes 
klampynes įveda.

NEKLAIDINGIEJI 
KELRODŽIAI

Pasaulis pasiklydo, nes gy-

h i iri

A 
ban

linkėję. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, o paskui grįžo į mišias, rarotais vadinamas, venimo trukšme nebegirdi 
Marijampolės gimnaziją, kurią baigęs įstojo į Varšuvos) Rašytojai bei poetai žmo- advento varpų, nurodančių 
universiteto medicinos fakultetą. Gavęs daktaro laipsnį, jis gaus gyvenimą palygina ke-jmums tikrą kelią j Tikrąją 
grįžo į Lietuvą ir dirbo savo žmonių tarpe iki savo akis už- lionei. Palyginimas tikrai vy- Šviesą, žmonės neina Amži

nosios Šviesos nušviestu Tik
ruoju Keliu, todėl klaidžioja 
klampynėse. Mes dažnai pa
mirštame Išganytojo įspėji
mą: “Gvvenimas tėra tik til
tas, todėl nestatykite čia sau 
namų,” todėl daugybė Euro
pos miestų guli griuvėsiuose, 
o pasaulyje tebestovintiems 
miestams ruošiamos atomi
nės bombos...

Žmonės lėktuvais skraido 
greičiau už paukščius, tačiau 
nesirūpina Išganytojo mums 
nurodvtu tikruoju keliu, to
dėl milijonai žmonių surakin
ti nelaisvės pančiais ir nebe
gali pasiekti savu gimtų na
mų mylimoje tėvynėje.

Pasaulio didmiesčiai nu
šviesti milžiniškom elektros 
šviesom, pavojingi krvžke- 
liai pažymėti šviesų ženklais, 
tačiau nepatikrinami laidai 
iš Dieviškosios šviesos šalti
nio i žmonių širdis, todėl pa
saulis klaidžioja melo tamsy
bėse.
“Išleiski rasa. Dangau, iš 
aukštybių, Debesvs. Ivk’t lie

merkė amžinatvei. Reikia neužmiršti, kad tai buvo anais kęs: žmogus, lyg koks kelei- 
rusų viešpatavimo laikais, kada daugumas mokslus išėju-jvis, eina per gyvenimą, kur 
šiųjų važiuodavo J Rusijos gilumą sau geros duonos ieš- į net pasiklysti tenka... Ypač 
kodami, o tuo pačiu lietuvių tautai žūdami. i šiuo metu žmogus panašus į

TNv* Ifiirlirlro i a f oi cr H “Varnn” 1 o i lrv»o o 4-i I  ____  tt______ K.

rusų viešpatavimo laikais, kada daugumas mokslus išėju-jvis, eina per gyvenimą 
šiųjų važiuodavo į Rusijos gilumą sau geros duonos ieš-lnet nasiklvsti tenka... 
kodami, o tuo pačiu lietuvių tautai žūdami. j

Dr. V. Kudirka įsteigė “Varpo” laikraštį tuo metu, kai aną per Kampanijos laukus 
Lietuvoje rusai buvo uždraudę lietuvių spaudą. “Varpas”. keliavusį ir pasiklydusį žmo- 
buvo leidžiamas Mažojoje Lietuvoje, kuri buvo Vokietijos ---- * *
valdžioje. Dr. V. Kudirka buvo “Varpo” ir redaktorius ir 
rašėjas ir platintojas. Vėliau jis suorganizavo milžinišką 
būrį lietuvių patriotų, kurie šį darbą dirbti jam padėjo. 
Reikia atsiminti, kad “Varpą” per sieną reikėjo gabenti 
slapta ir jį platinti slapta. “Varpas” pažadino lietuvius iš 
tautinio miego.

Dr. V. Kudirka organizavo lietuviškų knygų spausdi
nimą Mažojoje Lietuvoje ir jų gabenimą per sieną. Knyg
nešių gadynės didysis organizatorius ir vadas jis yra. To
je gadynėje drauge vyko didžioji kova dėl spaudos laisvės 
Lietuvoje. Tos'kovos vadas taip pat jis buvo. Kova buvo 
laimėta, spauda Lietuvai grąžinta, bet to jau didysis kovos 
vadas pats nesulaukė: penktus metus po jo mirties lietu
viai atgavo spaudos laisvę.

Dr. V. Kudirka švietė Lietuvą. Švietė jis savo brolius, 
tamsoje tuomet rusų laikomus, žodžiu ir raštu, švietė ir 
mokė jis Lietuvos ūkininką, darbininką ir amatininką. Jis 
visiems kalė į sąmones ir į širdis: mokykitės ir kelkitės iš 
tautinio miego, dirbkite ir siekite Nepriklausomos Lietu
vos. Lietuva nępriklausoma tapo, bet 19 metų po jo mir
ties.

Dr. V. Kudirka rasė. Rasė straipsnius ir knygas. Rašė 
mokslo, literatūros, politikos ir praktiškais gyvenimo klau
simais. Jis rašę pats ir poeziją, eilėraščius. Jo gi parašytas 
yra ir Lietuvos. Himnas — “Lietuva Tėvyne Mūsų.” Rašė 
jis ir muzikos dalykus, gaidas. Kai po jo mirties surinko 
jo raštus ir Amerikos lietuviai išleido, išėjo per pusę tuzi
no stambių knygų.

Skambėki per amžius, Varpe Lietuvos, nevertas tas 
laisvės, kas negina jos!

gu. Bėda, kad ne tik pavie
niai žmonės, bet ištisos gru
pės pasiklysta. Kartais atro-

Kun. Ant. Vilkaitis
25 mėty sukakties proga

Spalių 30 d. Montreal, Ka
nadoje buvo kun. Antano Vil
kaičio 25 metų kunigavimo 
jubiliejinės iškilmės. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje jubiliatas tum? teisybės? Tegul’išdžiū-

Petras Makauskas
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atnašavo mišias. Asistavo 
kun. kleb. Bobinas, tėvas Dr. 
K. Žalalis, OEM ir kun. Dr. 
Ražutis. Momentui pritaiky
tą pamokslą pasakė iir iš Šv. 
Tėvo gautą Apaštališkąjį Pa
laiminimą perskaitė garsus 
pamokslininkas, New Yorko 
diecezijos tarybos narys, pre
latas J. Balkūnas.

Parapijos salėj buvo iškil
mingi pietūs su plačia meni
ne programa. Salėje dalyva
vo per 400 parapijiečių ir 
svečių. Ta proga jubiliatą 
sveikino raštu: arkivysk. J. 
Chorbonneau, J. E. vysk. V. 
Brizgvs, Jo Eksc. vyskupas 
Padolskis, A. Rajeckas, kan. 
P. Aleksa, kan. F. Bartkus, 
kun. G. Bruso, prel. J. Balkū
nas, kun. Dr. Tulaba, prof. J. 
Brazaitis, ir didžiulė daugy
bė kitų asmenų iš Kanados, 
iš JAV, Australijos, Vokieti
jos ir kitų pasaulio kampelių.

Kun. Antanas Vilkaitis gi- ( 
mė 1894 m. spalių 21 d. Šuns
kų parapijoj, Marijampolės 
apskr. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoj ir pedagoginiuose 
kursuose. Ligi 1918 m. buvo 
mokvtoiu. Pedagoginį darbą 
nutraukė ir įstojo į kunigų 
seminariją Seinuose. 1924 m. 
spaliu 26 d. Gižų kunigų se
minarija baigė.

Pirmoji kunigavimo para
pija buvo Slavikai. Paskiau 
— Alvitas iki 1934 m. Iš Al
vito nukeliamas klebonu į 
šeštokus. Vėliau jo, kaipo 
klebono'vietos buvo keičia
mos iki vėl sugrižo i Alvitą. 
Iš ten kun. A. Vilkaitis, kaip, 
ir tūkstančiai kitu mūsų tau
tiečiu, skaudančia širdimi, 
apleido savo branda. tėviškę, 
ir pasitraukė i Vokietiją.

Kanados krantus kun. Vil
kaitis pasiekė 1947 m. spalių tiek darbo. Ji taip gerai sutvar-

. Telaimina Aukščiausias

vus žemė prasižioja ir išdai- 
gina mums Išganytoją.”

GRAŽI ŠVENTE
Lapkr. 13 d. per 600 Water- 

burio lietuvių, valdžios ir drau
gijų atstovų, susirinko šv. Juo
zapo auditorijoje pagerbti didį 
lietuvį, kleboną kun. Juozą Va- 
lantiejų jo 35 metų kunigystės 
ir 30 metų klebonavimo jubilie
jaus proga.

Kun. Ražaitis atkalbėjo mal
dą ir pakvietė vakaro vedėju 
John Jenušaitį. Parapijos cho
ras, vad. komp. A. Aleksio, jubi
liatui sugiedojo “Ilgiausių me
tų.” Dar padainavo jo mylimą 
Sasnausko “Karvelėlį," solistu 
buvo Ant. Miklinevičius ir Ka
zys Seliokas. Kvartetas: St. Mi- 
klenevičius, J. Kazlauskas, B. 
Ortleib, Nell Meškūnas. Toliau 
ėjo tautiški šeriai — Kalvelis. 
Lenciūgėlis ir Šustas.

Gerb. kun. Valantiejaus švel
nus būdas, maloni šypsena ir kil
ni širdis visus prie savęs trau
kia ir nuoširdžiai ragina prie 
bendros lietuviškos visuomenės 
darbuotės bei didesnės Dievo ir 
artimo meilės įgijimo — išsireiš
kė kun. Justinas Vaškys, OFM. 
ir visų Pranciškonų vardu įtei
kė gražų Lietuvos vaizdą.

Taip pat sveikino jubiliatą: 
i kun. Žvirblvs, kun. A. Bružas, 
kun. A. Jagminas, prel. Jonas 
Ambotas,. kun. J. Krinas, kun. 
Pr. Hugel, kun. V. Ražaitis, kun. 
V. Karkauskas, kun. J. Bobi- 
nas ir mūsų miesto mavoras. 
Svečiu tarpe buvo labai daug 

, dvasiškių, profesionalų, biznie
rių.

Paranijiečiai džiaugiasi ir di
džiuojasi savo klebonu kun. Va- 
lantieium. I šią paraniią jo įdė
ta tiek sielos, tiek sumanumo,

to kad ir su tokiu daliniu lo-'Gi dabar — ir grafikos labai 
bynu pasirodymas New Yor- įdomus skyrius nukištas į 
ke yra didelis laimėjimas 
lietuvių reikalui. Patiems lie
tuviams paroda atnaujina 
Lietuvos žemės ir jos istori
jos ilgesį. Daugeliui ji yra 
kaip sapnas, sukeliąs klausi
mą, ar gi tikrai lietuvių tau
ta gali turėti tiek valios ir 
tiek sugebėjimo, žmonės, ku
rie jau seniai nieko nebegir
dėjo apie Lietuvą ir kurių tė
vai ar protėviai atėjo iš Lie
tuvos, dabar po Lietuvių Dai
lės Parodos ženklu staiga su
siduria su Lietuvos vardu, pa
mato lietuvių kūrybą, pasi
junta, tarsi, sugrįžtąs atgal į 
savo namus...

Parodoj pasisukinėjus, ga
lima matyti jaudinančių sce
nų : čia ateina šimtai ir tūks
tančiai žmonių ir atėję prisi
pažįsta, kad jie lietuviai. Vie
ni ieško savo tėvų gimtojo 
kaimo, kiti —kažkur ir kaž
kada girdėto vardo, dar kiti 
lietuviškos knvgos, Lietuvos 
istorijos, žemėlapio, lietuvių 
kalbos gramatikos... Visa tai 
vra tylus, bet reikšmingas 
lietuvių kultūros vagos gi
lyn varymas. Jei prie išsta
tytų paveikslu dar pridėsi la
bai skoningai sutvąrkvtą 
tautodailės skvriui tai tikrai, 
atydžiai ir sąžiningai perė- 
ies-.parodos eksponatus, ga
lėsi pasidžiaugti.gražiu lie
tuviu pasirodymu.-Aišku, jei j notą ir negavo jokio atsaky- 
natalnos būtu buvusios* di- i 
desnės ir nebūtu reikėję visa ...................................
paroda susnaūstie ant 6 000 vos įstaigos įteikusios tuo ra eini bei visuomeninį darbą tolimesnius io darbus, tesuteikia 
Ifv. pėdų ploto, vaizdas būtu reikalu notas Jungt. Tau-. dirba Montrealyje.

“palepins,” ir paveikslų ne
maža dalis — sukrauta vie
nas ant kito, ir tautodailės 
dalykai.— per daug suglaus
tai išstatyti. Jei patalpa bū
tų apie 20,000 kv. pėdų, tada 
erdvė suteiktų daugiau didin
gumo, daugiau laisvės* ir 
daugiau iškilmingumo pačiai 
parodai ir jos ekspnatams.

Nežiūrint viso to, Lietuvių 
Dailės Paroda New Yorke 
yra graži ir vertinga lietuvių 
kultūros manifestacija. Ir to
ji manifestacija yra tuo 
reikšmingesnė, kuo ji stipriau 
veikia pačių lietuvių ir kita
taučių sąmonę, ją žadindama 
vis didesniam ir rimtesniam 
susidomėjimui lietuvių dvasi
ne kultūra.

Tegul ji bus įnašas i Lietu
vos laimingesnės ateities už
tikrinimą.

V. Adonis

UŽTARIA GRAIKUS

Graiku vyriausybė spaliu 
7 d. įteikė protesto notą pra
šydama repatrijuoti iš Kau
kazo i Sibirą šių metu birže
lio 13-14 dienomis ištremtus 
17,000 graikų tautvbės sovie
tų piliečius. Birželio 24 d. 
graikai buvo įteikė tokia pat

mo. Lvgiai taip pat, kaip J ’ ’ ‘ -----
Amerikos lietuviu ir Lietu-|16 d. iir nuo to laiko pašto-jkvta.

Ii ir net privalo sunkiausioser tiniai ir, be to, nevisi, Vis dėl j galėjęs būti daug geresnis, toms.- Pr. Al.
Jis jam daug iė<m.

Nell P. Meškėnas
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POPIEŽIAUS PIJAUS XII MALDA
SKIRTA ŠVENTIESIEMS JUBILIEJINIAMS 1950 M.

(Iš Actą Apostolicae Sedis Nr. 5, psl. 187. 
Vertė vysk. V. Brizgys)

Visagali Amžinasis Dieve, širdingai Tau dėkojame už 
didelę Atsiteisimo Metų dovaną.

Dangiškasis Tėve, kuris visa matai, kuris tiri ir vado
vauji žmonių širdis, meldžiame padaryk jas, šiuo malonės ir 
išganymo laiku, klusnias Tavo Sūnaus balsui.

Suteiki, kad Atsiteisimo Metais būtų visiems apsiva- j 
lymo ir pašventimo, vidinio gyvenimo ir atsilyginimo me-1 
tas, paklydusiems tebūna laimingo sugrįžimo pas Tave ir 
gausingiausio atleidimo metas.

Tiems, kurie kenčia persekiojimą už tikėjimą, duoki 
Tavo tvirtybės dvasią, kuria susirištų neatskiriamai su 
Kristumi ir Bažnyčia.

Ginki, Viešpatie, Tavo Sūnaus Vietininką žemėje, vys
kupus, kunigus, vienuolius, brolijų ir sodalicijų narius ir 
tikinčiuosius. Padaryki, kad visi kunigai ir pasauliečiai, 
jaunimas, subrendusieji ir seni protais ir širdimis susijung
tų tarpu savęs kuotampriausiais ryšiais, sudarytų tarsi 
tvirtą uolą, į kurią atsimuštų visi Tavo priešų puolimai.

Tavo malonės pagelba visose žmonių širdyse teužside- 
ga liepsnojanti meilė tokiai daugybei nelaimių, kurie, ne- 
datekliaus ir gyvenimo sąlygų slegiami, neturi žmogaus ver
to gyvenimo.

Pažadinki sielose tų, kurie Tavęs šaukiasi, kaip Tėvo, 
alkį ir troškimą soicalinio teisingumo ir broliškos meilės 
darbuose ir mintyse.

Suteiki, Viešpatie, taiką mūsų dienose, taiką protams, 
taiką šeimom, taiką tėvynei, pagaliau taiką tautoms. Tai
kos ir susitaikinimo dangiškasis lankas spindinčios savo 
šviesos spinduliais teapšviečia visą žemę, pašvęstą gyveni
mu ir kentėjimais Tavo Dieviškojo Sūnaus.

Visokios paguodos Dieve, mūsų nelaimė yra didelė, sun
kios kaltės, nesuskaitomi reikalai, bet daug didesnis mūsų 
pasitikėjimas Tavimi. Suprasdami mūsų negales, mūsų rei
kalus, kaip vaikai pavedame Tau mūsų menkomis maldo
mis pasigelbėdami tarpininkavimu ir nuopelnais Garbin
giausios Mergelės Marijos ir visų šventųjų.

Duoki sergantiems kantrybės ir sveikatos, jaunuome
nei tikėjimo tvirtybės, mergaitėms skaistumo, šeimų tė
vams pasisekimo ir šventumo, motinoms sėkmingumo par
eigose auklėti vaikus, našlaičiams maloningą globą, iš namų 
ištremtiems ir belaisviams tėvynę, pagaliau visiems Tavo 
malonę, pradžią ir užtikrinimą amžinos laimės danguje.

Amen.
---- Pius P. XII

ir visur

AMERIKA

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO PIRMOJI DIENA
Už prezidiumo stalo sėdi iš kairės į nešinę: kun. Kostas Vasys, Petras Pivaronas, Kongreso pirm. Leonardas Šimutis, New Yorko miesto 

Deputy Mayor John J. Bennett, Kongreso vicepirm. adv. Antanas Olis, sekr. Dr. Pijus Grigaitis, Vincas T. Kvetkas, ALT iždin. Mikas Vaidyla, 
Kongreso stenografė Gražulienė, rezoliucijų komisijos sekr. Matas Zujus ir pirm. adv.Kostas Jurgėla.

Kalbėtojų tribūnoje sėdi adv. Jonas Grigalius, Pranas Vainauskas, Stasys Michelsonas, Jonas Audėnas, prof. Mykolas Biržiška (už jo sėdi 
Dr. Petras Daužvardis), Kipras Bielinis, Latvijos Ministeris Julijs Feldmans, Lietuvos diplomatijos pirm. Stasys Lozoraitis, Gen. Konsul. Jonas 
Budrys, Lietuvos Ministeris Povilas žadeikis, gen. Jonas Černius, Rapolas Skipitis ir keturių asmenų sekretoriatas: Jonas Arlauskas, Kazys 
Kleiva, Leokadija Garliauskaitė ir Brunonas Kalvaitis.

Lietuves moterys tarptautinėj parodoj
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—Tėvų Marijonų Bendra
darbių seimas užgyrė steigi
mą berniukams aukštesnės 
mokyklos Chicagoje ir tam 
reikalui išrinko komisiją.

—Lietuvoje bolševikai šį 
rudenį, kai tlik gyventojai 
suėmė nuo laukų javus, liepė 
juos tuojau iškulti ir grūdus 
atiduoti Rusijos komunistų 
valdžiai. Kai kur jie visai ne
paliko grūdų žmonėms duo
nai.

—Lapkričio pradžioje Chi
cagoje, Brighton Park, prel. 
A. Briška iškilmingai minėjo 
savo klebonavimo Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje 35 m. 
sukaktį.

—Bendros maldos iškilmė
se Kingston, Pa., dalyvavo 
apie 30 tūkstančių žmonių. 
Tose iškilmėse dalyvavo apie 
Tose iškilmėse dalyvavo ir 
lietuviai.

—Linden, N. J., ilgamečio 
lietuvių visuomenės veikėjo 
Jono Liudvinaičio su BALFo 
132 kuopos valdyba sureng
tame gražiame lietuvių pobū
vyje su įdomia programa da
lyvavo ir miesto maypras H. 
Roy Wheeler.

—Baltimorejė, dviejų ug
niagesių vežimų susidūrime, 
žuvo vienas ugniagesys — 
Juozas Remeikis.

—Amerikos Legijono Da
riaus ir Girėno posto Nr. 271 
Chicagoje sporto reikalams 
vadovauja darbštus to posto 
narys Jonas Paukštys.

—Dorchester, Mass., 16 
metų amžiaus Adolfas Iva
nauskas, žymus vandens 
sporto mėgėjas, už pasižymė
jimus plaukimo pirmenybėse, 
yra laimėjęs devynis aukso 
medalius.

—Chicagoje Lietuvos Vy
čių seniorų kuopa rengia stei
giamojo knygyno - skaityklos 
reikalams vakarą. Vakaras 
įvyks gruodžio 11 dieną.

—Amerikonų spauda pra
nešė, kad Clevelande valgo
mųjų daiktų krautuvės savi
ninkas Viktoras Romond -

Tautvaiša, 65 metų senumo, 
bus išvytas iš šios šalies į 
Rusiją, kaipo komunistų par
tijos aršus veikėjas. Ameri
kon jis atvyko 1912 metais.

Kolumbijoje jau atvyko 
per 300 lietuvių tremtinių. 
Bogotoje jau turi savo para
piją, kurią tvarko kun. Vai
čiūnas, kultūros klubą, cho
rą ir lietuvišką šokių grupę.

—Į Naująją Zelandiją at
vykę jau 170 lietuvių.

—Dail. V. Kasiulio kūrinių 
paroda Paryžiuje praėjo su 
dideliu pasisekimu, ši paro
da dabar perkeliama į Londo
ną.

—St. Bartušis, kuris turė
jo būti išdeportuotas atgal į 
Vokietiją iš Australijos, nu
sižudė.

—Du lietuviai — J. Kruko- 
nis ir A. Janča — Argenti
noje, San Martin mieste, nu
sipirko stambų restoraną.

—Argentinoje, La Platoje, 
lietuviai Jurys ir Kalvelis tu
ri didelį saldainių fabriką, 
vardu “Kaimas.”

—Z. Ašoklis Koelno uni
versitete, Vokietijoje, apgy
nė disertaciją — “Antrųjų 
rūmų institucija moderninėje 
valstybėje” ir gavo teisių 
daktaro laipsnį.

—Augsburge, Vokietijoje, 
Hockfeldo parapijos’ bažny
čioje lietuviai įmūrijo lentą 
su atitinkamu įrašu lietuvių 
ten išgyventoms dienoms pri
minti. Netoli tos vietos, gra
žioje krvžkelėie. jau prieš po
ra metu lietuviai nastatė gra
žų lietuvišką kryžių.

—Daroma žygiu, kad Bel
gijos kasyklose dirbą lietu
viai DP galėtų tiesioginiai 
imigruoti į kitus kraštus, 
kaip ir iš Vokietijos. Lat
viams esą pasisekę pralaužti 
pirmuosius ledus.

—Didž. Britanijos Lietu
vių Sąjungos centro valdybos 
ilgametis reikalų vedėjas M. 
Vilkaitis su žmona atvyko į 
USA, kur mano ir apsigyven
ti.

Lietuvių moterų dalyvavi-1 vių Moterų Komitetas turėjo 
mas šių metų 26-toje Tarp-'savo atskirą pavilijoną pa- 
tautinėje Moterų Parodoj vėl 
buvo pavyzdingas. Paroda 
vyko 71st Regiment Armory, 
Park Ave. ir 34 gtv., New 
Yorke. Ją aplankė virš 150,- 
000 žmonių. Paroda tęsėsi 
vieną savaitę. Apie 30 įvai
rių tautų grupių turėjo pavi- 
lijonus.

Lietuvių skyrius buvo gau
sus p. Tamošaitienės audi
niais ir eksponatais. Anasta
zija Tamošaitienė, Lietuvos 
tautodailės autoritetas, su se
sute Aldona Mažeikaite, at
vyko iš Kanados, kad daly
vautų šioje parodoje. Ji at
sivežė lietuviškas stakles ir 
parodos metu audė lietuviš
kus audinius. Tas pritraukė 
tūkstančius stebėtojų. Visą Konferencijos laikų, turėjo 
laiką abi viešnios buvo apsi-| progos pasikalbėti su ponia

čiame Armory centre.
Lapkr. ,10 d. penkios ypa

tingai pasižymėjusios mote
rys buvo apdovanotos Medai 
of Achie^erii'ėnt. Jų tarpe bu
vo p. V.*L. Pandit, Indijos 
ambasadorė Jung. Valsty
bėms, ir Mrs. M. C. Smith, 
Jung. Valst. senatorė iš Mai
ne valstijos. Generolas Car
los Romulo, Jungt. Tautų Vi
suotinių Posėdžių pirminin
kas, suteikė pažymėjimus ir 
pasakė kalbą. Ponia Pandit ir 
gen. Romulo priėmė įvairių 
tautų grupių pirmininkes. 
Marijona Kižytė, Lietuvių 
Skyriaus pirmininkė, pažįs
tanti garbingus svečius dar 
iš 1945 m. San Francisco

Padirbėki m garan
tijoms gauti BACEVIČIAUS MUZIKOS KLUBAS

rėdžiusios lietuviškais kos
tiumais.

A. Tamošaitienė atsivežė 
ir savo kolekciją gražių lie
tuviškų lėlių, kurių kiekvie
na buvo aprėdyta rankų dar-

Pandit ir generolu Romulo 
apie šiandieninę padėtį Lietu
voje ir rusų genocidinį veiki
mą Lietuvoje.

Lietuvių pavilijonas gavo 
daug pagyrimų iš aukštų

bo lietuvišku kostiumu. Kiek-Į svečių, kurių tarpe buvo p. 
vienas kostiumas vaizdavo 
atskirų Lietuvos sričių dra
bužius su savitu stiliumi, raš
tu ir spalvų suderinimu. Lan
kytojų dėmesį atkreipė įdo
mios Andrašiūno gamybos 
medinės lėkštės ir gražios 
medžio dėžutės, kurios buvo 
labai vertinamos ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių.

Ne tiktai New Yorko, New 
Jersey ir Connecticut valsti
jų lietuviai gausiai lankė pa
rodą, buvo atvykusių net iš 
Illinois, Kansas, Indiana, 
Ohio, • Massachusetts, Penn- 
sylvanijos ir Kanados.

Lapkričio 8 d. buvo vaikų 
paradas. Jame dalyvavo Ele
nytė Jurgėlaitė ir Daina Bal- 
tramaitytė. Abi gavo meda
lius už dailius lietuviškus 
kostiumus.

Tarptautiniame paviljone 
A. Tamošaitienė gavo pirmą; 
prizą už savo Labai puikų au
dinį.

Lapkričio 9 d. p. Eleanor 
Rooseveltienė buvo' parodos 
viešnia. Ji kalbėjo apie Vo
luntary Agencies, tarp kurių 
buvo ir BALFas. Šioj paro
doj lietuviai pasirodė dviejuo 
se skyriuose, nes BALF buvo 
reprezentuojamas Voluntary 
Agencies pa vili j one, o Lietu-

Rooseveltienė, p. Pandit, gen. 
Romulo ir kt. Jie visi žavė
josi lietuvių tautodaile ir jos 
istorija.

Lapkr. 13 d. lietuvių prog
ramoj dalyvavo J. Stuko ra
dijo šokėjų grupė, vadovau
jama Lillian Stilsonaitės, ir 
Pr. Dulkės vedamas Angelų 
Karalienės parapijos choras 
tš Brooklyno.

Globodama šį Lietuviu Mo
terų Komitetą, New Yorko 
Lietuvių Taryba atliko pa
vyzdingą darbą, išgarsinusi 
Lietuvos vardą ir atkreipusi 
kitataučių dėmesį į Lietuvos 
savaimingumą bei lietuvių 
įtakingumą Amerikos gyve
nime.

Liet. Moterų Komiteto val
dybą sudarė: Marijona Kižy- 
tė — pirmin., Barbara Dar- 
Ivs — sekretorė, Dr. Aldona 
Šliupaitė -r- iždininkė, Stella 
Čaraškaitė — finansų sekre
torė ir Bronė Spūdienė — bi
lietų pirmininkė. Narės: Jad
vyga Averkienė, Julia Bacey, 
Katarina Balkūnaitė, Bronė 
Brundzienė, Veronika Černie
nė, Elena Jųrgėlienė, Izabelė 
Laučkienė, Heleri Kulber, Na
talia Stilsonienė, Ona Valai
tienė.

S. Y,

Nuo 1948 m. birželio mėn. 
BALF įstaiga Amerikoje in
tensyviai dirba tremtinių e- 
migracijos reikalais. Pagal 
taip vadinamą Public Law 
774, iš Europos į Ameriką 
jau išvyko apie 15,000 lietu
vių. šiandien IRO jau verčia 
kiekvieną tremtinį tuoj ir ga
lutinai apsispręsti: kur va
žiuoja ir per kokią organiza
ciją važiuoja. Ir nepasiruošu- 
siems šiandien tenka susidur
ti su gana žiauria padėtim. 
Apie 6,000 lietuvių dar netu
ri darbui ir butui iš JAV ga
rantijų. Tikėjomės, kad kiek
vienas išvykęs į JAV lietu
vis pats atsiųs, arba suras 
geraširdžių amerikiečių tar
pe tokių, kurie jiems garan
tijų parūpins. Bet tai dar ne 
visi atliko.

Šiuo metu, talkininkaujant 
visoms tremtyje esančioms 
organizacijoms, registruojam 
neturinčius garantijų lietu
vius. Sąrašus išsiuntinėsim 
visoms tuo besidominančioms 
įstaigoms. Lieka labai inten
syviai padirbėti, kad iki 1950 
m. kiekvienas galis emigruo
ti lietuvis, garantijas gautų.

Radę Naująjam Pasauly 
sau namus ir buvę tremtiniai 
lietuviai dabar turės pasku
tinę progą likusiems Europo
je pagelbėti, drauge su ame
rikiečiais padėti likusiems 
gauti kvietimus.

Kiekvienas Europoj tebe
sąs tremtinys yra prašomas, 
savo iniciatyva, kuo greičiau
sia rašyti savo pažįstamiems, 
giminėms ar draugams Ame
rikoje, kad jie mėgintų tokių 
garantijų gauti ir per BALFą 
ir kitas organizacijas kuo 
greičiausia jas atsiųsti. Vi
siems gaunantiems garanti
jas BALF įstaiga Europoje 
pasistengs per visas organi
zacijas emigeijai pagelbėti.

Nedėkit per didelių vilčių 
DP įstatymo pakeitimui. Pa
sinaudokite šiuo įstatymu — 
DP Act of 1948. Pagal jį mes, 
lietuviai esam gana, palygi
nus, laimingi emigracijos 
problemoms spręsti,- nežiū
rint pasitaikančių užklluvf- 
mų ir kitokių sunkumų.

Jonas Valaitis

1949 — ANTRAS SEZONAS — 1950
Muzikališki vakarai, dalyvaujant įžymiems artistams: pianistams, 

smukininkams, čelistams, dainininkams ir ansambliams, rengiami viena 
karta 'i mėnesi STUDIO CLUB HALL ir STEINWAY HALU

NARIŲ METINE DUOKLE $10.
Norintieji patapti Klubo nariais, siunčia savo duokles Klubo pre

zidentui, Vytautui Bacevičiui, Franklin Towers Hotel, 333 W. 86th St., 
Apt, 1014, New York 24, N. Y.

Užsirašiusiems I Klubą bus persiustos tą pačią dieną nario metinės 
kortos bei pakvietimas 18-tam Klubo koncertui.

*
* *■

KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

Nuo spalių 4, 1949 m. Mėnesinį Kultūros Žurnalą

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ
4

AIDU

AIDU

perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE

yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas 
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos 
laimėjimus

■ burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas
iki Naujųjų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo 
sausio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių 
lietuvių mokslininkų, rašytojų irk itų kultūrininkų. 
Vyriausias redaktorius — rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis
prenumerata metams: JAV, Pietų Amerikoje, Mek
sikoje ir Ispanijoje — $5.00; Kanadoje—$5.50; ki
tuose kraštuose—-$6.00. Atskiras numeris JAV — 
50c., kituose kraštuose — 55c.
redakcija: Ant. Vaičiulaitis. 2087 N. Main Avenue. 
Scranton 8, Pa.

administracija:

Kennebunk Port, Maine. Tel. 5
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Prieš Kalėdas išeina laikraštis vaikams
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Leidžia J
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS ?

Redaguoja «
Vytė Nemunėlis

EGLUTĖJE bendradarbiauja žymiausi vaikų rašytojai, dai- J 
lininkai, pedagogai-auklėtojai. ?

EGLUTĖ eis kas mėnuo 32 pusi., iliustruota. s
Prenumerata: Amerikoje metams $3.00, kitur — $3.50. ’ 

Mokykloms, grupėms ir platintojams už 10 apmokėtų pre- ’ 
numeratų viena duodama dovanų. J

Adresas: B. Brazdžionis, 107 Concord Steet, Lawrence, *
Mass. x

x 
X 
X

Užsisakykite iš anksto!
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LIETUVIŲ TAUTOS POTENCIALO 
IŠLAIKYMAS

DP judėjimas 
Europoje “Aidų” redakcija Vokieti

joje išleido priešpaskutinį 
dvidešimt penktą numerį. Se
kantis numeris bus jau pas- 

Paskui

—Amerikiečių zonoj šiuo 
metu priskaitoma 7,500 lietu
vių tremtinių. Nemaža dalis kutinis Europoje, 
turi garantijas į JAV. IRO/‘Aidus” Tėvai Pranciškonai 
snaudžia greičiau emigruoti. 
Neturinčius garantijų IRO 
primygtinai reikalauja va
žiuoti į Australiją.

—Anglų zonoje Vokietijos 
universitetuose mokosi 55 
lietuviai studentai, kurių 30 
yra diplomantai 13 pasku
tiniam secestre ir 12 kituose 
semestruose. Iš jų 33 turi 
IRO leidimus studijoms baig
ti ir gauna po 100 markių 
mėnesiui pragyvenimui.

—Per š. m. pirmuosius sep
tynis mėnesius iš britų zonos 
į bolševikų okupuotą—Lietu
vą sugrįžo 36 lietuviai, gi 
emigravo: į JAV 1,355, į 
Australiją — 1,327, į kitus 
kraštus po mažiau. Iš viso 
britu zonoje dabar gyvena 
apie 8,000 lietuvių, jų tarpe 
apie 1.500 ne stovyklose.

—Monso stovykloje 52 DP 
vyrai buvo protesto ženklan 
pasiryžę mirti badu, bet ne
grįžti į požemines belgų ang
lių kasvklas. Jie reikalavo, 
kad belgu valdžia pildvtų sa
vo pažadus jiems sąžiningai 
atliktus 2-jų metu sutartį. 
Badaujantieji pareiškė norį, 
kad jie būtu čia, Belgijoje, 
paskirti prie kito darbo arba 
sugražinti i DP stovyklas Vo- 
kietiioie. Laimėjo streikuo
jantieji. Jie bus pergabenti į 
DP stovvklas. čia daug padė
jo vietos vyskupas.

IRO nuolat daro patikrini
mus emigracijos reikalu. Jei 
randa tremtini dar niekur ne
užsirašiusi emigruoti, tuoiau 
pasiūlo važiuoti'i Australiją, 
o nasiūlvmą atmetus, nutrau
kia maistą.

leis Amerikoje.
Šiame numeryje: J. Brazai 

tis — Antras veiksmas prasi
deda, J. Vaišnora — vysk. 
Bučio sukakties proga, Dr. 
Baltinis — žmogaus krizė ir 
krikščionybė, Dr. P. Jonikas 
— Kodėl rašome aukštaitiš
kai, Jonas Grinius — šešėlis, 
Alf. Nyka — N. Lietuvos po
ezija, J. Mekas — Du sonetai.

Be to, atspausdinta V. Jo-Į 
niko, J. Jurkaus, J- Kėkšto 
eilėraščiai, platūs knygų re
cenzijų, religinis, visuomeni
nio gyvenimo, literatūros, 
meno ir kt. skyriai.

Jie prašo garantijų

5.
1.

IŠ RAUDONOJO KRYŽIAUS

Anglų zonoj yra 127 lietu
viai tremtiniai ligoniai, kurie 
gydosi sanatorijose ar ligoni
nėse. Dėl ligos jie yra nedar
bingi ir neturi galimybės iš
emigruoti. Dauguma jų serga 
džiova. Našlaičių anglų zono
je yra 33.

—Amerikiečių zonoj yra 
360 ligonių, kurių emigraci
jos sąlygos labai miglotos ir 
jiems reikalinga globa. Mano
ma, kad iš amerikiečių zonos 
negalės išemigruoti apie 
1,500 lietuvių tremtinių.

—Amerikiečių zonos Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus ge
neralinis įgaliotinis viešai pa
garsino, kad NCWC remia 
amerikiečių zonos lietuvius 
tremtinius. Jis pareiškė, jog 
iki šiol LRK amerikiečių zo
nos gen. įgaliotinio įstaiga 
turėjo ryšius su JAV karita- 
tyvinėm organizacijom ir 
gaudavo iš jų paramos. Pas
kutiniuoju metu protestan
tiškos įstaigos nebeteikia pa
ramos, nes ją teikia tik per 
savo dvasininkus, taip pat ir 
staičatikiai gali tikėtis para
mos tik nėr savo dvasininkus. 
Tačiau NCWC ir toliau lietu
vius remia.

—Lietuvos Raudon. Kry
žiaus pirmininkas ir BALFo 
įgaliotinis prancūzų zonoj 
Dr. Jasaitis labai rūpinasi 
tremtinių emigracijos reika
lais. Jis nuolat aplanko IRO 
emigrariios įstaigas ir leng
vina užkliuvusius.

—Liet. Raud. Kryžius de
da pastangas sudarvti pilną 
saraša. Tain pat dedamos pa
stangos kaip p-alima greičiau 
į JAV išsiųsti lietuvius trem
tinius našlaičius.

—Liet. Raud. Krvž. vyr.. 
valdvbos ir generaliniu įga
liotiniu pasitarime nutarta ūkininkas ' šaltkalvis; Ona — 22. i. 
pirmoje eilėje šelnti ligonius, i19051 Albina — 2°- 5-1930’ Ona ~ 27-i 1945, Vida — 15. 4. 1947.

i3- 1932- Banys Ueva — 28 10. 1907,—dar-naslaicius, nedarbingus as-| Kirveiaitis Juozas — 17. 3. 1906— bininkė; Vanda — 24. 2. 1930, Algir- 
meniS, DO to, kiek sąlygos ūkininkas; Koste — 15. 11. 1902, Jus- das — 31. 3. 1933.
leis, studentus. Įtinąs — 15. 8. 1933. I Pundžius Marė — 15. 8. 1875.

DP Camp Rendsburg, Germany, 
British zone

Tamoliūnas Zigmuntas .gimęs 2. 
1924 — automechanikas; Julė — 1. 
1929, Alfredas — 25. 4. 1949,-

Liaudinskas Marija — 10. 5., 1918, 
Janina — 7. 3. 1943.

Jurkevičius Vincas — 2. 3. 1901— 
darbininkas; Marija —■ 15. 11. 1903, 
Gertruda — 29. 11. 1932, Ona — 5. 7. 
1940, Brigita — 28. 2. 1944, Jonas — 
4. 7. 1936.

Slabokas Marijonas — 10. 7. 1902, 
Marija — 26. 8. 1905, Marija — 30. 7. 
1885.

Frankas Vaclovas — 9. 7. 1902 — 
elektrotechnikas; Vanda — 20. 1. 1909, 
Vida — 1. 8. 1939.

Strikaitis Boleslovas — 7. 3. 1898— 
ūkininkas; Teofilė — 7. 5. 1907, Stasė
— 7. 11. 1934, Jadvyga — 15. 12. 1940, 
Bronė — 21. 12. 1945, Kostas — 13. 
9. 1947.

Skuodas Pranas — 5. 12. 1913 — au
tomechanikas; Morta — 16. 3. 1917, 
Leonas — 26. 1. 1939, Viktoras — 2. 
6. 1940, Bronius — 20. 2. 1942, Alfre
das — 5. 5. 1944, Kristina — 12. 4. 
19,46, Liucija — 18. 11. 1948.

Kvasas Julė — 9. 9. 1908, Edvardas
— 28. 3. 1932, Gediminas — 1. 2. 1934, 
Kazys — 20. 11. 1947, Jadvyga — 9. 
9. 1935.

Cijūnėlis Vilius — 6. 2. 1914, Kazė
— 2. 3. 1921, Valerijus — 21. 3. 1942, 
Elena — 18. 4. 1945.

Daniliauskas Juozas — 17. 3. 1917— 
stalius; Eugenija — 29. 4. 1922, Sta
sys — 7. 5. 1947,

Monsienė Petronėlė — 15. 11. 1897, 
Marija — 4. 8. 1936.

Bliūdžius Petras — 30. 10. 1904 — 
mechanikas; Julė — 23. 6. 1916, Ro- 
mualdlas — 7. 3. 1942, Julė — 2. 6.
1943.

Smitkus Bronė — 30. 8. 1916 — 
ūkininkė; Rūta — 22. 2. 1945.

Ramanauskas Jonas — 17. 8. 1916,
— ūkininkas; Joana — 18. 9. 1941, 
Vidas — 4. 3. 1943, Jonas — 14. 8.
1944.

Savokaitis Anupras — 31. 5. 1917,
— ūkininkas; Ona — 1. 3. 1918, Irena
— 29. 8. 1943, Nijolė — 10. 1. 1948.

Račkauskas Juozas — 2. 12. 1924,
— knygvedis.

Janonis Jonas — 1. 12. 1892—moky
tojas.

Gineikjs Leonas — 28. 5. 1887 — 
ūkininkas.

Augustaitis Vytautas — 4. 5. 1917,
— darbininkas.

Kušleika Domas — 15. 1. 1907 — 
ūkininkas.

Pilkauskas Emilija — 4. 10. 1918, 
Jonoas — 28. 8. 1945.

Adomaitis Benedikta — 27. 5. 1921, 
Marija — 1. 5. 1948.

DP Camp Watnstedt, Germany, 
British zone

Mačiulaitis Voldemaras \— 24. 6. 
1911 — auto elektromechanikas, Bro
nė — 18. 12. 1911, Virgilijus — 10. 10. 
940, Valentinas — 7. 2. 1947.

Ramanauskas Matas — 10. 10. 
1888 — šaltkalvis - mūrininkas; Ona
— 20. 3. 1903, Aldona — 8. 4. 1934, 
Regina — 19. 5. 1939.

šepelienė Uršulė — 15. 8. 1871.
DP Camp Diepholz, Germany, 

British zone
Bosas Juozas — 11. 10. 1905 — ūki

ninkas; Marija — 16. 2. 1915, Jonas
— 9: 7. 1939, Juozas — 6. 2. 1945, 
Jurgis — 6. 5. 1948, Ona — 20. 3. 
1940.

Laurynaitis Juozas — 23. 3. 1898— 
ūkininkas; Ona — 11. 6. 1909, Stasys
— 24. 3. 1941, Gediminas —r 18. 9.
1945. Petras -r 1. 1. 1948, Romual
das — 27. 1. 1949.

šlivinskas Jonas — 15. 10. 1902 — 
ūkininkas; Angelė — 19. 11. 1907, Al
binas — 5. 11. 1933, Bronius — 15. 5. 
1940, Marija — 15. 2. 1935.

Subačius Petras — 29. 6. 1909 —

(Prof. K. Pakšto paskaita Amerikos Lietuvių Kongrese)

1. Lietuvių tautos potencia- tankumą nurodo esant 48 gy- 
lo augimas ir naikinimas ventojų kvadratiniame kilo- 
per pastarąjį šimtą metų metre. Iš to išeitų,Į kad tuo 

metu rusai skelbė Lietuvoje 
esant 3,129,000 gyv. Tuo pa
čiu pokariniu metu: Rusijos 
informacinės versmės užsie
nio leidiniams vis cjar patie
kia Lietuvoje 85% (lietuvių. 
Jei priskaitysime visą prie
auglį iki 1949 m. pabaigos, 
tai pagal sovietų davinius ten 
dabar turėtume rasti 2,750,-

Daugelis rašto žmonių su- 000 lietuvių. Tai falšyvais 
tinka, kad 10-jo amž. vidury optimistiškais 
mūsų tauta pergyveno di
džiausias savo kultūros sute-

Bet kurios tautos potencia
las galima svarstyti bent 
dviem atžvilgiais: kiekybiniu 
ir koybiniu. Pirmuoju atžvil
giu mes norime sužinoti, kiek 
mūs yra, ogi antruoju—kiek 
mūsų galios pasireiškia savi
tos tautinės ir universalinės 
kultūros kūryboje.

skaičiais ir 
procentais sovietai nori įti
kinti savus ir svetimus, kad

Į mas. Tačiau ir šitų sutemų devynių metų svetima okupa- 
'metu lietuviškai kalbančiųjų cija buvo švelniausia visoje 
skaičius siekė bent 2 milijo- Lietuvos istorijoje ir kad lie- 
nus: 1,750,000 Didž. Lietuvo- tuviu tauta vargiai ar turėjo 
je ir apie 250,000 Maž. Lietu- (50,000 gyv. nuostolių. Išeitų, 

• voje.
Amerikoj ir kitur užjūriuo

se tuomet (apie 1850 m.) lie
tuviškų bendruomenių dar 
nebuvo. Per 90 metų lietuviš
kai kalbančioji giminė paū
gėjo iki 3,600.000 ir gana pla
čiai išsibarstė po platų pasau
lį 1941 m. birželio vidury lie
tuvių kiekybinis potencialas 
Lietuvoje ir jos pasieniuose 
buvo šitaip pasiskirstęs:

Senoje respublikoje 2,230,- 
000. 'Atgautoje Vilnijoj — 
320.000. Rytprūsiuose —200,- 
000, Gudijoj — 30.000, Latvi
joj — 30,000. Viso labo Eu
ropoje — 2,810,000.

Tuo pat metu užjūriuose 
buvo: š. Amerikoje arti 650,- 
000, Pietų Amerikoje apie 
75,000, Didž. Britanijoj ir Va
karų Europoje arti 25,000, 
Sovietų Rusijos gilumoje apie 
40,000, ogi viso tolimuose 
kraštuose — 790,000.

Tautinės kultūros kūrybo
je plačiai ir pilnu tempu da-

Į kad Lietuvos niekas ir neo
kupavo, ir karo ten nebuvo; 
niekas nevežė lietuviu į Vo
kietijos darbo stovvklas ir 
mirties lagerius, niekas ne
gabeno lietuvių į Sibiro ver- 

i gų stovyklas.
Didžiausiai mūsų nelaimei, 

ankščiau minėtojo normalaus 
lietuvių skaičiaus Lietuvoje 
jau nebėra. 1940 m. gale lie
tuvių skaičius Lietuvoje ga
lėtų dar siekti 2,150,000. Tai
gi prie sovietinės skaitlinės 
stinga ben 600,000 lietuvių. 
Tai kurgi jie dingo? žinome, 
kad apie 75,000 pavyko išsi
gelbėti Vakaruose. Žinome, 
kad apie 10,000 lietuvių pa
triotų sudegino naciai mir
ties lageriuose. Labai tikėti
na, kad dar bent keliolika 
tūkstančių lietuvių žuvo vyk
dydami pasipriešinimą nacių 
režimui ir jų okupacijai Lie
tuvoje.

Bet kur gi dingo pusė mi- 
lyvavo tik Nepriklausomos ilijono? Jų baisią kelionę į 
Respublikos lietuviai. Greito Įtolimą šiaurę bei rytus liudi- 
nutautėjimo labiausia palies
ti buvo Sovietu imperijos lie
tuviai: nuo 1926 m. iki 1939 
m., t. y. per 13 metu jų skai
čius sumažėjo iš 75.000 į 40,- 
000. Lėtesniu tempu ištautė- 
davo Rytprūsių ir abiejų 
Amerikų lietuviai.

1941 m. birželio mėn. so
vietai pradėjo sistematinį lie
tuvių tautos naikinimą. Ypa
tingai uoliai naikinama mūsų 
tauta 1944-1949 m.

Sovietinės Lietuvos dabar
tinėse ribose 1941 m. biržriio 
mėn. vidurv buvo 2.550.000 
lietuviu. Jei ne komunaciu 
nriespauda ir genocidas, tai 
1949 m. pabaidoje, priskai
čius normalinį prieaurii. vien 
Lietuvoj būt buvę 2.800.000 
lietuviu. Bet kiek gi dabar jų 
ten yra?

Sovietu knvgos, išleistos po 
karo Maskvoje, labai vengia 
tikslių skaičių tautybių, ku
riomis po karo buvo užkolo- 
nizuotas nratuštėies Klaipė
dos kraštas, Vilnius ir jo 
aovlinkės. Lietuvos ribose 
dabar esama 65J.97 kv. km. 
ploto. Sovietu geografas S. V. 
Čefranov (Fizičeskaja Geog
rafija SSSR, Moskva, 1947 
m.), švietimo ministerijos pa
tvirtintame rankvedv, 19^6 
m. gale Lietuvos gyventojų

ja tūkstančiai pasprukusių ir 
daug mačiusių tremtinių ir 
daugybėj dokumentų. Šių žo
džių autorius pasidavę sąra
šą savo draugų, giminių ir 
pažįstamų, ištremtų į Rusi
jos vergų stovyklas vien 1941 
m.; ir tame sąraše yra net 
120 gerų žmonių ir puikių 
lietuvių, kurių vargiai kuris 
būt patekęs į kalėjimą bet 
kurioje laisvoje šaly. Būtume 
labai dideli optimistai, jei 
manytume, kad iš 500.000 
vergų grižtų atgal Lietuvon 
bent dešimts procentu. Labai 
maža ju išliks gyvu, labai re
tas pakels pustuzini metų vi
sų amžių žiauriausios vergi
jos.

Prie Stebuklingosios 
Motinos ko j ii...

(Nekalto Prasidėjimo Nove
na, lapkr. 29 — gruod. 7 d.)

Štai žengiam į Advento 
laikotarpį — tas tyliąsias 
maldos ir susimąstymo die
nas. Su Advento pradžia ar
tinamės ir į didžiąją Marijos 
dieną — Nekalto Prasidėji
mo šventę. Advento tyla ir 
Marijos pažadėjimai prašo 
mus sustoti ir susimąstyti. 
Taip, mes esam silpni, kad 
patys sau vieni pagelbėtu- 
mėm, kiti žmonės taip pat sa
vo rūpesčių neapsigina. O to
limesnis pasaulis ar išgirs ir 
supras mūsų ir mūsų ken
čiančių brolių ir seserų šauks 
mus? Tad atsigrįžkim į Di
džiąją gailestingumo Motiną 
— Nekaltai Pradėtąją Mari
ją — kaip jau ir*milijonai 
žmonių su tuo pačiu pasitikė
jimu į Ją šaukėsi ir šiandien 
tebesišaukia.

Kaip jau keliais praėju
siais metais, taip pat ir šie
met, Nekaltojo Prasidėjimo 
Kongregacijos Seserys Put
nam, Conn., vėl skelbia Di
džiąsias Permaldavimo Die
nas arba Noveną į Nekaltąjį 
Marijos Prasidėjimą, kuri 
prasidės šių metų lapkričio 
29 d. ir baigsis gruodžio 7 d.

Ne kartą jau girdėjot, kad 
Nekaltojo Prasidėjimo Sese
lės nori Marijos garbei pa- l 
statyti Stebuklingojo Permal
davimo koplyčią, iš kurios 
Gailestingumo Motinai bus 
siunčiamos nuolatinės mal
dos ir prašymai. Tačiau kop
lyčią šiandien ne taip lengva 
pastatyti. Neatsiras ji tuščio
mis rankomis ir šaltomis šir
dimis. Tad čia laukiam visų 
tikinčiųjų atjautimo ir jų ne- 
pavargstančios aukos. Bend-! 
roji malda laukia ir žemiškos 
aukos dosnumo. Užtat kvie
čiam nepailsti šioj maldingoj 
geradarybėj ir dauginti nau
jų aukotojų būrius — funda
torių, amžinųjų, garbės ir pa
prastųjų narių eiles.

Tegul Marijos atlyginimas 
nusileidžia ant jūsų namų ir 
prašymų, ant mūsų Lietuvos,

Marija viską gali pas Dievą!
Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis,

sielojiesi Lietuvos ir

žmonijos nelaime, tai

i »

kreipkis į Mariją.
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn, 

laikoma Novena į

vo

Nekaltai Pradėtąją' Mariją
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 17 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskite 

savo intencijas šiuo adresu:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia 

intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia
Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.

sa- Į
šią !

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

Telefonas: EVergreen 7-7411

496

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. įėjimas—Nemokamai!

(Bus daugiau)

PADĖKA
”Širdingai dėkojame p. P. Zor- 

land, pasirašius mums darbo ga
rantijas, pp. L. W. Rinkin, su
darius buto garantijas ir pp. T. 
P: Pusnikams, suteikus tėvišką 
globą, išlaikant daugiau kaip 
mėnesį, bei pastangas surasti bu
tą ir darbą. Suteikus didelę ma- 
terialę paramą: pp. O. T. Soil- 
gaičiams, jų dukrelei Marytei ir 
žentui, pp. M. V. Jankevičiams, 
pp. H. J. ir Peter Barcheski, pp. 
OI. Pr. Grisaičiams tariame šir
dingiausią ačiū.

O. ir K. Bačauskai
Bendoraitis Antanas — 10. 8. 1910 

— ūkininkas; Marcele — 26. 11. 1911, 
Jonas — 26. 1. 1936, Juozas — 15. 1. 
1940, Algimantas — 29. 6. 1946.

Kudžma Vincas — 9. 2. 1910.— ūki
ninkė, Genovaitė — 21. 2. 1942.

Ufartas Juozas — 30. 10. 1915 — 
ūkininkas; Antanina — 27. 11. 1881.

Ambraziejus Antanas — 28. 11. 
1917 — ūkininkas; Marija — 27. 3. 
1923, Irena — 12. 8. 1944.

Reiteirs Juozas — 15. 12. 1899, — 
ūkininkas, Marija — 15. 7. 1915, Ste
fanija — 24. 11. 1931, Marija — 11 
3. 1934, Vytautas — 20. 6. 1936.

švedas Jonas — 10. 3. 1894 — dar
bininkas, Marija — 14. 3. 1903, Aldo
na — 17. 9, 1932, Zita — 18. 10. 1940.

Žilys Aleksandras — 26. 3. 1910 — 
dažytojas; Petronėlė — 17. 5. 1916, 
Regina — 3. 9. 1941, Marija — 21. 7.

PADĖKA
Mieliems prieteliams: Jonui, 

Viktorijai, Danutei ir Vytautui 
Galiniams, už išvadavimą mus iš 
tremties lagerių Vokietijoje ir 
įkurdinimą čia< aprūpinant bu
tu ir darbais, reiškiame nuošir
džią padėką.

Zigmas, Marija ir Airis 
Grabnickai, 

2440 Pitkins Ave., Brooklyn

Valstvbės vvrai kalba 
mūsų kongresui

VARGONININKAS 
gali būti ir zakristijonas, ne
vedęs. tjk ka atvykęs iš trem
ties, ieško darbp. Pr. Pesys,

. 638 E. 97th St„
Cleveland, Ohio.

ir pasaulio žmonių baimingo 
likimo.

Kun. St. Būdavas

KALENDORIUS — 
geriausia dovana
Artinasi Kalėdų šventės. 

Per jas kiekvienas rūpinasi 
atnaujinti ryšius su savo pa
žįstamais, pasiųsdamas jiems 
atminčiai bent mažą dovanė
lę.

Negali būti geresnės ir pi
gesnės dovanos, kaip geras 
kalendorius, kuris Jūsų pa
žįstamiems tarnaus ištisus 
metus.

Tą gerai supranta mūsų 
skaitytojai ir todęl jų užsa
kymai 1950 metų Amerikos 
Lietuvių Kalendoriui nuolat 
plaukia.

Šiomis dienomis Mrs. M. 
Stropienė iš Brooklyno mums 
rašo: “Siunčiu $2.00 ir pra
šau man prisiųsti 4 egz. Ame
rikos Lietuvių Kalendoriaus. 
Turiu daug pažįstamų ir ka
lendorius bus jiems geriausia 
dovana.”

Patartina ir kitiems pasek
ti jos pavyzdžiu.

Kas iš anksto užsisakys 
bent kelis kalendoriaus eg
zempliorius, jo vardas tilps 
kalendoriaus prenumeratorių 
skyriuje.

Taigi prašome savo užsa
kymus prisiųsti, nes nedaug 
liko laiko. Kalendorius išeis 
iš spaudos š. m. gruodžio mė
nesio pradžioje.

“AMERIKA”
417 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

Reikale kreipkitės pas biz
nieriuj, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

5 SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI .
Z Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato y 
X ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar r)
(? Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių i} 
M biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 4 U ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- \ 
A kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ii- kuris y 
v yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių (J 
I? ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. J) 
V) Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 4 į) naudojant šį patarnavimų visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. y 
A Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link z

2 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. A
U Telefonas: EV 4-3049 4

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJDNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel,: Main 7646

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

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių Ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais;
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, sallūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MOSU PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

fs
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■ KLAUSYKITE “
a “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

OKWIBHia



pkričio 25, 1949

:lub j 

vininkai A
New Yorke A 
kl 6
v 7
kas vakarį Jį 

W YORKE S

Lapkričio 25, 1949 AMERIKA
TT

5

KORESPONDENCIJOS

Newark, N. J,

MP. 
5

lyn, N. Y,

speth, N. Y.

j, Maspethe 
mokamai!

4.

Vyčiai, pabuskim!
Lapkričio 14 d. Lietuvių 

Jurgio salėje įvyko Newark© 
Vyčių kuopos susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė malda kun. P. 
Bastakys. Buvo trumpai iždin. 
patiektas praeities iždo stovis ir 
referuota buv. Vyčių vakaro ba
lansas. Pirm. A. Sakevičius pri
statė susirinkimui naujus vyčius, 
kurie davė įstojimo Vyčių pasi
žadėjimą. Kuopa auga ir gyvė- 
ja. I susirinkimą atsilankė sve
čias iš New Yorko, buvęs Vyčių 
pirm. J. Bolevičius (Boley). Pir
mininkui paprašius, kad susirin
kimui tartų keletą žodžių, Bole
vičius išėjo į priekį rankoje^neš- 
damas prel. Myk. Krupavičiaus 
portretą.

“Brangieji Vyčiai. Šis portre
tas — tai mūsų nepailstamo 
darbuotojo lietuvių tautos. Prieš 
keletą mėnesių jis čionai buvo 
atvykęs, dabar eina Lietuvos Iš-, 
laisvinimo Komitete pirmininko 
pareigas. Tai ryžtingas prel. M. 
Krupavičius. Turiu ir jo čionai 
įkalbėtą plokštelę Vyčiams.

Į jus, mieli Vyčiai, prel. Kru
pavičius yra sudėjęs viltis lietu
vybės išlaikyme Amerikoje. Jūs 
čia esate tie apaštalai, kurie tu
rite gaivinti lietuvių kalbą, ne
pamiršti savo tėvynės papročių. 
Juk tol mes būsime lietuviai, 
kol kalbėsime lietuviškai. Kaip 
jūs išmokote iš tėvų, jūs perduo
kite ją taip pat savo vaikams. 
Tad, mieli Vyčiai, į darbą, už 
nepamirštamą lietuvių kalbą.”

Nauji Metai
Nemaža Newarke ir apylinkė

se apsigyveno tremtinių. Nutar
ta suruošti Naujų Metų sutiki
mas parapijos salėje su lietuviš
komis tradicijomis. Gerb. kleb. 
Ig. Kęlmelis padeda. Meno sek
cija, kurią sudaro: muz. M. Ber
notas, V. Būdvytienė ir V. Kve- 
daravičius, ruošia programą.

Linkime jiems, kad sėkmingai 
veiktų šiam gražiam darbui.

Vidas

šv.

jau toks gražus skaičius nauja
kurių.

Šiame susirinkime tremtiniai 
iškėlė labai svarbių ir reikšmin
gų klaunimų, kaip tai tremtinių 
informacijos reikalus, švietimo, 
įsikūrimo, apsaugos, meno. Ben
drai nutarta veikti su vietiniais 
lietuviais.

—Tuojau po vaišių įvyko ben
dras parapijos vakaras, kuris 
buvo suruoštas paminėti parapi
jos 37 metų sukaktį. Susirinko 
skaitlingai parapijiečių senesnių 
ir gana skaitlingai jaunimo. Vi
si smagiai šoko ir linksminosi.

M.

Svarbus “School and Society” 
savaitinis “The Soviety for the 
Advancement of Education, 
Inc.” žurnalas neseniai įdėjo ži
nutę, kad tarp 14-kos naujai pa
skirtų Dominikonų į Providence 
Kolegijos fakultetus, yra šie 

! Amerikos lietuviai: Tėv. Bronius 
K. žvirblis (Teologijos ir Filo
sofijos) ir Tėv. Antanas A. Jur
gelaitis (ispanų kalbos).

Tėvas žvirblis per praeitus 
metus studijavo. Dominikonų 
Pontifikaliniame Teologijos Fa
kultete, Washingtone, ir dabar 
rašo baigiamąjį savo daktarato 
dizertacijos skyrių.

Tėvas Jurgelaitis ką tik šią 
vasarą grįžo iš Ciudad Trujillo, 
Dominican Republic, Pietų Ame
rikoje, kur per praeitus metus 
dėstė ispanų kalbą ir tikybą Co- 
legoi Santo Domingo ir laisvu 
laiku lankė vietos universitetą.

Br. L.

I- • * *

Providence, R. I
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BARBARA DARLYS
kuri dainuos Moterų Vienybės ir Liet. Legionierių koncerte 

lapkričio 27 d., Lost Battalion salėj, Elmhurst, N. Y.

Darbdaviai, brolis ir nusikaltėliai
(Pirštu rodapt į Mizarą)

Kai “Amerikos” skiltyse ta giri tą režimą, prie kurio 
buvo paklaustas Maskvos žudomi mūsų broliai?

Toronto, Kanada

Naujas Kataliku 
Savaitraštis

KSAI Linden, N. J,

tarnyboje stovinčios “Lais
vės” redaktorius Mizara, ko
dėl jis tyli dėl tų lietuvos sū
nų, kuriuos Lietuvoje žudo 
jo darbdaviai, jis “atsakė” į 
tai, kad jo darbdaviai esą 
Laisvės bendrovės direktorių 
taryba, garbingi žmonės, gy
veną “Didžiajame Niujor
ke,” ir su žudynėmis Lietu
voje nieko bendro neturi. Ir, 

| žinoma, Mizaro ‘tikybos’ žmo
gui to užtenka, jis sau šyp- 

i sosi ir tiki, kad Mizarą valdo 
(direktorių taryba. Ta proga 
mes darome Mizarai ir jo di
rektorių tarybai tokį pasiūly
mą: parodykite jūs savo laik
raštyje nors vieną eilutę per

Seralius štato 
Valstybėse ar

ams, pavienių 
Yorko miesto 
teisės prakti- 
Idžios ir kuris 
biznių, didelių 
rti ir laiškais, 
bile bizniuose 
užrubežyje.

nenų kas link

IUS) 
yn 11, N. Y.

BALFo skyriaus suruoštame 
vakare, apie kurį jau buvo ra
šyta pereitame “Amerikos” nu
meryje, meninei programai va
dovavo muzikas prof. J. Čižaus- 
kas iš Elizabeth. Jis, negailėda
mas savo brangaus laiko ir ne
bodamas didesnio atstumo, rū
pestingai dirba su choru ir so
liste. Gerb. Čižauskas chorui di
rigavo ir solistei akompanavo. 
Tai didelės prof. J. Čižausko pa
stangos, prisidedant prie bendro 
lietuviško reikalo, sau iš to ne
turint jokios asmeninės naudos.

Didelės pagarbos verti visi 
choro dalyviai, kurie su dideliu 
atsidėjimu ruošėsi šiam vakarui, 
o taip pat visi kiti, kurie šį vaka
rą parėmė ir jį rengė.

A. P.

New Haven, Conn.
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Tėviškės žiburius leidžia Kana
dos Liet. Katalikų Kultūros
Draugija, vvr. redaktorius
Dr. A. Šapoka.

Tėviškės Žiburiai katalikiškos
dvasios laikraštis, kuris nagri
nės visas aktualiąsias lietuvių
tautos ir lietuvių išeivių prob-1 visą jo gyvavimą, kur būtų 
lemas, skirdamas ypatingo dė- ’"'----x„j;~ ——

mesio lietuviškos kultūros puo
selėjimui, lietuviškų papročių 
išlaikymui ir lietuviškojo gy
venimo informacijai.

Tėviškės Žiburiai nuo Naujų Me
tų eis kas savaitė, bus didelio 
laikraštinio formato 8 pusi. ’ 
Pirmieji num. pasirodys gruo- 

dižo pradžioje.
Tėviškės Žiburių prenumerata:

Kanadoj $3, USA — $3 ame
rikoniški, Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir kitur—$4 amer.

Redakcijos ir admistr. adresas:

Tėviškes Žiburiai
941 Dundas St. West

Toronto, Ont. Canada

a- □

kite: čia “oficialus raportas”!
ir čia... 'KVIFCTAMFGerai ponui Mizarai, kai jis ’ 1 u L 1 A Iii u 
yra “gryno tikėjimo”: jam , 
aišku, kad raudonas rapor- ! 
tas teisingas ir basta. Bet 
kaip su tais, kuriems šiuo aį> | 
veju abi spalvos — raudona! 
ir ruda — yra lygios? Jie dėl į 
to ir sako: gali būti raudo-i 
nas raportas teisingas, bet 
gali būti ir rudasis teisingas. 
O pati giliausioji tiesa yra 
štai kokia: to baisaus nusi
kaltimo kaltininkai yra abu: 
Stalinas ir Hitleris — jie jį 
suplanavo Kremliuje 1939 m. 
rugp. 23 d. Ir vėl mes kar
tojame: nesvarbu kuriom 
priemonėm tos žudynės bu
vo įvykdytos, d svarbu kas 
jų priežastimi buvo: Stalinas 
ir Hitleris! Matai, ponas Mi
zarai, o tamsta Staliną ir čia 
giri. Ar gi tad neaišku, kur 
ir kas tamstos darbdaviai? i

E. Urbonas

Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų j 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės

Todėl

“AMERIKA”
★ yra mielai skaitoma ne tik čia, 

bet ir visame pasaulyje.

Lietuvos.

Amerik >je,

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

plaukia j

Paskutinis kvieti- 
i 

mas “AMERIKA”
metams kainuoja tik .........................$3.00
Užsienyje ............................................ $3.50

Reikalaujantiems nemoksimai siunčiame kelis “Amerikos2- 
numerius susipažinimui

Šis paskutinis pakvietimas 
į taip seniai visų lauktą di
džiulį parengimą — koncer
tą - balių. Jis jau visai arti. 
Jis įvyksta lapkr. 27 d., sek
madienį, Los Battalion Hall, 
93-29 Queens Blvd., Elm
hurst, N. Y. Koncerto pra
džia 4 vai. šokiai, dviem pui
kiem orkersram grojant, nuo 
7 vai. Kas pildys programą 
ir kitas smulkmenas, rasite 
plakatuose, garsinimuose ir 
klausykite radijo pranešimų.

Šį nepaprastą parengimą 
rengia bendras susidaręs ko
mitetas iš Moterų Vienybės 
ir Lietuvių Legionierių Posto. 
Laukiama visų skaitlingo at
silankymo.

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai
’ Juk 

šiuo atveju tamsta esi pri-« 
dengėjas net savo brolio Po
vilo nužudymo: jo niekas ne
būtų žudęs, jeigu mūsų tėvų 
krašte nebūtų įvedę to, ką jie 
įvedė, Stalino atsiųsti raudo
nieji, kuriuos tamsta giri, pa
laikai ir pritari jų ten buvi
mui. Taigi, savo nekalto bro
lio vardu surik tamsta savo 
laikraštyje: lauk iš ^Lietuvos 
piktybę pasėję kremliaus 
okupantai! Ir nuo.tos dienos, 
kai paskutinis stalįniškas 
raudonasis apleistų .Lietuvą, 
Lietuvoje pasibaigtų žudy
nės. Tuo tamsta juk ir pats 
tiki! Čia va, ponas, Mizarai, 
ir glūdi jūsų didysis nusikal
timas: mes sakėme, kad so
vietai žudo Lietuvoje mūsų 
brolius, o jūs sakėte, kad jie 
ten tik laimę neša, šiandieną 
tamsta pats prisipažinai,

X Dr. John WalukI 161 No. 6th Street
TeL EVergreen 8-9229

’VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

m. v. K.

KALENDORIAUS 
prenumeratoriai:

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Amerikos Lietuvių Kalen
doriaus išleidimą parėmė se
kantieji asmenys:
Alfonsas Stankus ........... $5.00
Malvina Stropienė ........... 2.00
J. Mikolaitis ......................  2.00
Kazė Tomkevičaitė ............ 1.00
J. Vaitkevičius ..................  1.00
M. Vameckis........................ 1.00
K. Krušinskas ..................  1.00
M. Ražanauškas....................1.00

Kurie nori prisidėti prie 
kalendoriaus išleidimo, savo

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME I11C. S
LAISNIUOTAS GRABORIUS Ž

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir (j 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju zpasakyta žodis prieš Staliną 

ar jo Politbiurą, kad ir švel
niausios kritikos prasme. Jei
gu šitas iki šiol jums “neat
ėjo i galvą,” tai pakritikuoki
te jūs juos dabar kurią die
ną. Juk čia kritikai yra lais
vas kraštas? — tai ne Maskvo
je, ne Vjlniuje.

Žinoma, jūs to nepadarysi
te. Ir mes ir jūs, net ir jūsų 
direktorių taryba, žinome dėl 
ko to nedarote. Čia va, Miza- 
rai, ir išeina aikštėn — kas ir 
kur jūsų darbdaviai. Šitie 
žmogeliai “Didžiajame Niu
jorke” tai jums priedanga, už 
kurios jūs išdavikišką darbą 
dirbate.

Kai rusų tauta pogrindyje 
ir miškuose sulindusi skynė 
ruduosius Hitlerio okupantus 

i jų krašte, tai visas pasaulis 
juos didvyriais laikė ir laiko. 
Tą ypatingai stipriai išnau
doja Mizara su savo laikraš
čiu ir anuos didvyrius užak
centuoja. Tik nacionalsocia
listai juos vadindavo bandi
tais. O štai šiandieną lietu
vius,. kurie lygiai tokiu pat 
.tauriu didvyriškumu kovoja 
su Stalino raudonaisiais oku
pantais, pavergusiais jų kraš
tą, Mizara vadina banditais. 
Taigi, jis juos vadina taip, 
kaip Juos vadina staliniškie- 
ji okupantai. Va čia, Mizarai, 
tamsta pats pasisakai, kur ir 
kas tamstos darbdaviai.

Ta proga Mizara praneša 
savo laikraštyje, kad “prieš 
virš vienerius metus” Lietu
voje buvo nužudytas jo tik- 
r'as brolis Povilas, neregys, 
1919-1920 m. savanoris. . Su 
iuo buvo išžudytos dar dvi 
kaimynines šeimos. Mes klau
siame Mizara: kodėl tamstos 
brolis ir anie kaimynai ne
buvo nužudvti Nenrj klauso
moje Lietuvoje? Kodėl tams-

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

kad ir tamstos brolįs nužu-1 var(jUs siuskite tuojau, nes 
dytas! Jie žudo ten mūsų'- . ------
brolius visokiais būdais: vie- i 
nūs tiesiog savo ranka, kitus 
badu, šalčiu ir nepakeliamais 
darbais, o dar kitus — vieni 
kitu rankomis. Mums nesvar
bu žudymo priemonės, mums 
svarbu tik žudvmo priežas
tys, kuriomis Lietuvoje yra 
raudonasis okupantas. Jūs 
dėl tų žudynių ne tik tylite, 
bet joms pritariate ir jas pri
dengiate!

Tokias kolosalines žudy
nes, kaip Katynas, Mizara 
taip pat bando pridengti, iš 
dalies savo įprastu cinišku 
išjuokimu, iš dalies bravura- 
vimu. Jis sako, kad Katyną 
reikia “apnuoginti oficialiu 
raportu, pateiktu žymiųjų 
mokslininkų ir rašytojų, ku
rių tarpe buvo toks vyras, 
kaip A. Tolstojus.” Tai ir yra 
blogiausia, kad čia žmonės 
verčiami tikėti “oficialiu 
raportu.” Kodėl gi,Kremlius 
neleidžia padaryti ten neofi
cialiuosius raportus? Ar gi 
tą “raportą” darant netikęs 
būtų šalia A. Tolstojaus, sa
kysime, senukas anglas Shaw 
ar kuris nors iš Prancūzijos 
ar iš Amerikos nemenkesnis 
už A. Tolstojų rašytojas? 
Bet tas raportas buvo pada
rytas “oficialus” ir. pasaky
ta, kad Katyną. sutaisė Hitle-i 
ris - Goebbelsas. Na, o Hitle-j 
rio su Goebbelsu anais laikais 
sudarytas “oficialus.; rapor-. 
tas” sakė, kad 12,000 lenku i 
karininkų Katynę nužudė 
Stalinas - Berija. Anie irgi 
buvo “sutraukę C? mokslinin
kus” “raportui daryti.” Na, ir 
jūs dabar žmonės susigaudy-

jau kalendorius baigiamas 
spausdinti.

“Amerikos” Administr.
417 Grand Street,

.... ... Brooklyn 11, N. Y.

METRINIAI IR JAV MATAI 
.3937 coliai lygu 1 centimetrui 
39.37 coliai lygu 1 metrui 
.62137 mailės lygu 1 kilometrui 
1.550 ketv. colių — 1 ketv. metr. 
35.314 kūb. pėdų — 1 kūb. metr. 
.015 grains lygu 1 miligramui 
15.432 grains lygu 1 gramui 
2,204.6 svarai — 1 metr. tona 
1.056 skysčių kvorta — 1 litras

Tel. EVergreen 7-4335

’Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

—Lapkričio 20 d. Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje įvyko 
smagūs šokiai prie gero orkest
ro. šokius rengė Šv. Kazimiero 
parap. vyrų klubas, kuris aikp 
tik baigia atremontuoti savo 
namą, kur Ijps galima visiems 
nariams susirinkti ir laisvas va
landas praleisti, šis naujas klu
bas kaip tik bus patogi vieta ir 
visiems mūsų kolonijos jauniems 
iir senesniems vyrams susieiti ir 
arčiau susipažinti. Klubiečiai 
nuoširdžiai kviečia ir visus bro- ' S
liūs naujakurius taipgi atsilan- 5 Tel. DEW 5136

i iu kliubą ir tapti jo | J()g Kavaliauskas j

E. 43

&

3

SKYSČIŲ MATAI
4 gills sudaro — 1 pint
2 pints — 1 kvorta
4 kvortos — 1 galionas

ILGIO MATAI 
12 colių — 1 pėda 
pėdos — 1 yardas 
6 pėdos — 1 fathom 
5ĮĄ jardo — 1 rod 
40 rods — 1 furlong 
5,280 nėdų — 1 mailė 
3 mailės — 1 league 
69 Yž mailės — 1 laipsnis

□
Tel. Market 2-5172

—Pastangomis mūsų gerojo * 
klebono kun. Gradecko ir vieti- * 
nių veikėių tapo sukviestas ben- * 
dras tremtinių susirinkimas lap- į | 
kričio 13 d., parapijos salėj, į į * 
kurį susirinko gražus skaičiusiu 
tremtinių ir pądarė staigmeną!* 
vietiniams lietuviams, nes nesi- S 
tikėjom, kad mūsų kolonijoj yra g.

Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes 

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

iMWMumnnnraMMWtMMMai

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

si
M 
M

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. NEwton 9-4464

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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J$^APYLINKĖJE
• D. šulaitis, neseniai at

vykęs iš Vokietijos jaunas 
fotografas, kuris yra Muen- 
chene baigęs fotografų mo
kyklą, įsikūrė Brooklyne.

• A. Zelenkevičius, Tremti
nių Meno Instituto Freibur- 
ge, Vokietijoje, studentas ap
sistojo Brooklyne, kur pasi
ryžęs baigti meno studijas.:
_• Sudavijos Leidyklos ve

dėjai planuoja savo veiklą 
tęsti ir leisti knygas Ameri
koje.

• Prof. K. Pakštas, garsus 
mūsų geografas, yra paruo
šęs spaudai studiją apie Lie
tuvos sienas, kurią artimiau
siu laiku pradės spausdinti 
“Aidų” žurnale.

• Al. Rudzitas apsiėmė 
rinkti “Amerikai” prenume
ratą Elizabethe, Newarke ir 
apylinkėse.

• O. Close, mūsų skaityto
ja ir rėmėja, buvo sunkiai su
sirgusi. Dabar jau taisosi ir 
pradeda dirbti. •'

• Adv. KI. Vokietaitis lan
kėsi mūsų redakcijoje.

• Dr. P. Kazlauskas, žy
mus mūsų okulistas, grįžo iš 
Endicott, N. Y., ir apsigyve
no Brooklyne.

• J. Ginkaus Radio Drau
gijos programa Lietuvių Dai
lės Parodoje New Yorke bu
vo labai įvairi ir įdomi.

Apreiškimo 
Parapija

Didėja parapija
Sekmadieniais sumos metu 

susirenka pilnutėlė bažnyčia 
žmonių. Gal pusė iš jų jau 
yra naujai atvykę lietuviai. 
Jie, vargonams ir chorui va
dovaujant, sumos pabaigoje 
traukia bendrai “Marija, Ma
rija.” Bažnyčioje \ pasijunti 
tikrai lietuviškoj šventoj 
nuotaikoje. Pamokslai pritai
kyti tai didžiulei lietuvių ma
sei: juose randa sau dvasios 
stiprybės tiek intelektualas, 
tiek ir paprastas žmogus.

Išsipylusi iš bažnyčios mi
nia pastoviniuoja prie šven
toriaus. Tai lietuvio seniau
sia tradicija: taip buvo Sei
nuose, Raseiniuose ir Rokiš
ky, taip yra čia ir visur, kur 
tik į bažnyčią susirenka lie
tuvių. šiuo metu prie Apreiš
kimo parapijos šventoriaus 
būna net jaudinančių scenų: 
štai tik atvykęs prieš savaitę 
lietuvis susitinka prieš 40 m. 
išvykusį iš Lietuvos... savo 
dėdę, tikrą tėvo brolį, kurio 
net adreso iki. šiql neturėjo, 
kitas — iš savo kaimo buvu
sį kaimyną, parapijietį, mo
kyklos draugą, visuomenės 
veikėją. Visi jie vienijasi į 
vieną lietuvišką bendruome
nę.

3. B.

Angelu Karalienes 
Parapija
Vyrų choras

Naujai atvykę vyrai pradė
jo prašyti varg. Pr. Dulkę, 
kad jis organizuotų vyrų 
chorą, šalia jau esamo miš
raus parapijos choro. Pradžia 
jau padaryta: pereitą sekma
dienį buvo pirmoji repeticija, 
į kurią susirinko geras būre
lis balsingų vyrų, kurių tar
pe buvo ir operos solistas 
Kutkus, kuris apsiėmė padė
ti chorui savuoju solo, kur 
reikės.

Maspetho Žinios
—Tėvas Pasionistas Gab

rielius baigia dviejų savaičių 
misijas šį sekmadienį. Sek- 
mad., lapkr. 26 d., prasideda 
Keturdešimčių Atlaidai. Per 
tris dienas pamaldos vaka
rais bus 7:30 vai.

—Anglų kalbos pamokos 
tremtiniams bus du kartu sa
vaitėje, t. y. antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7-9 vai. va
karais lenkų pobažnytinėje 
salėje. Virš 40 tremtinių lan
ko pamokas.

—Lapkr. 21 d. palaidotas 
Damijonas Raškevičius. Va- 
lantiejienė rūpinosi pagrabu.

—Šv. Onos Sodalicija sek
madienį turės pusmetines mi
šias ir naujų narių įrašymą 
8 vai.

—Parapijoje šią savaitę 
turėjome rūbų, batų ir muilo J 
vajų. " "

—Šv. Vardo juniorų krep- x 
šininkai žaidžia kiekvieną * 
sekmadienį Klasčiaus salėje

• A. Siutas, kurį laiką ap
sistojęs Brooklyne, išskrido 
į Chicagą, kur mano susiras
ti darbą.

• J. Mekas, žinomas iš jau
nųjų rašytojų, persikėlė iš 
Chicagos į New Yorką. Jis ne 
seniai atvykęs iš tremties.

• L. K. Darbininkų Klubo 
Brooklyne susirinkimas tre
čiadienį gražiai praėjo. Buvo 
aptarta tolimesnio veikimo 
planai.

• Ponai Steiniai iš Brook
lyno šiomis dienomis susilau
kė dviejų sūnų — dvynukų. 
Motina ir sūnūs jaučiasi ge
rai. St. Steinys yra Lietuvių 
Veteranų posto sergent at 
arms.

• Adv. Pr. Aleksis lankėsi 
mūsų redakcijoje.

• M. Strumskienė lankėsi
mūsų redakcijoje, kur aptarė g val. vakare, šv. Vardo bowl- 
Moterų Vienybės ir Lietuvių, 
Legiono ruošiamo vakaro 
programos išleidimą.

• Solistas Al. Vasiliaus
kas šią savaitę įtempęs visas 
jėgas dirba Leigonierių va
karui.

• J. Garšva, Jr. buvo at
silankęs mūsų įstaigoje.

• Jurgis Struogis iš Brook
lyno užrašė “Ameriką” savo 
tetai, gyvenančiai Bay City, 
Michigan.

vakrais. Vyčių krepšininkai 
praktikuojasi sekmadienio 
popiečiais Klasčiaus salėje. 
Jie rungsis su Tremtinių ko
manda sekmadienį.

—Tremtiniai ir vietinis 
jaunimas kviečiamas rašytis 
į chorą. Praktikos būna pen
ktadienio vakarais 8 vai. pa
rapijos salėje.

Prašomi balsingi vyrai už
sirašyti į mūsų vyrų chorą. 
Repeticijos penktadieniais 8 
vai. vak. ir sekmadieniais po 
sumos. Tiem vyram, kurie dir 
ba naktimis, repeticijos tre
čiadieniais 10 vai. prieš piet.

Auksinis jubiliejus
Kazimieras ir Ona Račaus- 

kai iš Brooklyno ateinantį 
šeštadienį švenčia savo 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Pamaldos ir šliūbas bus 10 
vai. ryte.

—Amž. Rožančiaus Drau
gijos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu. Po vakarinių pamaldų 
bus. procesija ir svarbus su
sirinkimas. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

rodos informacija
Kaip jau pranešta, Lietu

vių Dailės Paroda New Yor
ke pratęsiama iki sausio 1 d., 
1950 m. Bet nuo lapkričio 27 
d. ji bus pertvarkyta ir dau
giau pritaikyta Kalėdų nuo
taikai. Kadangi New Hall of 
Science gruodžio mėn. skiria 
jaunimui, tai ir Liet. Dailės 
Parodą pritaikys prie to už
davinio ir pertvarkys taip, 
kad bendroj parodoj galėtų 
pavaizduoti lietuviškų kalė
dinių švenčių dvasią.

Dėl tos priežasties paroda 
nuo lapkričio 28 d. iki gruo
džio 1 d. turės persitvarky
mo laikotarpį. )

Parodos lankymas iki šiol 
buvo tikrai džiuginantis. Lie
tuvių visuomenės parama ir 
atskirų asmenų globa yra di
delis paskatinimas tolimes
niam lietuvių kultūros garsi
nimui Amerikoje.

Viši tikietų platintojai pra
šomi užbaigti pagrindinį ti
kietų platinimą iki gruodžio 
27 d. Siųskite tikietų šakne
les ir pinigus adresu: Lithua
nian Art Festival, New York 
Hall of Science, Broadway, at 
44th St., New York City.

I
EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

LMgvi UŽkantfltai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI «— PIETOS —• VAKARIEN2. Geriausias pasirinkimas 
ATSKRYMAS gamintas mušta U geriatuioa Smetonos, ALUS H ge
riausių bravoru- Pareagiinan® priimam! užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 1jMMaKKhaawKKMMMBMMKMMMKiCMMNMXMKMKt

draugijoms ir 
veikėjams

i DIDYSIS KONCERTAS IR ŠOKIAI
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Lapkričio - Nov. 27 d.. 4 vai. popiet
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93-29 Queens Blvd., Elmhurst, N. Y
Independent Subway, Woodnaven Boulevard Stotis

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
BARBARA DARLYS, Chicago Civic Operos solistė 
VLADAS IVANAUSKAS, Kauno Operos solistas 
STASYS LIEPAS, Vilniaus Operos solistas
ALEKO VASILIAUSKO vedamas Lithuanian Memorial

Posto Kvartetas
TADAS SADLAUSKAS, žymus amerikietis lietuvis 

pianistas
ALFA LIEPINAS, Kauno baleto artistas
Dr. ŽUKAUSKIENĖS Tautinių šokėjų Grupė
Angelų Karai, parap. DRUM CORP, kun. Masaitis vad.
JEZAVITO ir VEDEGIO orkestrai gros šokiams nuo 7 v.

žavinti ir jaudinanti programa. Didžiausia pramoga šį se
zoną New Yorke. RENGIA

Moterų Vienybė ir Amer. Legiono Lietuvių Memorial Postas

ir
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AUGUST GUSTAS ?
—: Beltaire Florist :— J

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

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

Jos. Zeidat, Jr<
Kaip kasmet, taip ir šiemet' 

yra šaukiamas rytinių vals
tijų Amerikos lietuvių katali
kų seimeilis, kuris iš eilės ■ 
bus New Yorke, Aušros Var-‘ 
tų parap. salėje, 568 Broome 
St., gruodžio’ 19 d., sekma
dienį, tuoj po sumos.

Liet, katalikų seimely pa
prastai yra peržvelgiama per
eitų metų lietuvių katalikų 
veikla, būna žymūs kalbėto
jai su paskaitomis ir nusta
tomos ateinančių metų lietu
vių katalikų veiklos gairės, 
padalomi planai, kuriais ir 
yra toji veikla vedama bei 
vykdoma.

Katalikų seimelio pasiseki
mas daugiausiai priklauso 
nuo lietuvių katalikų draugi
jų atstovų gausumo. Kuo 
daugiau seimely dalyvauja 
draugijų atstovų, tuo tas sei
melis yra įvairesnis, įdomes
nis ir našesnis.

Todėl šiuo kviečiame lietu
vių katalikų draugijas šio 
seimelio reikalą savo susirin
kimuose apsvarstyti, kiek ga- sų dėmesys buvo nukreipta, 
lint daugiau atstovu į seime- ką papasakos iš savo kelio- 
li išrinkti, įteikti jiems nuo nės p. Karveliai, kurie Euro- 
draugijos mandatus, įvairius poje praleido net 5 mėnesius, 
ir naudingus lietuvių katali- Pp. Karveliai savo kelione la
kų visuomenei sumanvmus ir 
atsiųsti juos į katalikų sei
meli.

LRKF New Yorko Anskr.
Valdvba

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
py ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Moterą Vienybės

Lapkričio 15 d. p. Damkų 
rezidencijoj įvyko labai jau
kus pobūvis p. Karvelių su
grįžimo iš Europos proga. Šį 
pobūvį p. Karveliams suren
gė Moterų Vienybė, kaip ge
rai savo narei. Buvo užkvies
ti svečiai iš Liet. Leigonierių 
Posto ,kurį atstovavo: adv. 
Pr. Aleksis, adv. Kl. Vokie
taitis, Al. Vasiliauskas ir D. 
Klinga. Mot. Vienybės pirm, 
p. O. Valaitienė pranešė šio 
vakaro tikslą. Vakaro vedė
ja buvo p. A. Buivydienė. Vi-

Tel. ST 2-3108

428
JERSEY PORK

Grand St, Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

KLAUSYKITE!
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ALFA LIEPINAS
žymus mūsų baletininkas, 

kuris šoks Moterų Vienybės 
ir Lietuvių Legionierių ren
giamame vakare lapkričio 27 
d., Lost Battalion Hall, 93-29 
Queens Blvd., Elmhurst, N.Y. 
IND. GG traukiniu važiuoti iki 
Woodhaven Blvd, stoties.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZA VITAS V. UBAREVI0IUS

Muzikos Dir. Pranefiimq Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

Y

A. ir E. POVILANSKl
Baras ir Restoranas

S vPuiki Salė šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. |

Tel. EVergreen 4-9737

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

l

1 c

Clement A. Vokei
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

John W. Ansell |
LIETUVIS ADVOKATAS i *

15 Park Row, New York <
Telefonai: h

Ofiso Tel. Namų T«1
WO 2-3497 NE 9-568* lį

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STACK 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS J

KONTRAKTORIAI Z
Atlieka mūrinių namų sienų H- m 
lyginimą, plast?riavimą, šalirat- « 
vių cernentavirną ir kt. darbus. M

293 MAUJER 8T, 6
BROOKLYN 6, N. Y. į

<

bai patenkinti. Ponios Karve- 
lienės sena mamytė džiaugs
mo ašaromis sutiko savo se
niai matytą dukrelę ir tarsi 
jos tik ir laukė pamatyti, 
nes už dviejų savaičių ji mi
rė. Pp. Karveliai abudu pasi
dalino savo įdomiais įspū
džiais iš savo kelionės. Ponia 
Karvelienė visus susirinku
sius pavaišino skaniu pyragu 
— “karvojum,” kurį jai iške
pė greitomis jos draugės.

Pp. Karveliai labai įverti
no ši jų pagerbimą ir dėko
jo Moterų Vienybės narėms 
už tokias gražias vaišes. Di
delį ir skanų tortą, kaipo sa
vo gerai ir artimai draugei p. 
Karvelienei patiekė ponia 
Damkus. šis taip jaukus po
būvis užsitęsė ligi vėlumos.

M. V. K.

—Amerikos atstovas Tarp
tautinio Telefono ir Telegra
fo Companijos Vengrijoj yra 
suimtas ir prie jo nieks ne- 
prileidžiamas.

PIGIAI P ATSIDUODA

Ridgewoode naujas 3 aukštų, 
2 šeimoms mūrinis namas su vi
sais patogumais: automatiškas 
gaso šildymas, vanduo, garažas, 
blinds, storm screens — tik už 
$13,500. Tuščias flioras. Tėlėfč-' 
nas: HY 7-4173.

Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
vak po pietų, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 
land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pardavimai
WILLIAMSBURGE

Tuščias flioras su 4 kambariais, 
maudynės, 3 šeimom, mūrinis su 14 
kambarių ir maudynėm, 3 blokai nuo 
subway — $4,750.

8 šeimynų su 40 kambarių, maudy
nės. — $11,500.

8 šeimynų, mūrinis, kampinis, box 
kambariai, garažas.
RICHMOND HILL

2 šeimynų, 10 kambarių, štymas, 
garažas — $9,750.

2 šeimynų, mūrinis, atskirai staty
tas, aliejum šildomas, garažas.

Turime visokių tuščių namų Brook- 
lyne. Queens ir Nassau. Taip pat ir 
naujų.

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Namai—Apdrauda
J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. VI 7-1896

s

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y, t 
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ryji GENERAL^ ELECTRIC^
•___ - . REFRIGERATOR

MODEL NG ;

7 NOW ONLY S 189.75
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENT!

Skaitykit Ir platinkite sa> 
yalteaitį “A,martini/*

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniy ir aliejum šildomij PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
nad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
........JOSEPH N. ZAYAJf, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....
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