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Amerika Planuoja Europos Gynimą
JUNGTINIU VALSTYBIŲ SENATORIŲ SVEIKINIMAI AMERIKOS VYRAI EUROPOJE

Senato Biudžeto Komisijos 
narys — VVm. F. Knowland 

(California)
Ilgainiui Lietuva,- Latvija 

ir Estija atgaus savo nepri
klausomybę. Vienpusiškas 
Sovietų Sąjungos veiksmas,

kurią nors dieną ji bus lais
va.

Man be galo malonu patir-
LTZ'muZnD. Aeheson nese-;O. N. Bradley. Krašto gyni- 
Jungtinių Vaisių labui Ir i”“ Tf jSiauJ^^^-

gerovel. Lietuviai amerikie- “““ J IJ‘' su Atlanto pakto valuty-
čiai turi teisės pateisinamu |kalams. Komiteto speciales gmmkais Vokietijos reikalu. krašto apsaugos ministe- 
nasididžiavimu vertinti savo Pakonusi3os> kuri nagrinėja

Kaip žinome, Valstybės Se- linio štabo viršininkas gen.
už ką mes patys kadaise ko
vojome, žinodami geroves, 
kokias laisvė teikia individui 
ir tautai, kuri ją laimi.

Su geriausiais linkėjimais 
jūsų Kongreso pasisekimui.

I
Senatorius Edward Martin 

(Pennsylvania)
Aš džiaugiuosi šia proga 

pareikšti savo širdingiausius 
sveikinimus Visuotinajam 
Amerikos Lietuvių Kongre
sui, susirinkusiam New Yor- 
ko mieste Amerikos Lietuvių 
Tarybos globoje.

Jūsų pastangos vardan 
laisvės ir teisingumo Lietu
vai, privalėtų turėti kiekvie
no amerikiečio paramą. Jūs 
dirbate aukščiausiems civili
zacijos principams — už lais
vos tautos teisę laisvei, savi
valdai ir tautinei vienybei.

Kiekvienas amerikietis, ku
ris džiaugiasi Dievo suteikta 
laisvės ir žmogaus digniteto 
palaima, turi savo širdy gi
liausių simpatijų didingai 
Lietuvos tautai ir jos drąsiai 
dvasiai žiaurios tironijos ir 
brutalės priespaudos valdžio
je, jai primestoje negailestin-

pasididžiavimu vertinti savo 
patriotiškus nuopelnus mūsų 
bendrajai tėvynei.

Vieną lietuvių tautos savy
bę aš vertinu aukščiau visų 
kitų — jų griežtą ir kietą pa
sipriešinimą prieš tironijos 
pančius. Jau keli metai suė
jo, kaip prispausta Lietuvos 
tauta nepaliaujamai kovoja 
prieš pasaulio žiauriausios 
diktatūros užmačias, kad iš
laikius savo savaimingumą ir 
savo egzistenciją.

Pašalinį pasaulį pasiekia 
labai mažai — tikrai, perma- 
žai — žinių apie šią kovą. 
Vistiek mes žinome iš negin
čytinų davinių, ką sunkumų 
ir kančios mastu matuojant 
ši kova reiškia lietuvių tau
tai. Jiems neleidžiama savo 
reikalu tvarkytis, turėti sa- į 
vas mokyklas, savus teismus 
ir savają vyriausvbę, be ne
pakenčiamo sovietinių biuro
kratu isikišimo. Jie nuolat 
išstatvti teroro kampanijai, 

SenatoriusJPaul H. Douglas go užnuoliko, kuris okupavo ju gimtajai kalbai, p*»nro- 
jos žemę. |čiams ir institucijoms išrau-

Mūsu pačiu Nepriklausom, ti. Jiems atimamos Dievo su- 
Paskelbimo žodžiais tariant, teiktos teisės auklėti savo 
mes tikime, kad Lietuvos Res vaikus, kaip jie patvs rastų 

tiia iūsu kovai* kad"natikri- Publika <<vra ir teisėtai pri- reikalingu, ir garbinti Dievą, 
l£ž laisve Ss kurie dabar būti Ifll‘Rva ir nepriklau- kaip jų pačiu sąžinė diktuo- 

sovietizmas ir kapitalizmas skaudžiai vra prispausti'aom* valstybė.”. Kaip tauta ir tu. Jie rnato.mfiJp'asta api- 
gali egzistuoti šalia vienas P yr P P kain vyriausvbė,meg gaUmepičšiama;. fo turi-niq’pratur-
Įnto.” Tuo tayu Leninas są- P • . sunki kova kad J’^f'tinės tinant svetima kraštą.
ke: Iki kapitalizmas ir ko-l nrivalome nesiliauti Valstybės niekad nedavė prl-l Šių neapsakomu savo igim-
munizmas eszistuos salia mes privalume nesiliauti _ v. . ___ . . TJ,4.,,

Štai Newarko, N. J. pavys- 
kupio sveikinimo telegrama: 

Rt. Rev. Mons. Ig. Kelme
lis, Holy Trinity Rectory, 207 
Adams St., Newark, N. J.

Hearthiest congratulations 
on this well deserved honor. 
May God bless You with the 
health and lenght of years to 
enjoy it.

James A. McNulty, 
Aux. Bishop of 

Newark.
Džiaugiamės ir linkime 

mūsų brangiam direktoriui 
Prelatui Ig. Kelmeliui ilgiau-į
šių metų ir sėkmingos dar- ■ naikinąs šių tautų laisvę, ne- 
i------------------- ‘turi jokios reikšmės pagal

tarptautinę teisę ir Pasaulio 
moralinę sąžinę. Abraham 
Lincoln kadaise nurodė, kad 
ši tauta negali pasilikti pu
siau vergė ir pusiau laisva. 
Metų eigoje pasidarys lygiai- 
aišku Pasauliui, kad jis nega
li pasilikti pusiau vergas, pu
siau laisvas.
Senatorius Owen Brewster 

(Maine)
Kartu su daugeliu mano 

kolegų republikonų, aš tebe
su giliai interesuotas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos iš
laisvinimu iš vergovės, kurio
je jos šiandien yra, ir aš ti
kiu, kad šis išlaisvinimas, ku
riam jos turi teisės pagal vi
sus Dievo ir žmogaus įstaty
mus, įvyks nepertolimiausio- 
je ateityje.

buotės Kristaus vynuogyne.

Praeitą trečiadienį Krem
liaus “Izvestija” įdėjo ilgą 
vedamąjį, kuriame įrodinėja
ma, kad... komunizmas ir ka
pitalizmas gali šalia vienas 
kito egzistuoti. Kitaip sa
kant, čia įrodinėjama, kad 
Amerika ir Anglija turėtų 
nurimti ir ramiai sau gyven
ti “šalia Sovietų Sąjungos.” 
Taigi, šalia Sovietų Sąjun
gos, kuri terorizuoja daugy
bę tautu, grobia naujas že
mes, laiko milžiniškas kon
centracijos stovyklas, masi
niai žudo žmones, kuri yra 
genocido vardą įsigijus. 
Kremliaus organas, žinoma, 
čia turi propagandinį tikslą. 
Žiūrėk, pasauli, mes taikos 
norime, mes galime sugyven
ti su visais, bet... tie ameri
konai. žodžiu, amerikonai 
jiems trukdo užimti ir pa
vergti visą pasaulį.

“Izvestijos” vedamasis sa
ko, jog “Leninas - Stalinas 
visada buvo nuomonės, kad

(Illinois)
Aš noriu pareikšti savo 

sveikinimą Amerikos Lietu
vių Kongresui ir savo simpa-

munizmas egzistuos šalia 
vienas kito, mes pasauly tai-i 
kos neturėsime. Galutiniam 
rezultate turės likti pasauly 
tik viena arba kita sistema.” 
Na, o šiandieną “Izvestija” 
Lenino vardu kalba kitaip. 
Trumpai aiškiai: jie mano,! 
kad pasaulis jų nesupranta ir 
kad jiems pasiseks vėl apgau
ti, kaip anuomet su komin- 
temo “panaikinimu,” religi
nių laisvių “leidimu,” tautos 
ir žmonių laisvių gerbimo 
“pasižadėjimu.”

neprikišu- kain jų pačiu sąžinė d’ktuo-

Genocido Konvenciją, ir mes 
tikimės pagreitinti ratifika
vimo darbą, kai Kongresas 
susirinks sausio mėndSį.

Jūs turite mano nuošir
džius ir ‘širdingus linkėjimus 
Visuotinojo Amerikos Lietu
vių Kongreso pasisekimui.

Tos kelionės į Europą, metu! 
tapo galutinai įforminta Vo
kietijos federalinė respubli
ka, kuri, atrodo, netrukus 
bus įvesta į bendrą Europos 
gynimo sistemą.

Šiandieną Europoje buvoja 
vėl Krašto Gynimo Sekreto
rius L. A. Johnson ir genera-

riais. Gen. Bradley posėdžiau
ja Atlanto pakto ginybos ko
mitete, kurio pirmininku jis 
yra.

Johnson žurnalistams pa
reiškė, kad jis atvyko čia su 
karo vadais “pasikalbėti apie 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir taikos gynimo planus.”

Mukdene paleido 
amerikonus Nustatoma strategija prieš rusus

Amerikos konsulato Muk
dene visas štabas baigia iš
gyventi savo dramatines die
nas. Be generalinio konsulo 
A. Ward, kuris buvo komu
nistų suimtas, jau paleistas 
ir suimtasis vicekonsulas W. 
N. Stokes. Visam konsulato 

i štabui isakvta iš Mukdeno ir 
iš Kinijos išsikraustvti.

Iš konsulato gautomis ži
niomis, šias eilutes rašant, 
dar konsulato štabas nežino
jo, kada ir kaip jiems bus 
leista iš Mukdeno išvykti.

Tie, kurie su komunistais 
jau anksčiau buvo “akis į 
akį” susidūrę, stebi šiuos 
amerikonų “akis į akį” susi
dūrimus. Jie ima dar tik yra paskirta, tik su viena są- nių planų ruošimą, 
“pirmąsias pamokas” iš rau
donojo pasaulio. __

Iš Paryžiaus pranešama, lyga, kad bendro gynimosi 
kad ten susirinko Vakarų planas turi būti pirma suda- 
pasaulio karo vadai, kurie da- rytas ir Kongreso patvirtin- 
ro konkrečius planus, kaip I tas, tada tik pinigai bus iš- 

„_L.------------ 1 ------- duoti.
Tame planavime iškyla ir 

sunkumų, kurie išeina iš at
skirų Atlanto pakto krašto 
interesų. Pavyzdžiui, Ameri
ka norėtų, kad Europos šalys 
atlaikytų pirmuosius smū
gius sovietinio agresoriaus, 
kol Amerikoie bus nūnai iš
vystyta karinė galvbė. Pran- 

„ cūzija ei nori, kad gynimosi
$1.000 000 000 tankams, lėk- Į linija būtu Elbė, ne Reinas 
tuvams ir amunicijai gamin- ar Pirineiai.
ti. Kain matome, pasaulis įė-
į Toji suma Kongreso jau jes jau į konkrečių strategi-

sulaikyti sovietus, kurie ren
giasi trečiam pasauliniam ka
rui. Pirmas jų uždavinys — 
sudaryti planą, kaip 12 At
lanto pakto valstybių kariuo
menes sulieti j viena vienin
gą militarinę pajėga, kuri bū
tų atitinkamai pajėgi konk
retiems karo veiksmams. Kai 
šis planas bus gatavas, Ame
rikos Kongresas tuoj paskirs

i

pažinimo Sovietu Rusiios at- tu teisiu pažeidimu akwaiz- 
liktam Pabaltijo valstybių doje, Lietuvos tauta niekad 
suverenumo ir nepriklauso- nedvejojo atsisakvdama nu- 
mybės pažeidimui. |siler»kti prieš sovietinius te-

Aš jungiuosi su Amerikos
Lietuviu Kongresu ir su visu 
Lietuvos laisvės asniraciiu 
rėmėju viltimi ir malda, kad 
Lietuva netrukus išeitu iš Jie nasakė pasauliui, kad sa?

—Čekoslovakijos komunis
tai “valo” savo partiją. Tūks
tančiai “neištikimųjų” iš
mesti iš partijos.

—Hamburgo mayoras M. 
Brauer pakviestas atwko į 
Amerika, kur jis išbus 6 sa
vaites ir dalwaus “U. S. Con
ference of Mayors.” Ameri
kos miestu burmistru konfe
rencija prasideda lapkričio

i teikę paramą šioms šalims, ir 
išvien dirbę joms išlaisvinti.
Senat. Millard E. Tydings 

(Maryland)
Aš džiaugiuosi šia proga 

pareikšti savo sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus mano 
draugams lietuviams, kurie---- . v x v j m , jsusirinks New Yorke Amerj- savo hančvi kain laisva Res-|V° šventu žmogaus teisiu jie 30 d. CIevelande.

'ŠIĄ SAVAITĘ

roristus. Lietuviai nuolat 
skelbė savo simpatija kaimy
ninėms tautoms, kenčian
čioms nanašii persekiniimą.

Jungtinių Tautų visuotina
sis suvažiavimas nutarė duo
ti nepriklausomybę Afrikos 
tautoms: Libijai ir Somali- 
jai. Indija, Izraelis mūsų aky
se taip pat gavo nepriklauso
mybes. Taigi, Azijos ir Afri
kos tautos pribrendo nepri
klausomybėms ir jas gavo, o 
Europos tautos viena po ki
tos vergiamos, iš jų nepri- 
klausomvbės atimamos. Na, 
o bolševikai sako, kad Euro
pos tautos, jų tarne ir mūsų 
tauta, tų t nenriklausomvbių 
pačios atsisakė — jos prisi
jungė prie Sovietu Sąjungos, 
ne pavergtos raudonosios ar
mijos buvo, bet “prisijungė 
pačios.” Tiesa, Hitleris irgi 
sakė, kad prie jo prisijungia 
pačios tautos...

Šiuo metu Londone vyksta 
tarptautinė profesiniu sąjun
gų (unijų) konferencija. Jos 
tikslas vra sukurti tarptauti
ne darbininku institucija be 
Sovietu Sąjungos komunisti
nės profesinės sąjungos. Ko
dėl gi šios nepriimti? Juk dar 
prieš keturis met. jos atsto
vai važ’nėdavo po viso pasau
lio kraštus ir “mezgė santy
kius” su tu kraštu darbinin
kais. šitas važinėiimas ir pa
darė tai. kad šiandiena orga
nizuojama pasaulio darbinin- 
kiia be sovietu; tomis progo
mis buvo nažinta Sovietu Są
jungos “darbininkų atsto-

kos Lietuvių Kongreso posė
džiams lapkričio 4. 5, 6 d.

Jūsų Kongresas svarstys 
daugelį tarptautinės reikš
mės problemų, ir man bus la
bai įdomu patirti jūsų pada
rytas išvadas bei skaityti jū
sų priimtas rezoliucijas.

Betgi, jokis klausimas ne
bus svarbesnis kaip žmogaus 
laisvė šiandien, kai ligi šiol 
buvusios laisvos tautos yra 
sunančintos ir nutildytos 
milžiniškos ir negailestingos 
valstybės, kuri nepripažįsta 
jokio moralinio Įstatymo. 
Laisvės byla vra viena tokių, 
kurioms niekad nestokuos 
ryžtingu ir uoliu žmonių pa
ramos. Visu tikrųjų ameri
kiečiu širdvs m vii ir gerbia 
tuos svetimu kraštu žmones, i 
kurie dabar grumiasi už tai,

vai,” o pagal juos ir sovieti
nio darbininko laisvė bei jo 
“gerbūvis.” Gaila, kad ir čia 
taip vėlai...

Savo savaitraštyje turime 
skvrių "Iš visur.” Jam žinias 
rinkti tenka tikrai iš visur: iš 
laikraščiu, iš pažįstamų, iš 
laišku, iš korespondentu. Pa
tyrėme, kad šiuo skvrium la
bai domisi skaitvtojai: gavus 
laikraštį, griebiamasi pir
miausia paskaitvti — iš vi
sur. šia proga prašome visus 
savo skaitvtojus ir bičiulius: 
siuskite mums kiekviena ži
nele. kuri tik liečia lietuvių 
gyvenimą bent kuriame pa
saulio kamnelvje. Tuo pra
turtinsime ši skyrių, o drau
ge ir patį laikraštį.

publika, taikiai ir saugiai gy- nekeis mainais už marksisti- 
venanti tarp teisiniu Dievo jniu materialistu pažadus, 
bijančių pasaulio tautų.
Senatorius Brien Me Mahon

(Connecticut)

—Pranešama, kad sovietai 
iš Vokietijos išrinko geriau
sius observatorijų prietaisusAš žaviuosi aukščiau ma

tuotinų ribų lietuviu tautos ir taiso Stalingrade milžiniš- 
karžvgiška kova, ir visi lai s- ką planetoriumą, o per Stali- 

' vi žmonės visur ja žavisi, no 70 m. amžiaus sukaktį pa- 
Man yra malonu pasveikin- Lietuviu tautos savaimingu- skelbs, kad “tai vokiečių dar- 

ti savo lietuvių kilmės bend- mas nesiduos sunaikinamas, bininkų dovana Stalinui.”
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IŠ VISUOTINOJO AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO
New York miesto majoro pavaduotojas John J. Bennett, baigęs kalbėti, sveikina* 

si su Kongreso prezidiumu.
Iš kairės į dešinę: kun. Kostas Vasys, Petras Pivaronas, Kongreso pirmininkas 

Leonardas šimutis, p. Bennett, adv. Antanas A. Plis ir sekr. Dr. Pijus Grigaitis.

•. Padėkavonės diena visame krašte buvo tradiciniu 
būdu atšvęsta. Persijos Šachas tą šventę praleido Hyde 
Park, N. Y., kaip svetys E. Rooseveltienės.

• Jeruzalėje užsidegė Kristaus Grabo bažnyčia, kuri 
buvo Kryžiaus Karo ritierių įkurta. Ugnis sunaikino gar
sųjį kupolą. Gaisro priežastis neišaiškinta.

• J. T. politinės komisijos posėdy Anglijos atstovas H. 
Me Heil pareikalavo Sovietų Sąjungą baigti savo komunis
tinį kurstymą šiaurės Korėjoje ir Graikijoje, kad tuo būtų 
įrodyta, jog sovietai nori taikos, kaip kad jie šneka.

• Anglijos užsienio reikalų ministerijos kalbėtojas pa
reiškė, kad vakarinių sąjungininkų susitarimas Vokietijos 
klausimu ir Bonnos vyriausybės įvedimas į pasaulio politi
ką reiškia naujos eros pradžią vakarų bendradarbiavimui.

• Sovietų maršalas Konevas vadovaus rytų Vokietijos 
armijai, kuri formuojama iš 30 divizijų. Maršalas Malinov- 
skis perims Rumunijos armiją, o maršalas Rokosovskis jau 
vadovauja lenkų armijai.

• Prancūzijos užsienių ministeris Schumanas paprašė 
savo parlamentą patvirtinti Bonnoje trijų vakarų sąjungi
ninkų pasirašytą su vokiečiais sutartį.

• Sąryšy su nauju susitarimu su vakarų sąjunginin
kais, vakarų Vokietijoj 18 stambių fabrikų, kurie buvo nu
matyti išmontuoti, iš karto laimėjo ir pasilaiko sau: gumos, 
gasolino iš akmens anglies ir plieno fabrikus.

• D. E. Lilientahl, atominės energijos komiteto pirmi
ninkas atsistatydino iš šių pareigų.

I • Londono “Daily Mail” paskelbė žinią, jog ameriko
nai turį įsitaisę atominę bombą, kuri tinka savajai pėsti- 
ninkijai paremti karo lauke prieš priešo tankus ir artileri
ją. Ši bomba, esą, kojom aukštyn apverčia visą priešo puo
limą į vakarus.

• Panamos atstatytasis prezidentas nenori atsisakyti 
nuo savo posto. Gali įvykti ten kraujo praliejimas.

• Gen. L. D. Clay iš New Yorko “Association of the
Bar” pasakė kalbą, kur reikalavo Vokietiją greičiau įtrauk
ti į tautų šeimą, užmiršti kerštą ir nustoti jį vykdyti stip
resnio tautų bendradarbiavimo vardan. ■—

• Jury nesusitaria Feldmano klausimu. Feldmanas jau 
du kartu buvo nuteistas mirties bausme, bet bausmės įvyk
dymas buvo vis sulaikytas. Jis kaltinamas nužudęs savo 
žmoną ir uošvę.

• Norvegijoje pražuvęs lėktuvas su žydų vaikais iš 
šiaurės Afrikos rastas nukritęs. Vienas berniukas rastas 
gyvas ir dabar sveiksta. 37 vaikai, 3 prižiūrėtojos ir 4 la- 

i kūnai žuvo.
| • Sovietinio Amtorgo valdininkai Washingtone, kurie
buvo kaltinti šnipinėję sovietams, rasti kaltais ir nuteisti 
$10,000, bet nuo bausmės atleisti.

• Višinskis J. T. pilnaties posėdy pareiškė, kad “nacio
nalinės Kinijos atstojvai čia yra tik grupė nykštukų,” kurių 
Maskva jau nepripažįsta teisėtais Kinijos atstovais, f

• Kinijos vyriausybė rengiasi iš Chunkingo krausty
tis, nes komunistai yra jau prie miesto, šias eilutes rašant, 
komunistai buvo 70 mylių nuo Chungking©.

e



1 2 AMERIKA Gruodžio 2, 1943

lAlAme
LEIDŽIA' LIETUVIŲ

UNIVERSALIS BIURAS, INC.
KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams .....  3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ....... 1.60
Užsienyje metams ....................... 3.50
Užsienyje pusmečiui ................... 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą

LITHUANIAN WEEKLY" 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc. 

Subscription Rates: .
In U. S. A. one year     3.00 
In U. S. A. six months ...........  1.60
Other Countries one year .......  3.50
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on applicaUon

SUSIMASTYMAS
Amžinoj kaitoj laisva dienos lemtis,— 
Jungia ugnį ir šešėlį paslaptie...

J. Baltrušaitis

ąžuolai ar nendres?
Kun. Vytautas Pikturna sėbrų žiaurumai ir neteisy

bė...
Bažnyčia advento varpais 

primena žmonėms, kad pa
saulį išgelbės tik tvirtos as
menybės, todėl visiems tikin-

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

'

MAŽŲJŲ TAUTŲ BALSAS
Neseniai Jungtinių Tautų Organizacijos Politinės Ko

misijos posėdy įvyko netikėtas mažųjų tautų puolimas prieš 
“dviejų didžiųjų” šachmatų dėstymą šių dienų politinio 
žaidimo lentoje. Puolimą pradėjo Philipinų atstovas Sal
vador Lopez tokia įžanga: Sovietų Sąjunga ir Amerikos 
Jungtinės Valstybės, besiekdami pasaulio užvaldymo, J. T. 
organizaciją laiko tik tribūna tęsti savo šachmatų lošimui, 
kurio mažosios 'tautos tik žiūrėtojais prileidžiamos. Iki 
šiol mums buvo sakoma, kad mes šioje šachmatų lentoje 
esame nors “ūkininko” figūros, bet mes įsitikinome, kad 
mums neleidžiama nei šios menkutės rolės atlikti. Mes, 
mažosios tautos, reikalaujame baigti mikrofono diploma
tiją ir grįžti prie taikaus dalykų sprendimo, sukant nuo ka
ro, ne į karą, paliuosuojant mus nuo netikrovės ir baimės.

Prie Lopez prisidėjo visų mažųjų tautų atstovai, žino
ma, tų tautų, kurios yra šiapus geležinės uždangos. Anapus 
uždangos esančių mažųjų tautų atstovai, žinoma, negalėjo 
prisidėti prie Lopez, kuris pareiškė: Sovietai turi liautis 
J. Tautų organizacijos mašineriją naudoti savo imperialis
tiniams reikalams. Lopez parėmė Irako ir Perų atstovai.

Tą mažųjų tautų “sukilimą prie šachmatų lentos” or
ganizavo pats šios sesijos pirmininkas Carlos Romulo. Iš 
visos “sukilimo” eigos susidarė įspūdis, kad toli nuo sovie
tų gyvenančių mažųjų tautų atstovai, su pačiu Carlos Ro
mulo, maža teturi nuovokos apie sovietų diplomatiją. Tiem 
džentelmenam atrodo, kad JAV organizuoja šiapus geleži
nės uždangos esantį pasaulį, siekdamos taip pat pasaulinio 
viešpatavimo, kaip ir sovietai. Toks įspūdis susidaro, se
kant mažųjų tautų atstovų kalbas, kuriose nepabrėžiama 
tas faktas, kad J. A. Valstybes organizuoti pasaulį priver
tė sovietų agresija.

Mes sveikiname šį pirmąjį laisvų mažųjų tautų atsto
vų pasireiškimą, bet mes kartu primename, kad šitame pa
reiškime reikia ypatingai prisiminti ir užakcentuoti tos ma
žosios tautos, kurios šiandieną net nei žiūrovais prie šach
matų lentos neprileidžiamos, kurios yra pavergtos ir ge- 
nomidiškai naikinamos, ir naikinamos vieno Jungtinių Tau
tų nario, kuris iš šitos tribūnos per mikrofoną labai daug 
apie tautų laisvę ir žmoniškumą kalba. Mažųjų tautų at
stovai turi A. J. Valstybes prašyti ne T

Mirksnis plasta, visas alkdamas žiedais, 
Visas — barstos, skrieja daugšaliais margais.

Kur skaisčiausia Dievo gelmė ir dangus, 
Peteliškės trumpas kelias nesaugus!

'/‘■/'■A
Ir skaisčiausioj jūrų mėlynės giedrųjį.
Vasaros laimingas rytas lig audros.■“

Laikas tęsias; purkščia vandenis švarius, 
Sėja, piauna, neša medų į korius. •' 'y'

Bet valdovas skyrė tą ne amžinai* 
Ką sumanė, darė žmonės būtinai.., Uij

Štai įvyko. Trūksta stygos. Tyluma,. 
Ir artėja jaunai sielai šiluma.

Daugumas mūsų prisimena teisybę net jėga kovoti, tai 
vaikystėje girdėtą pasakėčią nebūtų padaryta tiek klaidų tiesiems prieš akis pastato 

šventą Joną Krikštytoja, did
vyrišką tiesos mylėtoią ir 
skelbėją. Pats Išganytojas jį 
vadina “didižausiu iš moters 
gimusiu vyru” ir jį mums pa
vyzdžiu stato. Mes gi, ilgėda
mies ramybės ir teisingumo, 
turėtume išgirsti advento var 
pus bei jų skatinimą būti as
menybėmis, o ne vėjo lanks
tomomis nendrėmis.

Mintys aklos, šviesos blankios, jau kryžmuo, 
Ir netvirtas piauti piautuvui želmuę...

Vertė Faustas Kirša

VYČIŲ ĮKŪRĖJO SUKAKTIS

apie ąžuolą ir nendrę: giliai Jaltos, Potsdamo ar kitose 
šakn/s įleidęs ąžuolas nebijo- knferencijose, kur, pataikau- 
jo jokių audrų nei vėtrų, o i jant rusams, ištisos tautos, 
jo paunksmėje augusi nend
rė savo gyvibę tarėsi išsau- 
gojanti savo lankstumu.

Ąžuolas grūmėsi su audro
mis, o nendrė gyrėsi savo 
lankstumu ir ezrino ąžuolą, 
kad šis, spirdamasis prieš 
vėją, nereikalingai eikvojąs 
savo jėgą...

Kartą kilo baisi vėtra, ku
ri išvertė. ąžuolą iš šaknų. 
Nendrė gi, besilankstydama 
į visas puses, išliko sveika ir 
juokėsi iš galiūno ąžuolo. 
Dar labiau ji kvatojo, kada 
vyrai nugenėjo ąžuolo šakas, 
o iš jo liemens piovė rąstus 
bei dirbdino baldus.

Bei atėjo ruduo... Kilo vė
jai... Upe pradėjo eiti lengvu
tis ižas, kuris, nepaisant nen
drės lankstumo, nulaužė ją 
ir, panardinęs drumslinose 
putose, nešė pasroviui, kol 
vandens bangos išmetė ją ant 
kranto.

Gruodžio 1 d. sukanka 80 metų amžiaus Lietuvos Vy
čių organizacijos įkūrėjui Mykolui A. Norkūnui. Šis vyras 
yra gimęs ir augęs Lietuvos kaime, tarpe paprastų, varg
dienių žmonių, kuriuos jis giliai pažino ir juos atjautė.

Atvykęs į Ameriką, prasimušęs į gyvenimą, jis susirū-

be jokio jų atsiklausimo, bu
vo atiduotos bolševizmui į 
nasrus. Net ir dabar dar bi
jomasi pasakyti teisybę, bi
joma silpnesniuosius nuo ne
teisingų ir žiaurių budelių 
apginti, todėl Europoje ir 
Arijoje siaučia Stalino ir jo

KAS GERIAU ŽINO
“Laisvės” korespondentas, būtų peršvelnus! Toks pat 

paduodamas žinutę apie Law- vardas tiktų ir visiems tiems, 
rence įvykusį lietuvių susi- kurie “Laisvę” remia ir ją 
rinkimą, rašo: “Kalbėtojai, užsiprenumeruoja, nes savais 
kaip visada, kurie iš Lietu- pinigais remia bolševikų va- 
vos jau seniai pabėgo, buvo romą Lietuvos ir jos gyven- 
Vokietijoje 5 metus, nieko; 
apie Lietuvos gyvenimą neži
no, bet tauškė hitleriškas pa
sakas, niekino Lietuvoje liau
dies tvarką, garbino smeto-l 
nizmo režimą, gązdino. Biau-| 
ru žiūrint į tuos išgamas, ku
rie taip niekina lietuvių tau
tą...”

Tai kas dabar geriau žino 
apie bolševiku sukurtą Lietu
voje “rojų”: tie, kurie kad ir 
prieš 5 metus savo ak’mis 
matė Lietuvos turtu plėšimą 
ir vežimą Rusijon, kurie ma-j 
te nekaltų žmonių kankini-j 
mus ir net kūdikių trėmimai 
Rusijos gilumoie, ar tie 
“Laisvės” korespondentai.' 
kurie apie dabartinį “roiu” 
Lietuvoie tepasiskaito iš bol
ševikų Kaune spausdinamos 
“Tiesos.” o apie komunizmą 
težino tik iš Maskvos agen
tų bei propagandiniu knygų?

Bimbai - Mizarai ir jų pa
sekėjams iš bolševikų narni 

i ištrūkusių žmonių, gyvų bol-

—o—
Visais laikais gyvenime 

yra žmonių, nebojančių aud
rų, su gyvenimo audromis be
sigrumiančių. Tačiau nestin
ga ir tokių, kurie bijo pasi
priešinti, o savo gyvybę sau
go lankstydamiesi ir patai
kaudami stipresniems... .

Tiesumas, atvirumas, tiesa, 
daug ir brangiai kainuoja. 
Dažnai net gyvybę reikia už 
teisybę atiduoti, todėl gyve
nime daug pasitaiko pataikū
nų, jokių principų nesilaikan
čių žmonių. Tokie žmonės gy
venime dažnai turi gerai: jie 
užima geras vietas ir bando 
diriguoti kitiems. Tačiau jo
kių principų nesilaikantieji ševizmo nešamų nelaimiu liu-1

pino savojo, lietuviško jaunimo likimu ir griebėsi jį gelbėti i žmonės, nors savo gyvybę iš- dininku. teisingas pasakymas]

tojų naikinimą.
Atrodo, kad daugelis “Lais

vės” ar “Vilnies” skaityto
jų bolševizmo agentų, vadi
namų “progresyvių.” yra ne
sąmoningai suklaidintų, kaip 
ir pats Lietuvoje buvęs bol
ševikinio režimo ministeris 
Knyva. Su tuo Knyva yra 
tekę man pačiam kelis kartus 
bolševikmečio — 1940 me
tais — visai privačiai išsikal
bėti. Šis bolševikams tarna
vęs ministeris pasakė: “Jei 
bolševizmą būčiau anksčiau 
pažinęs gvvenime, o ne iš pro
pagandinių knygų, nebūčiau 
komunistinių idėjų skelbęs, 
nebūčiau įsivėlęs į dabartines 
bolševikines pinkles.” Šie 
Knyvos žodžiai buvo pasaky
ti nuoširdžiai, nes, visiems 
bolševiku pakalikams 1941 
metais iš Lietuvos bebėgant, 
jis pasiliko Lietuvoje, kur 
vėliau mirė nuo pačiu rusų 
kareivių Lietuvon atvežtos 
tifusb epidemijos.

Laikas tad būtų visiems
.......... run /a VžŪslvuits urašvii ne liautis nrie Sov Sa-'nuo ateizmo ir nuo nutautimo. Tinkamiausia priemonė taml^elb^ti- pasauliui tačiau neša (apie bolševikų terorą Lietu- atmerkti akis ir teisybės ieš- 
iumra o visas nastangas padėti kad suorganizavus nasau-|buvo lietuvių katalikų jaunimo organizacija. M. A. Norkū-' pražūtį. Pavyzdžiui, jei Lie- voje tėra “tauškimas” ir “lie- koti ne iš Maskvos propagan- jungą, o visas pastangas pade , g . P ?Jnag suplanuoja Lietuvos Vyčių sąjungą ir, 1913 m. balan- tuvoje nebūtų atsiradę eilė tuvių tautos niekinimas.” Va- dą varančių apmokamų agen-lį, kuris stipriu žodžiu pasakytų sovietams — paleiskite iš 
vergijos mažasiasj Rfitew, liaukitės jas žudę. Visos mažo
sios tautos, kad ir toliausia esančios nuo sovietų, turi at
siminti: JAV kovoja netik už tas tautas, kurios sovietų 
šiandieną yra pavergtos, bet ir už tas, kurios ryt jų turės 
būti pavergtos.

Generolas B. Smith rašo apie Lietuvą

drip 27 d. buvo sušauktas steigiamasis suvažiavimas Law
rence, Mass. Čia ir buvo Lietuvos Vyčių organizacija įkur
ta. '

M. A. Norkūnas į Liet. Vyčių organizaciją sudėjo visą 
savo energiją per paskutiniuosius 36 savo gyvenimo metus. 
Ir šiandieną, jau 80 m. senelis, jis, kaip jauijikaitis, daly
vauja Vyčių susirinkimuose, važiuoja į jų seimus, jiems pa
taria, pamoko, nurodo.

Nepaprastai miela pažymėti, kad Vyčių jaunimas jį la
bai myli. Teko matyti paskutiniame Vyčių seime Elizabeth, 
N. J. — vyčiai jį tikrai kaip tėvą myli. Tai gražu ir iš Vyčių 
pusės.

L. Vyčių 27 seimas nutarė gruodžio 1 d. paskelbti L. 
Vyčių diena — vyčių švente. Vyčių kuopos įpareigotos tą

Amerikos armijos genero-!tuo tarpu rinkoje kaštuoja 
las Bedell Smith 1946 metais svaras sviesto apie 20 rublių, 
buvo paskirtas šios šalies Jis gauna už centnerį (55 sv.) 
ambasadoriumi Maskvoje. Jis bulvių 2 rubliu ir 75 kapeikas, 
ten išbuvo tris metus ir gerai o Maskvoje tiek bulvių kaš-1 dieną tinkamai minėti ir pasyeikinti organizacijos tėvą. Tas 
pažino Sovietų Rusijos tvar-'tuoja 25 rubliai. Už veršį jis 
ką, politinį gyvenimą, bolše-!otriai Rn rnhlin kai
vikų “kultūrą,” žmonių skur
dą, okupuotų tautų naikini
mą ir MVD (Stalino apsau
gos policijos) terorą. Grįžęs 
iš bolševikų “rojaus”, šis pa
sižymėjęs karo metu genero
las, kuris yra buvęs gen. Ei- 
senhawerio štabo viršininku, 
New York Times dienrašty 
aprašinėja, ką jis Rusijoj sa
vo akimis matė ir patyrė.

Viename straipsnyje (lap
kričio nr. 16) aprašydamas 
Sov. Rusijos ūkininkų sunai
kinimą, paverčiant juos kol
chozų vergais, šis garbingas 
vyras duoda pasikalbėjimą 
su vienu lietuviu, smulkiu 
ūkininku. Šis ūkininkas pa
sakoja, kokias nepakeliamas 
pyliavas jis turi išpildvti bol
ševikų valdžiai ir kad ilgiau 
neįstengs išsilaikyti ant savo 
žemės, kurią savo prakaitu 
jis daugelį metų laistė. Jis 
bus priverstas pasidaryti kol- 
chozninku. Generolas Smith 
rašo:

“Vienas lietuvis, 17 hekta
rų savininkas (hektaras virš 
dviejų akrų) turi vieną arklį, 
karvę ir veršelį. Jis turi ati
duoti kas metai valdžiai 6,600 
svarų javų, 5,280 svaru bul
vių, 3 svarus sviesto ir 170 
kiaušiniu. Jeigu jis neturi 
kiek reikia kurio nors iš šių 
dalvku, tai turi juos kur nors 
nupirkti ir atiduoti valdžiai. 
Jis gauna iš valdžios po 2 
rubliu už svarą sviesto, kai

bolševikams pataikaujančių dinasi, tas, kuris trokšta Lie- tų, bet tepasiklauso visą bol- 
žmonių, kurie svetimiems tuvos visiškos laisvės ir joje ševikinio režimo baisumą ma- 
tarnauti nuėjo ne iš įsitikini- demokratinės tvarkos, yra čiusiu žmonių liudijimų. O

“išgama.” O kaip pavadinti apie bolševiku nedorybes ir 
“Laisvės” korespondentus, Lietuvos nususinimą liudija 
kurie šoka paskui Maskvos ne vien Lietuvoie geras vie- 
grojamą melodiją ir užgiria tas turėję valdininkai, bet ir 
Lietuvos gvventojų naikini- paprasti darbininkai, smul- 
mą bei Lietuvos ekonominio kūs ūkininkai ir amatininkai, • 
gyvenimo visišką sužlu^dv- kurie mieliau paririnko sun- 
mą? Tokiam išdaviko vardas;kią tremtinio dalia, bet ne

mo, bet iš baimės arba už pi
nigus, tai mūsų Tėvvnėie ne
būtų tiek skurdo ir ašarų, 
kai n dabar. O ir iš viso tos 
nelaimės Lietuvoje nebūtu 
ivvkę, iei nasaulvie būtu dau
žau tvirtu, teisvbės ieškan
čiu bei teise pinančiu asme- 
nvbiu. Pavvzdžiui. iei pebūtu 
bijomasi tiesos žodi nasskv- 
ti, jei būtų drąsos prieš ne- PRELATAS IG. KELMELIS

'pat Vyčių seimas nutarė šiais metais Mykolo A. Norkūno 
gimtadienį atžymėti iškilmingu bankietu. šio bankieto ruo
šimas teko Naujosios Anglijos apskričiai bei Bostono kp. 
Gruodžio 4 d. visi vyčiai, jų tėveliai, draugai ir pažįstami 
skrenda į Bostoną pasveikinti L. Vyčių organizacijos įstei- j 
gėją, Mykolą A. Norkūną ir kartu su juo švęsti jo šventę,
— aštuoniasdešimtąjį gimtadienį.

M. A. Norkūnui linkime stiprybės ir laimės, o Vyčiams i
— skaidraus katalikiškai lietuviško entuziazmo, kurio Vy
čiai pilni buvo iki šiol.

; tikisi gauti 80 rublių, kai 
Maskvoje vienas svaras ver
šienos kaštuoja 12 su puse 
rublių. Tuo būdu jis yra iš- 
taksuojamas iš savo gyveni
mo.”

Toliaus generolas duoda pa 
sikalbėjimą su vienu latviu 
mažažemiu:

“Latvis papasakojo bemaž' 
tą patį. Tas vyras, kuris yra j 
jaunas, inteligentiškas ir sa-1 
vistovus valdo ūkelį, kurs su-j 
sideda tik iš pusantro hekta-j Praėjo didžioji Amerikos banga. Kiekviena proga esa- 
ro (4 akrų) ariamos žemės lietuvių demonstracija — Vi- me įpareigoti šaukti į pasau- 
ir puspenkto hektaro (11 ak
rų) ganyklos. Jis taip pat tu
ri tik vieną karvę, bet priva
lo valdžiai pristatyti kas me
tai po 176 svarus mėsos po 
17 ir pusę kapeikos už sva
rą. Maskvoje svaras jautie
nos kaštuoja 17 rublių. Savo 
apylinkės rinkose jis galėtų 

gauti po 10 rublių už svarą 
jautienos ir 20 rublių už sva
rą kiaulienos. Be to, jis turi 
atiduoti valdžiai 8 svarus 
sviesto. 220 kvortų pieno. 300 
svarų rugiu ir 750 svarų bul
vių, už kurias gauna tik šim
tąją dalį rinkos kainos. Jis 
turi dar sumokėti per metus 
900 rublių įvairių ūkio mo
kesčiu. Aš io paklausiau, kaip 
valdžia gali pateisinti reika
lavimą iš jo vienos karvės 
duoti tuo pačiu laiku pieną, 
sviesta ir mėsa? Jis nusišvn- 
soio ir atsakė, kad valdžia___________ ,_ „
tokiu dalvku neaiškina.” i kol savo kojas pakratys.

Tie faktai aprašyti genero-1 A

NEPAVĖLUOKIME

suotinas Kongresas, — kovos lio sąžinę, reikalaudami su- 
už Lietuvos laisvę ženkle. Ta- ■ stabdyti vykdomus masinius 
čiau ši kova neturi nutilti su žudymus ir trėmimus, gelbė- 
paskutiniais seimo atgar- ti bemirštančią tautą.
siais. Ji privalo tęstis be at-1 Nors iki vasario 16 dienos, 
slūgio ir petraukos, valanda I Nepriklausomybės šventės, 
iš valandos, diena iš dienos, j yra keletas mėnesių, tačiau 
metai iš metų, kol mūsų mie
lą kraštą nenustos siaubti 
dar iki šiol negirdėto siaubo

yra Keletas menesių, tačiau 
! reikia prisiminti, kad laikas 
bėga greitai ir nepastebimai. 
Mes dažnai esame įpratę vė
luoti. Mūsų rengiamos iškil
mės. šventės didele dalimi es
ti blankios todėl, kad pasi
ruošti skiriame maža Ikiko. 
Esame linkę dirbti paskubo
mis.

Jau dabar laikas susigru
puoti kiekvienos kolonijos 
lietuviams ir nustatyti Nepri
klausomybes šventės minėji
mo gaires, išrenkant veiklius 
ir energingus komitetus. O 
šis minėjimas turėtu praeiti

lo, kuris yra bešališkas, nes 
jis nėra nei lietuvis, nei ru
sas, labai akis bado tarp mū
sų gyvenantiems apmoka
miems agentams — tiemš' 
mizeriškiems tautos išga
moms, kurie drįsta vėpčioti 
apie bolševiku rojaus progre
są. Šie liūdni faktai neap
švies mizerinių ir bimbinių 
bolševizmo davatkų, jie tol 
taukš Maskvos propagandos 
plepalus (už kuriuos jie gau- ne tik mūsų visų, bet ir pla
na ne rublius, bet dolerius), čios Amerikos visuomenės

pastebėtas. Tam tikslui kiek- 
A. B. vienos kolonijos lietuviai iš

anksto turėtų painformuoti 
vietinę amerikiečių ir kitų 
kalbų spaudą, kad ji tinka
mai atžymėtų mūsų svarbiau
sią metų dieną. Atatinkamais 
raštais reikia kreiptis į va
dovaujančius vienetus ir as
menis, kad nei vienas ameri
kietis, kuris turi įtakos pla
tesniuose sluoksniuose, nelik
tų nepainformuotas. Pagaliau 
atspausdinkime anglų • kalba 
atatinkamus atsišaukimus, 
trumpai nupiešdami dabarti
nę Lietuvos padėtį, ir išdalin
kime gatvėse kiekvienam 
praeiviui darbovietėse — vi
siems savo bendradarbiams. 
Išeikime į gatves su demons
tracijomis. drąsūs ir nesigė
dydami. Jeigu kiti dėl smulk
menų atsišaukimais, plaka
tais ir demonstrantais užtvin
do gatves, mums, kovojan
tiems už teisvbe ir kelian
tiems balsą prieš žmogaus iš
niekinimą, turi būti atvertos 
visos durvs ir laisvos visos 
gatvės. įvairiose susibūri
muose, minint šia dieną, sten
kimės pasirodyti taip pat kuo 
geriausiai. Paruoškime geras 
menines programas, oiš anks
to pasikvi eskime sugeban
čius prelegentus (kalbėto
jus). raginkime, kad kiekvie
nas lietuvis dalvvantų.

Matome, kad darbo daug, 
ir jis negali būti greitai, per 
kelias dienas, atliekamas.

Susirūpinkime jau dabar ir 
nepasivėluokime!

Vytautas Seirijis

Newarko, N. J. Arkivyskupas Th. J. Walsh pranešė, 
kad Newarko lietuvių parapijos klebonas kun. Ig. Kelmelis 
Šventojo Sosto yra paskirtas Rt. Rev. Monsignor. Tai la
bai aukštas paskyrimas bažnytinėje herarchijoje.

Prelatas Ig. Kelmelis yra gimęs ir augęs Lietuvoje, 
Kapčiamiesčio parapijoje, Navikų kaime. Jaunas berniukas 
būdamas atvyko jis į šį kraštą. Pradėjęs nuo paprastų sun
kių fizinių darbų, sukaupęs visas jėgas dieną darbui — va
kare mokslui, prasimušė iki kunigų seminarijos, kurią lai
mingai baigęs, sėkmingai dirba pastoracijos darbą. Jau 
dvidešimt aštunti metai, kai jis klebonauja Šv. Trejybės pa
rapijoje, Newark, N. J.

Prelatas Ig. Kelmelis yra “Amerikos” Direktorių Ta
rybos narys, vienas iš didžiųjų šio savaitraščio rėmėjų.
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LIETUVIŠKOJI ŠEIMA
Užmirštas dalykas
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Leiskite man pažinti jūsų jam augant, nebuvo jokios 
šeimas, aš pasakysiu kokia nuovokos apie auklėjimą. Ge- 
jūsų tauta. — pareiškė vie
nas rašytojas, nuvykęs į sve
timą kraštą. Tai gili tiesa: 
tauta yra tokia, kokios jos 
šeimos, kuriose yra formuo
jami tautos nariai.

Šeima yra žmogiškojo gy
venimo pagrindinė ląstelė. Iš 
šeimų sudaryta bendruome
nė, iš bendruomenių,— visuo
menė, iš visuomenės —. tau
ta, o iš t autų — žmonija. Tai
gi, galutinam rezultate, šei
ma yra net visos žmonijos 
atramos punktas. Ypatingai 
ši problema turi būti aktuali 
šiandieną, kai žmonijos eina
ma prie pasaulinės bendruo
menės. kuri yra paskutiniųjų 
dienu pažangos neišvengia
ma būtinybė.

Tauta sudaro žmonės, žmo
gus iš fuga iš vaiko. Vaikas 
anga šeimoje. Taigi, šeima 
aumr-i tautą. Ar gi tai ne- 
'•‘■’ista. kai

iand

rai, jeigu tokios šeimos vai
kas turėjo užšeiminę gerą ar 
bent pakenčiamą aplinką—ta 
aplinka jam padėjo geru su
siformuoti. Bet ten, kur ta 
užšeiminė aplinka yra piktos 
gatvės aplinka, vaikas daž
niausia lieka tos gatvės auka. 
Garsus gi yra posakis: gat
vės vaikas.
. Ar vien tik šeima yra kal
ta dėl vaikų neišauklėjimo? 
Ne: pirmoje vietoje kalta vi
suomenė, skauda. Visuomenė 
ir spauda, kaip organizuotos 
•nstancijos turi šeimoms pa
dėti. Didį auklėjimo darbą 
varo Katalikų Bažnyčia. Jai 
i talką turi stoti spauda. 
Bažnyčia vadovauja, spauda 
turi organizuoti, o šeimos iš
pildyti. Šeimos turi būti pa
mokytos kaip auklėti, nuo ko 
pradėti ir kaip auklėjimo dar
bą vesti. Ypatingai tai turi 

mūsų spaudoje būti aktualu mums šiandieną, 
s kalbama apie vis- kai mūsų tauta yra naikina- 

tik anie šeimą nekalbama, ma, turint prieš akis tai,-kad 
Vadi m: si. mes kalbame apie 
-m’Ikmenas, o užmirštame 
esmę. Kalbame apie statomą 
oastata. visai nesirūpindami 
statvbme medžiaga. Ar gi tai 
nenavoiinga statyba?

Didini i žmonių auklėtojai 
vra įrodė. kad vaiką neužten
ka anginti, bet jį reikia ir 
aukUti. Auginimas apima tik 
io kūną. Bet žmogus gi yra 
iš kūno ii dvasins. Dvasios 
auginimas, auklėjimas, reika- 
lauia nei -kiek nemažesniu 
pastanau. kaip ir kūno augi
nimas. Dmmumos vaiku dva
sinis an onimas pareikalauja 
ru t ,Ti I desniu pastangų ne- 
oii fizinis įo auginimas. Ne
laimė tam, kurio šeimoje,

ta sunaikintoji dalis mums 
reikės atstatvti ir užgydvti.

Nuo šiandieną mes kvie
čiame visus mūsų aūklėtojus 
— tėvus, kunigus, mokyto
jus, visuomenininkus ir žur
nalistus — rašyti lietuviško
sios šeimos klausimais, kad 
galėtume sudaryti savo laik
rašty pastovu auklėiimo skv- 
rių, kuris turėtu būti didelė 
parama tėvams šeimose. Sne- 
cialus pedagoginis laikraštis 
lietuviams šių dienu sąlygose 
nėra įmanomas išleisti. Tą 
snraga didele dalimi galime 
užoildvti turimoje spaudote. 
Tik susirūninkime tuo. tik 
naimkime šį reikalą giliai į 
širdis.

IS VISUR
—Didž. Britanijos Lietu

vių Sąjungos,suvažiavime iš
rinkt:! nauja centro valdyba: 
M. Bajorinas — pirm., kun. 
A. Kazlauskas — vicepirm., 
P. Bulaitis — II vicepirm., J. 
Darnusis — sekretorius, Br. 
Gricevičius — iždin.

—Coventry (Anglijoj) lie
tinis įsisteigė spaustuvę, 
kurioje pradadama jau spaus 
dinti lietuviški dalykai. 
Spaustuvėlė spausdina juokų 
laikraštėlį — Apuoką.

—Anglijoje gyveną lietu
viai organizuojasi paremti 
vaiku laikraštėlį “Eglutę,” 
kurią Amerikoje pradeda 
leisti L. Kultūros Institutas, 
redaguoja Br. Brazdžionis. 
Renkamos prenumęratos ir
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NUSIVYLĘS ŽMOGUS
Per keletą paskutinių šimt

mečių žmogus vis labiau ir 
labiau tolinosi nuo savo bui- 

| ties centro sielos ir vis dau- 
,giau linko prie išorinių še
lmiškų dalykų, kurie gali pa< 
’ tenkinti tik mūsų pojūčius ir 
; aistras, o ne sielos. Nenuo
stabu, kad jis nusivylė ir pa
metė savo kelią.

Šiame straipsnyje 
i stengiamasi parodyti, kaip 
XVI šimtmetyje nelemti re
formatoriai pradėjo Kristaus 
mokslą “reformuotiV ir kaip 
savo reformomis žmogų pri
vedė prie dabartinio apverk
tino stovio, kuriam gal per 
švelnus tas pavadinimas “nu- 

I sivylęs žmogus” duotas ir gal

—Los Angeles lietuviai bu
riasi apie savo bažnyčią ir čia 
apsigyvena. Daugelis iš jų ten 
statosi sau namus ir baigia 
jau sudaryti lietuvišką cent
rą. Turi jau įsteigę ir lietu
višką mokyklą, kuri veikia 
sekmadieniais. Ją veda sese
lės iš Pittsburgh, Pa.

—J. Rimša yra laikomas
šiuo metu geriausiu Bolivijos °lv-yięo guvias gtti
...... ¥ •, i • J daug stipresniu terminu iidailminku. J.> paveikslą, puo-j sdjntr kurfs "
s.a valstybes .r ....esto m-^utik real bei
mus ir yra labai aukšta, ap- {iam sį strai^nj gal suaida. 
kamuojamu ,ė įspūdis, kad niekad jis ir

, ,re. ‘lin-1 nepasibaigs, nors rašančiam,
J. Jakaitis, kun. K. Vengras į tafkantis prie savaitraščio

bių/o

žmogus iškrypo iš kelio per 
Skrajūnas sekuliares mokyklas ir savo 

fizionomiją gavo nuo tos 
irgi sekuliarės kultūros, ku
rios vienintelis tik noras bu
vo patenkinti savo troškimą 
turėti vis daugiau ir daugiau. 
Tie troškimai yra ne racio
nalūs, nes jie vis labiau auga 
ir niekad nepasisotina, žmo
gus negali pasilikti civilizuo
tu, jeigu jis pats ir savo vai
kų nesutvarkys toje draus
mėje, kuri paeina nuo prana
šų ir šventųjų ir kuri žmo
gų prikėlė iš barbarizmo. 
Geras gyvenimas” — baigia 
jis — “yra sekti Dievą.”

Galvojančiam žmogui šian
dien yra gana aišku, kad 
mūsų pakrikusiam amžiui iš
sikasti iš tų klampynių vie
nintelė ganėtina evangelija 
yra grįšti prie Dievo ir pada
ryti Jį gyvenimo centru. 
Žmogaus gyvenimas, kaip in
dividualus taip lygiai visuo
meninis, tol nebus tvarkin
gas, kol Dievo įsakymai ne-

Jo suverinitetą pripažinti 
žmonių reikaluose. Mes turi
me pripažinti, kas dabar tu
rėtų būti ryšku, kad mes gy
vename pasaulyje, pasaulyje 
tvarkomame amžinais dės
niais ir kad iš Dievo dėsnių 
tyčiotis negalinta ir kai kada 
pamėginama tai padaryti, tai 
ant jų laužytojų krenta ka
tastrofos. Grįžimas prie Die
vo yra pamatas mūsų atgimi- 
mimui. Turi būti atnaujinta 
moralė tvarka ir gyvenimas 
tvarkomas sulig ta Aukš
čiausia Valia. Jeigu žmogaus 
planai galėtų turėti kokią 
vertę, tai jie turi būti san
daroje su morale tvarka, pa
einančia nuo Dievo. Apie tai 
aiškiai sako Kristaus Vieti
ninkas Pius XII; “Palaimin
ti tie, kurie realizuoja, kad 
milžiniškas darbas dėl nau-1 užvaldvs žmogaus nesuvaldo-

žiais krikščionys buvo stab- Į 
meldžiu kankinami ir žudo-' 
mi, kad atsižadėtų savo tikė
jimo, taip dabar lietuviai yra 
komunistų kankinami ir žu
domi, kad atsižadėtų katali
kybės ir taptų komunistais. 
Jie yra šių naujų laikų kan
kiniai šventieji, žuvę už savo 
tikėjimą, už Kristų, ir tiki
me, kad Lietuvoje vėl išnyks 
komunizmas ir bedievybė ir 
katalikybė dar labiau pražy
dės.

“Amerika” nemo
kamai

St. Lukas

Visiems iš tremties atvy
kusioms, kurie prisius savo .
adresą, iki Naujų 1950 metų Į
“Ameriką” siuntinėsime vi
sai nemokamai.

Taipgi prašome atsiliepti, 
kas norėtų prisidėti prie 
“Amesšjkoš” išplatinimo savo 
apylinkėje už sutartą atlygi
nimą.

KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI

AIDAI

AIDAI

jos ir teisingos tvarkos yra 
įmanomas tik tada, kada mū
sų akys bus pakeltos prie• - _ __ . . . .vi Ltiirva.il tin pniy oavaitiaobiu oei o.xxjro uuo panelius pilu

U*.,!1"' ’’ 1 a’g,s’ “JV/V 1!v formato, reikėjo tik kai ku-i Dievo, tvarkytojo ir palaiky- 
i .h ! • 5f’enr11i* ,^e nynf’a/ Uas mintis paliesti ir tas pa- tojo visų žmonių įvykių, pra- 
ai uojasi »«* ūmi ‘irI>e- į čias tik bendruose bruožuo- dinio šaltinio, saugotojo ir

unn lt X' 4*11 trim o %’1».1 ntcnb 1 ° JKun. K. Vengras yra atsak. Į 
redaktorius “Laiko” žurnalo.

—A. Bakūnas, buvęs “Jū
ros” žurnalo redaktorius, su 
šeima atvyko pas A. Katkų, 
Glendale, Calif. Žurnalistas 
Trumpa taip pat apsigyveno 
Kalifornijoje.

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:

mų troškimų. Kada tai yra 
tvarkoma ta drausme, kuri 
paeina nuo Dievo per sąži
nės balsą ir kuri yra aukš
čiau visų žmogaus norų, ta
da žmogus gali pakelti visus 
sunkumus ir drąsiai kovoti 
prieš kiekvieną chaosą ir 
grįžti į tvarkingą gyvenimą. 
Be tos dvasinės drausmės 
žmogus neišvengiamai pats 
viduje demoralizuosis ir tas 
gyvenimas Pasidarys be vil
ties

AIDAI

AIDUS

keršytojo visos teisės ir tei
sybės.”

Apie gilesnio pamato, kaip 
žmogaus planai, reikalingu
mą atnaujinimui žmonijos 
patvirtina 18 krikščionių va
dų, tarpe kurių ir Liverpoolio 
arkivyskupas Downey: “Mes, 
kurie išleidžiame šį pareiški
mą, esame įsitikinę, kad tos 
blogybės, dėl kurių kenčia 
pasaulis, gali būti pataisytos 
tiktai grįžtant prie Dievo, 
mūsų visų l'ėvo. Konkuren
cijos ir ginčai, kurios taip 
griauna mūsų gyvenimą ir 
kurios išsilieja į baisias karo 
skerdynes, paeina iš gilesnių 
šaltinių, ne kad jas galima 
būtų kontroliuoti žmonių 
planais bei išmintimi. Mes 
esame reikalingi pasaulio vi
zijos, sutvarkytos pulig Die
vo mintimi ir Jo įstatymais. 
Mums reikia meilės ir atgai
los dvasios, nužemintai pra
šant atleidimo praeitų kal
čių ir atleidimo tiems, kurie 
yra mums blogą padarę.”

Kad neužtenka žmonių pla
nų pasaulio chaoso atitaisy
ti pripažįsta ne vien tik reli
giniai vadai. Taip Walter 
Lippmann sako: “Modernus.pirmais krikščionybės

se.
Taip, žmogus savo puiky- 

i beje paneigė Dievo planą dėl 
1 žmogaus laimės- ir jis pats 
sau mėgino pastatyti laimės 
rūmus. Bet pasirodė, kad 
žmogaus išmintis buvo tam 

" —-Freiburge, Taikom. Me- Per silP»a ir žmo?us Paliktas 
no institute įvyko studentų I savo galems priėjo prie visis- 

--- j ko nusivylimo ir tiesiog des- 
buv7 išstačiusior savo“da7 J Peracijos. Ir šiandien žmogus 
bus: grafiką, keramiką, au-j 
dinius. Atskirame pavilijone 
buvo parodyta nemaža tapy-!
bos ir skulptūros darbų. Gai
la, kad šis V. K. Jonyno su-| 
organizuotas Meno Institu-1 
tas, sėkmingai propagavęs, 
lietuvių meną, yra priverstas 
savo veiklą nutraukti.

—Neseniai Vokietijoje lei-, 
dykla “Lux” išleido Bernar
do Brazdžionio rinktinės po
ezijos knygos — “Per pasau
lį keliauja žmogus” trečiąją 
laidą. Knyga turi 449 pusla
pius.

—Sudbury, Ontario, lietu
viai gavo nuolatines lietuviš
kas pamaldas sekmadieniais 
Jų religiniais reikalais rūpi
nasi lietuviai kun. N. Ski- 
1 and žiū n as ir kun. L. Kerne-1 
šis ir kiti.

—A i’glijo ,je organizuojasi 
lietm.iii skautai. Vadovauja 
vvr. skt. J. Vaičiūnienė ir 
^ktn. S. Gailiūnairė.

—Prancūzijojeiiuo 1947 m. 
veikia Lietinių šalpos Drau
gija, kuri tvarko ir juridinius 
lietuvių reikalus. Pirminin
kauja O. Bačkienė. Draugi- darbų paroda. Visos studijos 
jos būstinė: 5, rue de Mes- 
sine, Paris VIII.

—Toronte Lietuvos Atgi
mimo Są jūdžio Kanados Vie- 
t įninki jos suvažiavimas įstei
gė Antibolševikinčs Spaudos 
Fondą.

—Dariaus ir Girėno posto 
moterų vienetas Chicagoje 
pereitais metais išleido apie 
$1,009 net netingiems vaikams 
i’- sergantiems veteranams 
Šeini į, o šiemet tam pačiam 
reikalui vienetas jau surengė

—Gruodžio 3 d. Chicago je 
pirmą karta įvyksta Lietuvių 
Teatro spektaklis. Statoma 
Juozo Grušo keturių veiksmų 
drama — “Tėvas.”

—Šiemet Moterų Sąjungos 
seimas pakėlė i garbės narius 
19 kuonos organizatorę Ro
že Mazeliauskienę.

pats gerai supranta savo kri- 
Į tišką padėtį ir savo bejėgu- 
i mą iš jos išeiti ir įvairiose 
konferencijose ir suvažiavi
muose ieško priemonių iš to 
chaoso išeiti atsišaukdamas 
į vienybę, bendradarbiavimą, 

i solidarumą ir taip toliau. Tai 
yra labai gražu, bet tai yra 
žmogiškos priemonės. Pa
mirštama, kad pats žmogus 
tam yra bejėgis. Tos visos 
žemiškos priemonės privedė 
ji prie dabartinės padėties, ir 
jei ir toliau tik tomis priemo
nėmis vadovausis, tai jos pri
ves prie dar baisesnių daly
kų. Tai ką gi daryti?

Pirmus dalykus padaryti 
pirmaisiais

Mes turime grįžti prie Die
vo, gyvenimo Autoriaus ir

AIDU

AIDU
ir sumišęs.

(Bus daugiau) AIDU

Kennebunk Port, Maine. Tel. 5
LIETUVIAI KANKINIAI
Lapkričio 6 d. pavakaryje 

New Yorke šv. Patriko Bazi
lika buvo pilnutėlė lietuvių
prisikimšus valandos maldai | J 
už kenčiančią ir persekioja- j J. 
mą komunistų Lietuvą ir už JI 
taiką pasaulyje. Jo malonybė 
New Yorko vyskupas J. F. 
Flannelly, D. b., sakydamas 
lietuviams pamokslą, pažy
mėjo, kad katalikiško Lietu
vos krašto gyventojus lietu
vius katalikus komunistai ne
gailestingai ir žiauriai kanki
na, ištremia į Sibirą ir žudo 
todėl, kad jie nenori atsiža
dėti savo švento Katalikiško 
tikėjimo. Jie verčiau pasiren
ka kankynes, ištrėmimą ar 
mirti, bet ne bedievišką ir pa
gonišką komunizmą. Kaip 

am-

K

*

*
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Prieš Kalėdas išeina laikraštis vaikams
W I? C T I T l “

Leidžia
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS 

Redaguoja 
Vytė Nemunėlis

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

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

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

Adresas: B. Brazdžionis, 107 Concord Steet, Lawrence, 
Mass.
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jį IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS j į
J"

“AIDAI” AMERIKOJE

Kuklus jaunuolis, Antanas 
Žiūraitis, dominikono Tėv. T- 
Žiūraičio brolis, prieš dvejus 
metus atvykęs Amerikon (į 
Cnicagą). pabarė du išradi
mus. Vienas tų išradimų yra 
tai ponioms ir panelėms ne
didelė pudrinė, kurioje telpa 
reikalingiausi veido priežiū
ros reikmenys ir jo išrastas 
veidrodėlis. Veidrodėlio sa
vybė yra ta, kad galima sa
vo veidą matyti nors ir tam
siausios nakties metu. A. Žiū
raičio išrastoji nauja pudrš 
nė bus lygiai praktiška die
nos ir nakties metu. Tuo at
veju elektros šviesa jau’bus 
nebereikalinga, nors šiam 
veido išvaizdos pamatymui. 
Patentų biuras Washingtone 
jo išradimą šiemet priėmė ir 
dabar eina tyrimo darbai.

Antras išradimas, tai in
strumentas namų švaros dar
bams. šiuo vienu įrankiu bus 
galima atlikti daug sienų, lu
bų, grindų ir šiaip namo šva- 
rinimo bei atnaujinimo dar
bų. Jis galėsiąs ir kai ku
riuos plovimo darbus pats 
vienas atlikti.

Patentu biuras Washing
tone, priėmęs pirmąjį išradi
mą, anie antrąjį pranešė A. 
Žiūraičiui, kad šiam antra
jam jo išradimui jis jau tu
rįs penkius (maždaug 30č<) 
panašius.

Pats išradėjas dar jaunas, 
tik 27 metu, nevedęs. Jis dir
ba fabrike luun elektros tech
nikas. Nuliekamu laiku jis 
nuolat užsiiminėja įvairiais 
bandymais elektros srityje. 
Minėti du išradimai kaip tik 
ir yra jo atkaklaus darbo vai
siai. Pats pirmutinis jo mė
ginimas, patobulintas elek
trinis degtukas, buvo pada
rytas 1947 metais Aukštuti
nėje Austrijoje.

> Mėnesiniam kultūros žur
nalui “Aidams” persikėlus j 

j JAV, juos redaguos naujas 
j redakcinis kolektyvas, suda
lytas iš žymių kultūrininkų 
su rašytoju Ant. Vaičiulaičiu 
priešakyje. Pirmasis nume
ris jau baigiamas ruošti ir iš
eis tuoj po Kalėdų.

Kultūros žurnalas “Aidai” 
stengsis apjungti visus pa
saulio lietuvius, kuriems rūpi 
lietuviškoji kūryba, krikščio
niškoji - tautinė kultūra, Tė
vynės laisvė. Ypatingas dė
mesys bus skiriamas lituanis
tikai. Lietuvių šviesuomenė 
su džiaugsmu sutiko žinią, 
kad JAV bus leidžiamas vie
nintelis pasaulio lietuvių kul
tūros žurnalas “Aidai,” ir 
gausiomis prenumeratomis 
ėmė juos remti. “Aidų” meti
nė prenumerata JAV $5.00. 
Administracijos adresas:

“Aidai,” Kennebunk Port, 
Maine.

Jie prašo garantija
Lithuanian DP Camp “Churchill’ 

Lehre b. Hanover, Germany, 
British zone

darbininkė; Edmuntas — 16. 12. 1932, 
ij| Aldona — 8. 6. 1934, Edmundą — 27.

4. 1942.
Skopas Elvyra — 13. 12. 1905 — 

darbininkė; Apolinaras — 3. 1. 1925, 
Edvardas — 1. 11. 1931, Sofija — 3. 
8. 1934, Aldona — 19. 10. 1932, Geno
vaitė — 28. 5. 1937.

Kurapka Petronė — 30. 5. 1905,— 
ūkininkė! Dalia — 25. 8. 1936, Vitas
— 22. 4. 1941.

Vebeliūnas Kazys — 3. 3. 1889, —* 
ūkininkas; Juzė — 22. 4. 1894, Vytau
tas — 26. 7. 1930.

Leveckis Gediminas — 6. 8. 1905— 
siuvėjas - dažytojas; Antanina — 9. 
11. 1905, Vytautas — 3. 1. 1930, Biru
tė 23. 1. 1931, Regina — 4. 8. 1934, ; 
Romualdas — 15. 12. 1936.

Ūselis Adomas — 16. 2. 1901 — sta
lius; Ona — 22. 2. 1904, Ona — 19. 3. 
1929.

Abramavičius Povilas — 28. 1. 1899,
— ūkininkas - stalius, Boguslava — 
16. 2. 1904, Pranas — 2. 4. 1934.

Derenčius Petras — 29. 6. 1895,— 
ūkininkas; Adelė — 19. 7. 1902, Juo
zas — 3. 11. 1929, Janina — 14. 10. 
1932, Eugenijus — 15. 12. 1939.

Bliumfeldas Vytautas — 1. 9. 1898,
— ūkininkas; Boleslava — 9. 8. 1905, 
Vidmantas — 6. 5. 1925.

Ramanauskas Kazys — 6. 12. 1900,
— ūkininkas - dailydė; Jadvyga — 17. 
2. 1908, Kazys — 23. 9. 1928, Joana
— 10. 1. 1931, Jadvyga — 24. 6. 1936.

Navikas Ladislovas — 23. 9. 1906— 
ūkininkas; Petronė — 6. 4. 1910, Bi
rutė — 7. 4. 1935, Genovaitė — 16. 8. 
1937, Vytautas — 27. 9. 1938.

Mačaitis Teklė — 2. 1. 1910 — dar
bininkė; Sigitas — 5. 2. 1940.

Jasinskas Felicija — 29. 11. 1908, 
Marija — 20. 3. 1932, Elena — 29. 5. 
1935, Benediktas — 12. 2. 1938.

Kerys Jurgis — 6. 2. 1902 — darbi
ninkas; Eugenija — 9. 1. 1909, Algi
mantas — 28. 10. 1928, Romualdas— 
16. 1. 1930, Danutė — 11. 5. 1946.

Karvelaitis Juozas gimęs 19. 7. 1916
— šoferis; Teresė — 3. 12. 1923, Regi
na — 12. 7. 1949.

Jankauskas Jonas — 21. 11. 1899,
— ūkininkas; Marija — 23. 10. 1903, 
Antanina — 28. 4. 1935, Steponas — 
26. 9. 1939, Alfonsas — 26. 9. 1942.

Janušaitis Jonas — 10. 10. 1900 — 
ūkininkas; Antanina — 7. 8. 1912, Ma
rija — 6. 3. 1934, Edmundas — 5. 7. 
1933, Romualdas — 25. 12. 1936, Ša
rūnas — 11. 9. 1938, Aufrunas — 5. 
12. 1940, Juoozas — 31. 5. 1946.

žemantauskas Jurgis — 5. 5.
— ūkininkas; Agota — 7. 12. 
Stasys — 24. 7. 1913.

Liuknevičiūtė Koste — 17. 5.
— šeimininkė.

Dambrauskas Salomėja — 16. 6. 
1912 — siuvėja; Edvardas — 10. 8. 
1944, Uršulė — 75 m. amž. motina.

1885,
1883,

1891,

Br. Liduokis
DP Camp, Greven, Germany, 

British zone

Lietuviu Kalboj \a 
dovo reikalu

Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenės (LTB) centro ko
mitetas sako:

Lietuvių Kalbos Vadovo 
spausdinimo darbas vyksta ir 
tikimasi, kad šis, apie 700 
puslapiu veikalas bus iki šių 
metu pabaigos atspausdintas.

Iki šio laiko iš Lietuvių 
Kalbos Vadovo prenumerato
rių surinkta: Vokietijoje — 
DM 10.691 ir užsieny sveti
ma vaUuta apie DM 4.970. 
Tuo būdu centro komitetas 
yra šiuo metu surinkęs iš vi
so anie 15 661 DM. Lietuviu 
Kalbos Vadovo išleidimas gi 
centro komitetui kainuos apie 
42 000 DM. Todėl komitetas 
yra labai sūri runi nes prenu
meratorių ^kaičių kiek gali
ma padidinti.

Visus Liet. Kalbos Vadovą 
užs’nrenumeravusius dar Vo
kieti imi ar Australijoj ir vė
liau išomierrnvusius. prašome 
pranešti LTB centro komite
tui. Muenchen 27 Rauchstr. 
20. Germanv, US zone, savo 
nauja adresą. Gi užsiprenu- 
meravusins Vokietijoj per bet 
kokia, miriu ištaiga ar spau
dos nlaUntoią. prašome, nu
rodant adresą, nranešti kada, 
kur ir nėr kn T.iptmriu Kalbos 
Vadovą užsiprenumeravo.

Lietuviu Kalbos Vadovo 
prenumeratos kaina $2 50. 
Garbss prenumeratos kaina 
— $10.00. Užsakymus su pi
nigais siusti šiuo adresu: 
Juozas Audėnas. 14 Townsend 
St., Boston-Roxbury, Mass.

Sakalas Vincas .. . 21. 12. 1906 — 
elektrotechnikas; Ona — 23. 3. 1906, 
Žibutė — 29. 6. 1934, Rimgaudas — 
28. 11. 1938.

Augustaitis Ladislovas — inžinier., 
Gražvyda — 6. 8. 1935 (duktė). Nat
kevičius Brigita — 20. 5. 1888 (sesuo).

Lacius Jonas — 27. 9. 1903, — ūki
ninkas; Genovaitė — 29. 11. 1905, Hen
rikas — 22. 5. 1930, Evangelina — 
19. 9. 1934.

Doba Vincentas — 1898" — ekono
mistas; Sofija — 18. 6. 1907, žibutė— 
8. 3. 1939.

Strikaitis Petras — 11. 6. 1902, — 
ūkininkas; Aleksandra — 23. 9. 1909, 
Birutė — 11. 1. 1942.

Lithuanian DP Camp No. 38, Klel- 
Friedrichsort, Germany, British zone

Norvilą Kazys — 26. 9. 1921,—ūki
ninkas; Marija — 28. 6. 1923, Albi
nas — 27. 2. 1947.

Strakšnys Antanas — 27. 8. 1917— 
batsiuvis; Morta — 28. 6. 1925, Ladis
lovas — 2. 12. 1946, Marija — 23. 4. 
1948.

Sinica Hipolitas — 4. 9. 1895 — bat
siuvis; Apolonija — 19. 4. 1905, Ričar
das — 12. 3. 1931, Marius — 9. 5. 
1942.

Lopetienė Ona — 15. 7. 1912 — siu
vėja.

Lithuanian DP Camp Blomberg, 
Germany, British zone

Razminas Marcelė — 1912, — ūki
ninkė; Simonas — 1932, Irena—1934.

Sidlauskas Alfonsas — 16. 10. 1923,
— ūkininkas; Joaha — 6. 3. 1920, Al
gimantas — 5. 4. 1946, Zita — 29. 9 
1948.

Gudaiti^ Antonina — 22. 3. 1884 — 
ūkininkė; Juozas — 1930, Jonas — 
27. 8. 1925. — stalius.

Chainauskas Raimundas — 13. 2. 
1921 — stalius, Joana — 29. 7. 1921.

Jankauskas Feliksas — 13. 2. 1914,
— šaltkalvis; Galina — 24. 12. 1917, 
Egidijus — 27. 4. 1946.

Heningas Leopoldas — 16. 5. 1918,
— tekstilės darbininkas; Paulina — 
3. 3. 1918, Sofija — 29. 3. 1887.

Valuckas Antanas — 63 metų, ūki
ninkas.

Lithuanian DP Camp, Neustadt-Hols
tein, Germany, British zone

Gartigas Albertas — 1. 11. 1895 — 
ūkininkas; Jadvyga — 3. 5. 1908, Ma
rija — 6. 9. 1931, Elena — 26. 4. 1935, 
Jadvyga — 22. 8. 1944, Irena — 22. 6. 
1946, Ričardas — 11. 2. 1938.

Sominavičius Julius — 9. 1. 1905,— 
ūkininkas; Emma — 10. 1. 1910.

šnelius Kazys — 17. 3. 1914,— auto- 
mechanikas; Ernesta — 12. 8. 1912,

IEŠKO
Antano Klimo iir Stasio 

čiulaičio. gvvemisiu Straubinge, 
Vokieti io ie. ieško Juozas Maura- 
gas, tain pat gwenes Straurn- 
binee. Pranešti: Juozas Maura- 
gas. 409 Hewes St., Brooklyn 11,. da 
N. Y. į

Ma-

Lithuanian DP Camp Eutin, 
Germany, British zone

Bakierski Adomas — 29. 9. 1920 —
darbininkas; Ona — 26. 7. 1893.

Jankauskas Juozas — 1. 11. 1899;
Uršulė — 16. 6. 1911, Juozas — 15. 1. 
1935.

Karpus Elena — 30. 10. 1899 — 
šeimininkė; Romualda — 21. 4. 1932, 
Juozas — 7. 4. 1930.

Eikinas Antanas — 12. 3. 1898 —I
ūkininkas; Ona — 22. 8. 1907, Vytau- Zigfridas — 8. 8. 1937, Jonas — 29. 
tas — 10. 2. 1930, Ladislovas — 19. 4. 10- 1938’ KazVs — 9- 3- 194°, Vytaw- 
1932.

Dėdinas Jonas — 2. 11. 1900,—miš
kininkas; Vaclovas — 30. 4. 1915, Ra
sa — 15. 11. 1941, Rimgaudas — 7. 8. 
1943, Saulius — 28. 8. 1945.

Maruškevičius Teresė — 29. 9. 1920
— darbininkė; Alina — 19. 10. 1943.
Lithuanian DP Camp No. 38, Kiel-
Friedrichsort, Germany, British zone
Strazdas Jonas — 9. 2. 1914,—dar

bininkas; Kostė — 20. 7. 1912, Jonas
— 20. 5. 1945, Petras — 26. 8. 1948.

Rževskls Stasys — 8. 9. 1911 — me
chanikas; Elena — 1. 3. 1916.

Šlekys Liudvikas — 15. 5. 1886 — 
ūkininkas; Petronėlė — 15. 12. 1900, 
Izabelė — 28. 8. 1927.

Mockus Zenonas — 29. 12. 1902 —
automechanikas; Elena — 17. 7. 1906.

Pipiras Mykolas — 22. 12. 1885,— 
uosto darbininkas; Barbora — 13. 1. 
1885, Pranas — 29. 9. 1911.

DP Camp Diepholz, Germany, 
British zone

Baltrušaitis Antanina — 22. 7. 1877,
Justinas — 20. 8. 1898, Gaudencijus

— 5. 11. 1905— automechanikas, — 
mūrininkas.

Petraitis Jonas — 18. 11. 1896 —
ūkininkas - šaltkalvis; Olga — 21. 12. 
1902, Teodoras — 22. 10. 1932, Olga— 
15. 7. 1938.

PLISKAITIS Arturas — 31. 10. 1913
— siuvėjas, radio mechanikas; Ona—
31. 12. 1918, Nijolė — 2. 10. 1940, Van-

tas — 21. 10. 1945, Regina — 18. 8. 
1941.

žurinskas Albinas — 5. 4. 1919 — 
siuvėjas; Marija — 5. Į. 1919, Aldona 
— 7. 12. 1940, Marija — 23. 7. 1942, 
Titą — 4. 6. 1947, Albinas — 11. 8.
1944, Ona — 18. 1. 1884 — šeimininkė.

Kaizeris Rafaelis —■ 31. 10. 1889 — 
ūkininkas; Valerija — 22. 12. 1905. .

Petekevičius Matilda — 1. 1. 1904, 
—šeimininkė; Jonas — 5. 8. 1938.

Vasiliauskas Antonina — 22. 11. 
1913 — ūkininkė; Irena — 12. 11. 
1938, Henrika — 6. 4. 1944, Manfre
das — 6. 4. 1944, Ona — 1. 4. 1945.

Kaizeris Petras — 27. 10. 1907 — 
ūkininkas; Adelė — 10. 10. 1903, Ma
rija — 7. 6. 1932, Ona — 10. 3. 1934, 
Otas — 6. 1. 1942, Petras — 18. 1.
1945.

Grunovas Jurgis — 21. 3. 1888, — 
ūkininkas; Marija — 7. 3. 1898 — 
Algimantas — 28. 7. 1928.

IEŠKO
dėdės Jurgio Bajerūno

|da — 22. 4. 1944.
1 Kymantas Valerija — 1. 3. 1907, —

savo
(Beiron), paeinančio iš Sibičių 
km., Naujamiesčio vai. Ameri
kon atvyk, prieš 1900 m., gyve
nančio New Yorke. Jis pats pra
šomas atsiliepti arba jo vaikai. 
Paieško jo sesers sūnus Cezaris 
Modestavičius, 103 So. 4th-St, 
Brooklyn 11, N. Y.

Vargsta mūsų tremtiniai Vokietijos stovyklose. Tenka 
gyventi niūriose patalpose su mažyčiais vaikučiais ir ken
tėti badą ir šaltį.

Brangūs tautiečiai, nepagailėkite aukų ir sušelpkite 
tremtinius. Aukas siųskite: United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

LIETUVIŲ TAUTOS POTENCIALO 
IŠLAIKYMAS

(Prof. K. Pakšto paskaita Amerikos Lietuviu Kongrese)

(Tęsinys) I klubus, laikraščius, maisto 
Mažosios Lietuvos 200,000 b.ei rūbų, ?rau‘uYe?1 ir ga“" 

lietuvių mirties keliai ma
žiausia mums žinomi: nega
lėtume net apytikriai pasa
kyti, kiek jų pateko į Sibirą 
ir kiek atsidūrė Vokietijoj. 
Jų masinis tautinis susiprati
mas silpnesnis, nes jų daugu
mai nė neteko laisvoje Lietu
voje gyventi. Rusijos vergų 
stovyklose jie išmirs, ogi Vo
kietijoj daugumas baigs iš
tautėti. Sakoma, kad tik apie 
12,000 jų priklauso prie lie
tuviško sąjūdžio Vokietijoj. 
Atrodo, kad greit neteksime 
(iš dalies — jau netekome) 
beveik 200,000 mažalietuvių.

Prieš pat karą Lietuvos 
kultūrinės kūrybos potencia
lą aš lyginau penkiolikos mi
lijonų vidutiniškai pažangiai 
tautai. Bet ten tuomet buvo 
vos pustrečio milijono lietu
vių. Universiteto profesūros 
išleistų knygų kasmetinės 
parodos, dažnos meno paro
dos, šauni opera ir dramos 
teatras, daug rimtų žurnalų 
ir apie 1,400 kasmet išleidžia
mų naujų knygų versdavo 
manyti, kad gyvenu sostinė
je penkiolikos milijonų tau
tos. Išvada aiški; ir netobu
la laisve per 20 metu mes mo
kėjome puikiai naudotis. Iš 
mažos, atsilikusios tautelės 
mes sukūrėme didelio kultū
rinio potencialo visai moder
niška nacija. Ir jau rodėsi 
kad iau greit iš mažos mielos 
tėvvnės mes nupinsime gra
žiąja daina ir svajone ir pa
darysime iš jos pasigerėjimą 
amžiams.

ruoštas senosios
Kiek teko patirti, tas žargo
nas sparčiai plinta ir tarp 
naujos išeivijos. Jie taps pa
lengva tos svetimos visuome
nės nariais, kuri juos lengvai 
priims j savo tarpą. Tad. pro
gų ištautėti jai bus žymiai 
daugiau, negu senajai išeivi
jai.

Atydžiai seku 2-3 metus 
Amerikoj gyvenusių šnekas 
ir ateivių kunigų pamokslus 
ir girdžiu, kaip jie greit pri
siima savo gražion kalbon 
naujus barbarizmus, žinoma, 
vien lik kalbos sudarkymas 
dar nepadarys jų svetimtau
čiais. Jie ilgai liks gerais lie
tuviais, bet stambūs jų nu
garose įlinkimai rodys, kad 
sunkūs raiteliai ant jų jodi
nėjo, laužė jų nugaras, sveti
mų kraštų dulkės apnešė jų 
lietuvišką dvasią. Ogi iš pa
vergtos Lietuvos dabar jau 
neateina gaivinančios tauti
nės kultūros spindulių; jie 
nepereina per geležinę sieną.

Senieji ir naujieji ateiviai, 
rimtai imant, neturi pamato 
vieni kitiems ką nors esmi
nio prikaišioti. Abi jų sroves

išeivijos.' yra padaras Lietuvos dramos 
dvieju i I-,ai skirtingų epizo
du. Tues epizodus reikia su- 

i.otnet suprasime 
: k irt ūmūs, išmok- 
ioli'i uoli ir darniai 
i;e; pasilaikydami 
is skirtumus.
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Viena iš puošniausių pasilinksminimui vi< xlsam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMI S FI.OOR-SIIOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS liuk^iuina svečius kas vakarą

sias smukles. Fabrikuose jie 
irgi labai dažnai atsiduria 

Į savų tautiečių arba tarp kai- 
jmynų iš centrinės Europos. 
Ta izoliacija labai palaiko at
eivių kalbą, papročius ir jų 
naujas įstaigas. Bet su lai
ku svetimi žodžiai skverbia
si jų kalbon. Susikuria lietu
viškai — lenkiškai — angliš
kas žargonas. Ogi jų vaikai 
parsineša iš mokyklos ang
lišką kalbą, kuri dažnai ir 
žargoną išstumia jaunųjų 
tarpe. Tai darosi visų tautų 
ateivių bendruomenėse. Vie
nos tautos ištautėja truputį 
sparčiau, kitos lėčiau. Bend
rai paėmus, aukštesnio kul
tūrinio lygio tautos (vokie
čiai, skandinavai) Amerikoje 
žymiai greičiau nutautėja.

Politinių išeivių emigraci
jos srovėje maža būdavo: ne 
tūkstančiais jie skaitomi, už
tenka kelių šimtelių.

Kas kita naujoji emigraci
jos srovė. Ji beveik visa vien 
politinė. Savo masyvumu ji 
bent du šimtu kartų didesnė 
už tą sukilėlių skaičių, kurs v 
pabėgo į Vakarus po 1863 (S 
metų pralošto prieš rusus su- J 
kilimo. Per tūkstantį metų 7 
joks karas, joks maras ar- iŠ 
badas neprivertė iš Lietuvos V 
bėgti ilgam laikui 75,000 7 
žmonių. Senieji emigrantai S STANLEY P. Zl BAX\ I( Z 
sava valia vyko iš prastesnio 111 Ainsiie street 
į geresnį gyvenimą. Naujoji z Telefoną.-,. i.\
emigrantų srovė buvo bai-1 
sios, klaikios ir galingos ver- 7 
gijos ūmai Išmesta į daug 
blogesnį tremtinio gyvenimą 
Vakarų Europoje ir į labai 
netikrą ateitį tolimose šaly- ( 
se. |

Senasai išeivis buvo veik 
tikras pagerinsiąs savo ma
terialinį gyvenimą. Ogi nau- 
jasai ateivis to pagerinimo 1 
labai retai galėjo tikėtis, nes

Emigravo jam savoje tėvynėie jau bu-

NEW YORKE80 ST. MARKS PLACE
(8th Street ir 1st Axe. !

Tel. Gramercv 7-'j7

I----------------------------------------
Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL ( O.

LISAUSKO ANGLIE KOMP.
ANGLYS, COKfc ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimu V i e 
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-Š1U6

Telefonuoti po 5 vai. vai 
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuviu^pai ai 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. J. ji

t a :
Maspeth, N. Y. 

:nrais
li.ic’s salėj, Maspethe
nas—-Nemokamai!I? SUTVARKOMI RiZMI TAKSAI I

Sutvarkom visokios rūšies taksu x 
ir Vietinius visiems Štatams ir .Muitu ■ 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai riipmlax 
biznių, partnerystės ir korporm t.iu n 
ekspertiškai tvarkomos advokate 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstxb. 
yra patyręs accountant dabar t\;nk..i 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuos . 
Asmeniški periodiniai ir du-niethna. 
naudojant šį patarnavimą visur .!„r. ••

Prašome kreiptis angliškai ar in■: 
mano geriausio jums patarnavimo.

i kiiiu: Ftderalius štato y 
!l.hv;In-' Valstybėse ar »
■u ;-av iiniams. pavienių i) 
i'- N.-v Yorko miesto 4 

: < turi teisės prakti- Y 
ii.il:-, Valdžios ir kuris V

■ visokiu biznių, didelių (J 
įima darvti ir laiškais. J) 

daron'i'bilo bizniuose 4
■vtijosi- ir užrubežyje., Y

I .nil nioniĮ kas link 7

(ZI BAVKIUS)
Brooklyn 11, N

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

Y.
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2. SENOJI IR NAUJOJI 
EMIGRACIJA

“Aušros” laikais prasidėjo 
masinė lietuvių emigracija į 
Ameriką. Jos svarbiausia 
priežastimi laikome ūkišką 
Lietuvos skurdą po sunkia 
Rusijos letena. ] 
jaunimas ir vidutinio am- vo gana gera ir jauku gyven

ti ir niekur nesiruošė jis iš
vykti apsigvvenimo tikslais. 
Tad, jei teisingą psichologinį 
analyzą darysime, tai supra
sime, kad nauj asai ateivis tu
ri moralinės teisės nešiotis 
su savimi giliausią sielos 
skausmą. Jo turėta nirvana 
svetimi pavertė i inferno, ku
riame nabuves ir viską paty
ręs, viską pamėtės, iis sku
biai bėgo. kad išgelbėti nors 
gvvvbe. Ir bėgo iis i kaž ko- 
kous atklonius. kuriuos jam 
įsteigė šiurkšti UNRRA.

Naujoji emigraciia kartu 
su Lietuva buvo iškilusi i 
aukštesni kultūrini Ivgj. Daž
niausia ii moka laisvai vokiš
kai kalbėti. Tai iai paleng
vins ir anglu kalbos greičiau 
pramokti. Anie žargoną iai ir 
nebeteks rūpintis: jis jau pa-

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

j.

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

Tel. t Main 7646

žiaus žmonės, ieškodami ge
resnių progų prasigyventi. 
Per porą desėtkų metų jau 
beveik visi žymiejį rytinės 
Amerikos miestai turėjo lie
tuviškas bendruomenes, daž
nai net bažnyčias. Emigran
tų masė savo kultūriniu ly
giu buvo tokia pat pusiau 
raštinga, kaip ir namie liku
sioji didžiuma. Mažaraštė vi
suomenė bet kur nuvykusi 
sunkiai ir lėtai pasiduoda nu
tautėjimui. Jai sunku naujos 
kalbos pramokti ir persiimti 
naujais papročiais. Ir vieti
niai gyventojai tos rūšies at
eivius sunkiau įsileidžia i sa
vo bendruomenę, į draugijas 
ir klubus. Tad, naujokams 
tenka ilgai izoliuotai gyventi.

Tai verčia juos greit sukur
ti savo parapijas, draugijas,

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

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

MOŠŲ 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

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vai. vak.
Stotis WEVD (A. M. )1330 kil. 5000 w. 

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS
429 Walnut Street Newark 5, N. J.

Tel. MArkct 2-5360
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Paterson, N. J, sidarė iš buvusių tremtinių. Kon
certo žymią dalį užpildė vyrų, 
moterų ir bendras choras.

Lieka tik palinkėti muz. Juoz. 
Olšauskui sėkmingai ir nenuils
tamai tęsti tą puikų lietuviško 
meno darbų barą.

Kas nori vykt į Roma les kyšo pirštai... Jie visada 
» . rs . .j turi kišenėje atsargines ko-

•Sventiems Metams, jjnes — čia pat užsitraukia 
------------ jas ant prakiurusių...

Kelionė į Romą, Fatimą, Liu- Japonai vieni kitais nepa- 
rdą su Amerikos Lietuvių sitiki. Dažnai vienas kitam 

Katalikų ekskursija
Per 1950 metus duodami japonai važiuoja vagone. Vie- 

ypatingi atlaidai visiems, ku-jnans kitą klausia: 
rie aplankys Romą ir tam I 
tikrą skaičių Romos bazilikų. 
Tais pačiais metais šv. Tėvas 
šaukia visą eilę nepaprastų 
seimų - konsistorijų. Sakoma, Sakydamas, kad važiuoji į 
kad bus paskirti kardinolai Kobę, norėtum, kad aš many- 
ir net paskelbta daug kitų ! čiau, jog važiuoji į AOseką!... 
ypatingai nepaprastų žinių 
apie šv. Petro laidojimo vie
tą.

Tėvai Marijonai su pagel- 
ba kitų organizacijų norėtų 
ruošti ekskursiją į Romą

sako ne taip, kaip yra. Du

—Lapkr. 20 d. vietos BALFo 
skyrius surengė vakarą. Progra
mą atliko tremtinių vaikai vado
vaujami E. Augutienės. Buvo 
suvaidinta “Pas mamytę” ir 
“Ramutės sapnas.” Be to, priede 
buvo pačios vadovės sudalytas 
montažas iš tautinių šokių, dai
nų ir deklamacijų. Labai daug 
prisidėjo prie programos paren
gimo ir St. Augulis, padėdamas 
režisuoti ir paruošdamas vaidin
tojas paukščių ir gyvulių kau
kes. Vargonininkas p. Justas iš
pildė ; muzikinę programos dalį.

Vakaras praėjo su dideliu pa
sisekimu. Gaila tik, kad publi- Leikienei greitai pasveikti ir da- ti, ar yra daug norinčių vyk- gražesnis. Kad žmona nevi 
kos buvo truputį per maža, tad 
ir pelno gauta tik apie 100 dol. 
Pelnas skiriamas BALFui trem
tinių reikalams.

Jonas Sprainaitis, BALF skyr. 
pirmin., ragino ta proga visus 
susirinkusius neužmiršti dar Eu
ropoje pasilikusių tremtinių ir 
aprūpinti ir juos reikalingom ga
rantijom. Teko girdėti, kad jau 
kitą dieną kai kas paprašė ga
rantijų blankų naujom sutar
tim.

—J Patersona yra atwkusiu
daugiau kaip 100 tremtinių. Per šiai Fair Lawno stropiai p. Stan- 
palyginti trumną laiką jau ture- —- J----------- 1—=- -----  —
jome dvejas tremtinių vestuves. 
Malonu pažymėti, kad abu trem
tiniai vyrai vedė Amerikoje gi
musias ir anpiisias lietuvaites, 
būtent. J. Glinka vedė F. Gla- 
niauskaitę, o M. Balčietis — O. 
Vaičaitvtę. Laukiama ir daugiau 
pasekant jų pavyzdžiu.

—Lapkr. 23 d. Šv. Kazimiero. 
Šv. Onos ir A. L. Katalikų Susi
vienijimo kuopa sureneė parap. 
salei su tremtiniais susiartinimo 
vakarą. Buvo pakviesti minėtų 
organizacijų nariai ir visi trem
tiniai.

J. Sprainaitis. atidarvdamas 
susirinkimą, kvietė nairiai atvv- 
kusins jaustis kaip namie, dėtis 
prie bendro darbo ir sudaryti 
vieną gražią ir darnia lietuvių 
šeima. Toliau kalbėto kleb. kun. 
J. Kinta, sveikindamas naujai 
atvykusios ir žadėdamas savo, 
kain klebono, visokeriopą pa- 
gelbą. |

A. Masionis, pasinaudodamas 
ta nro°ra, kreinėsi i visus siisi- 
rinkusins. paragindamas stoti i 
lietnvišims knvęros rėmėių eiles 
ir pažadėdamas norintiems stoti 
j narius natarnininkauti suren
kant nrpnnmeratu ir nersiim- 
čiant ninioiis. T”oi nat užsirašė 
25 prenumeratoriai ir 10 sumo
kėto nrpniim. mokesti. Įriti na- 
ža^aanw,į padaryti tai artimiau
sioj ateity.

D. Kis

Fair Lawn, N. J
•—Vladas Pilius, neseniai atvy

kęs iš tremties, apsigyveno pas 
K. Ivoškus. Linkim naujakuriui 
geriausio pasisekimo naujame 
gyvenime.

ŠYPSENOS KVIEČIAME

—Kur tamsta važiuoji? 
Antrasis atsako: 
—Važiuoju į Kobę.
—O, tamsta meluoji.'...

Ar ne?... Na, o aš pasiteira
vau, kur reikia ir tikrai su
žinojau, kad važiuoji į Kobę! 
Melagis! ..x——

Seniau Japonijoje antakiai 
būdavo laikomi grožio daly-

—Ponia Leikįenė jau kuris tiems Šventiesiems Metams ir ku — juo tankesni antakiai, 
laikas nesveikuoju. Linkim p. jų iškilmėms. Norima sužino-.juo žmogus, sako japonai,

lyvauti Fair Lawn lietuvių suė- ti su tokia ekskursija į Romą liotų kitų vyrų, nuotakai nu- 
jimuose.

—Ponia Stankienė viena stro- kitas Europos šventoves. Ar .dantys nudažomi juodais da- 
piausių tremtinių rėmėja ir še]- bus tokių, kurie norėtų va- žais, nukerpami galvos plau- 
pėja Fair Lawne. P. Stankienė žiuoti su lietuvių ekskursija, kai, išmarginamas ir ištatui-j 
yra parsitraukus vieną šeimą — • • ■ • ..................
keturių asmenų ir aprūpinus 
darbu ir butu. Taip pat vieną 
viengungį yra aprūpinus darbu 
ir butu. Ir dar yra padarius dar
bo ir buto garantijas 5 asmenim. 
P. Stankienė yra išsiimtus kele
tą desėtkų siuntinių visai neži
nomiem tremtiniam. Linkime

ir net dar toliau ir aplankyti skutami antakiai. Be to, jos

kienei daug pasekmės savo gy
venime.

Kęstutis Skirgėla

Bridgeville, PaO '

Lietuvos Pranciškonu 
Vienuolynas

Lietuvos Pranciškonai didėda- 
mi skaičiumi ir kaskart labiau 
plėsdami savo veiklą JAV ir Ka
nadoj, lapkr. mėn. įkūrė savo 
ketvirtą vienuolyną šv. Antano 
parapijoje, Bridgeville, Pa. Nau
jajame vienuolyne apsigyveno 4 
tėvai pranciškonai ii’ 1 brolis. 
Vienuolyno viršininku paskirtas 
Tėv. Dr. Viktoras Gidžiūnas, C. 
F. M., Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, pavaduos šv. Antano 
parap. kleboną kun. A. Jurgutį, 
kuris sveikatos dėlei išvyko il
gesnėm atostogoms. Tėv. Alek
sandras Žiubrys, OFM kas sek- 

imadienį padės sirguliuojančiam 
■ šv. Barboros parap. klebonui 
kun. J. Pikučiui. Tėv. Barnabas 
Mikalauskas, OFM su padidintu 
red. kolektyvu redaguos vietos 
savaitraštį “Lietuvių Žinias.”

Koresp.

Omaha, Nehr

Projektuojama ekskursija i ruojamas veidas. Japono mo- 
aplankytų Romą, visą eilę teris turi patikti tiktai savo 
Italijos miestų, Fatimos švenįvYrui> ne svetimiems! 
tovę, Liurdo šventovę, Pran
cūzijos miestus, Šveicariją ir 
net Angliją. Ši kelione būtų 
visais atžvilgiais prityrusių 
asmenų lydima ir visa kelio
nė būtų laivais ir traukiniais, I POs krepšininkai prie Lietu- 
ne lėktuvais. Visa kelionė ■ vill Atletų Klubo suorganiza- 
tęstųsi apie šešias savaites. vo komanda, kuri dabar da- 
Išvvkimo laikas dar nenusta- lyvauja YMCA Church Lea- 
įyįas jgue pirmenybėse ir kartkar-

Tad malonėkite pranešti i temis sužaidžia draugiškų' 
Tėvams Marijonams, jei no- į rungtynių. Brooklvne jau se-1 
rėtumėte vykti i Roma ir ki-lniai egzistuoja Amerikos lie-l 
tur su lietuvių ekskursija j tuviy jaunimo krepšininkai, j 
Šventiesiems Metams. R.ašy-[kurie atstovauja katalikišką-j 
kite: Tėvai Marijonai, 2334 ji jaunimą Vvčius. Buvo įdo-, 
S. Oakley Ave., Chicago 8, pasekti šių dviejų lietu-1 
III. Galite paskambinti: VIr- yiškų Vienetu dvikovę, kuri, 
ginia 7-6640.'Praneškite, kad iy^ko lapkričio 24 d. Klas-

SPORTAS
Šį rudenf atvykę iš Euro-

Viskas atvirkščiai
Po ilgų metų susitinka 

ni pažįstapii. Vienas iš 
gausios šeimos tėvas. Jį kiti 
ir klausia:

—Na, mielasai, kaip gyvuo
ja tavo paaugliai berniukai ir 
mergaitės ?

—Dėkui, gerai, — atsako 
šis, — tik kad jų skonis 
smarkiai kinta. )

—Kaip tai?
—Iki kol sulaukia aštuo

niolikos metų, tai berniukai j 
žaidžia su kareiviukais, o 
mergaitės su lėlėmis, bet po 
aštuonilikos — visai atvirkš-, 
čiai pasidaro.

Tobulas žmogus
—Klausiu jūsų, — tęsė su

šilęs kalbėtojas, — argi yra 1 
toks sutvėrimas, kaip tobu
las žmogus? Jeigu kas yra 
matęs tobulą žmogų, tegul 
pasako dabar! ;

Staiga gale svetainės atsi
stoja suvargęs vyrukas ir pa
kelia ranką.

—Ar tamsta nori pasakyt, 
kad žinai kas yra tobulas 
žmogus? — raudonuodamas 
klausia kalbėtojas.

—Tikrų tikriausiai.
—Tai kas jis toks?
Svetainėj užviešpatavo mir 

tina tyla.
—Tobulas žmogus yra ma

no pačios pirmasis vyras, — 
lėtai atsakė nepažįstamas.

se-
JŪ i

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 Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik rje, 
bet ir visame pasaulyje.

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

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

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikon 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

a □
Tel. POPlar 4110 Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

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

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229

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

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Ka-norite važiuoti, kiek jūsų čiaus salėje, Maspethe.
grupėje važiuos ir kada bei dangi tai buvo pirmasis Vie- 
kokiam laikui galėtumėte iš- tinio jaunimo ir atvykėlių 

Pranešti kiek galima susitikimas krepšinio salėje,

norite važiuoti,

vykti. 
anksčiau.

Kiny ir japoiiŲ 
papročiai

Pa-

(Dantų Gydytojas)
221 So. 4th Street

žiūrovų prisirinko apie 500 
ir jie pamatė įtemptas rung-1

, tynęs. Atl. Klubo penketukas 
laimėjo 80-36 (35-18).

Negalima nedavertinti Vy
čiu krepšininku, kiirie atvy
kėliams užbūrė stiprų pasi
priešinimą ir sukovojo labai 
atsidėję iki paskutines se
kundės. Liet. Atl. Kl. vyrai 
laimėjo įtempę jėgas. Teisė
javo Adolfas Andrulis. i

Po žaidimo buvo trumpa | 
meninė programa, kur pasi-.Jš 
reiškė atvykėlių tautiniu šo- * 
kiu errine, vedama p-lės Bich- * 
nevioifi+ės ir vyru- oktetas JS 
“Aidai.” vedamas J. Galmi-j ^^^s**^*’*****’*^5**^ 
no. Sekė šokiai prie Nakties 0---------- ------------------------- '
Pelėdų orkestro ir jaunimas 
^rož’ai praleido šventadienio 
vakarą.

Liet. Atl. Kl. sportinė p ra-1 
mo°ra pas’sekė ir tikimasi,, 
k^d rbW Uotnvisirpsis jau
nimas Didž. New Yo^Ve savo 
snortinį bendradarbiavimą 
plės. Čk.

d—:--------------- h

I Tel. DEW 5136 '

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes
1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Brooklvno Lietuviai Graboriai
Kinų papročiai keisti, 

vyzdžiui, kinas, gavęs blogas 
žinias, juokiasi. Kai susimąs
to, kinas pasikaso ne galvą, 
bet koją. Kalbėdamas apie 
mirtį, jis nerodo surūgusio 
veido, atvirkščiai, geriems 
savo giminaičiams parodo sa
vo karstą...

Kinas, susitikdamas savo 
bičiuli, spaudžia ne jo, bet sa
vo ranka. Klausydamas liūd
nos muzikos, kinas juokiasi, 
o klausvdamas džiazo — ver
kia. Teidamas i vidų, užsimau
na kepurę, o išeidamas — nu
simauna. Knvgą skaito ne iš 
pradžios, bet iš galo ir baigia 
pirmame puslapyje. Laidotu
vėse dėvi baltus drabužius, 
ne juodus. Vvrai dėvi sijonus 
ir ilgus marškinius, o mote-
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PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Iuc. Ž
LAISNIUOTAS GRABORIUS |

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir « 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 2

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

Lapkr. 20 d. Omahos lietuviai 
gražiai paminėjo V. Kudirkos 50 
m- mirties sukaktuves. J. Cicė
nas skaitė labai įdomią paskai
tą iš Kudirkos gyvenimo ir raš
tų. J. Sakalas skaitė paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenę. Vyrų 
ir moterų chorai atskirai daina
vo liaudies daineles. Jaunas Mic
kevičius palinksmino visus su sa
vo armonika. Apie 400 žmonių rvs ^evi keln.es. Kiekvienas, 
dalyvavo susirinkime ir visi bu-!matt kraštas turi savotiškus 
vo patenkinti. Ypač džiaugėsi se- j papročius.
nosios kartos lietuviai, kad susi-j Kinijoje ketvirtai ir že-

—Rožė Adamavičienė šventė 
savo gimtadienį lapkr. 2 d. Buvo 
suruošta gražus pobūvis. Daly
vavo artimi giminės ir draugai. 
Linkim p. Adamavičienei ilgiau
sių metų. Reikia pabrėžti, kad p. 
Adamavičienė yra parsitraukus 
tris šeimas iš tremties. Ji pada
rė ir darbo ir buto garantijas. 
Atvykusios šeimos yra jos dėka 
aprūpintos darbu ir butu. Taip: 
pat yra daug pasiuntus siunti- pas mus Varnaičių ir Sakalų 
nių į tremtį, žodžiu, daug trem-1 šeimos. Abudu vyrai dirba Swift —r.. • j— 1 _ 21_ — T'*— J  I

laukė taip gerai išauklėtų savo minusiai klasei priklauso visi i 
tautiečių. prekybininkai ir verslininkai.

—Paskutiniu laiku pribuvo pirmoie klasėje vra mokvti

Reikale kreipkitės pas biz-j 
nieriiis. kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

■0

Tel. EVergreen 7-4335

‘Stephen A-romiskis1
i (Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

tinių jos dėka yra įsikūrę Pater- 
sone ir sušelnti tremtyje. Tai 
tikrai geros širdies moteris, ku
ri yra daug gero padaius trem
tiniams.

—Liet. Pil. Kliubas ir J. Stuko 
radijo valanda ruošia koncertą 
ir šokius vasario mėn., 1950 m., 
Washington svetainėj, 74-76 
Goodwin St., Patersone.

Juoz. E. Jokubavičius

Amsterdam, N. Y.
Choro koncertas - vakaras
Susilaukęs naujų pajėgų iš bu

vusių tremtinių, muz. J. Olšaus
kas ėmėsi organizuoti scenos ir 
choro grupes. Po intensyvaus 
darbo ir tinkamo pasirengimo 
lapkr. 20 .d. buvo šv. Kazimie
ro parap. choro koncertas - va
karas. Scenoj pasirodė su vaiz
deliu “Sekminių vainikas,” taut, 
šokių, grupė, kurios sąstatas su-

skerdykloje ir J. Sakalas orga
nizuoja skautus. Matyt, turėsi
me gražų skautų būrį. Balys Ka
valiauskas buvo nuvykęs į ūkį 
prie Madison miestelio. Bet ūky 
sunkesnis yra darbas, ilgiau rei
kia dirbti ir mažiau uždirbti. To
dėl jis ėmė ir pribuvo pas mus. 
Jonas Praktelis jau išnuomavo 
butą dėl dantų dirbimo didmies
tyje. Tuo tarpu jis dirbs prie ki
to dantų techniko, kad galėtų 
priprasti prie dantų dirbimo 
Amerikoje. Susilaukėme ir išvie- 
tinto kunigo, Leonardo Mustei
kio asmenyje. Jis gyvena klebo
nijoje ir džiaugiasi Omahos gra
žiu miestu.

—Lapkr. 20 d. prasidėjo lietu
vių vaikams pamokos. Susirinko 
apie 40 vaikų. Juos mokina mo
kytoja Ribokienė, Juodžemis ir 
Narkevičienė. Matyti, kad ir se
nesnių lietuvių vaikai mokysis 
savo tėvų kalbos.

Vietinis

Pirmoje klasėje yra mokyti 
žmonės, antroje — ūkininkai, 
trečioje — amatininkai, ket
virtoje — verslininkai ir pre
kybininkai. Kareiviai sudaro 
visai atskirą klasę, veikiausia 
taip yra dėlto, kad į kariuo
menę eina žmonės iš visų ke
turių klasių..

Kinų moterys skubiai dir
ba apatinius šilkinius marš
kinius ir kelnaites ir ekspor
tuoja tuos produktus į Ang
liją, anglėms ponioms ir pa
nelėms, pelnas eina Kinijos 
mi, norėjo tą šalį pagrobti 
nuotakos užsako kinų mote
rims visą kraičio garderobą, 
kuri gražiai gabių kinių iš- 
siuvinėjama.

JAPONŲ PAPROČIAI
Japonuose yra nemaža la

bai keistų papročių, su ku
riais mes nesame apsipratę. 
Štai jų vienas: japonai vyrai 
prieš kiekvieną valgį nusiau- 
na kojas, visai nepaisyda
mi, jei iš jo kojinių pro sky-

t

A Message to the
------PEOPLE of BROOKLYN

Christmas may still seem far away, but 
at this time I ask you to assist us in the 
Postal Service by mailing your parcels to 
your friends or relatives in the Armed 
Services overseas before November 15th 
(except Japan and other Pacific points, 
which should be mailed prior to November 
1st). \ou must also consider mailing your 
parcels to foreign countries as soon as 
possible.

Parcels to addressees at Army or Fleet 
Post Offices may weigh- up to 70 pounds, 
except those addressed to A.P.O.’s 124 and
125, care of Postmaster, New York, N. Y.. e. j. quigley 
may not exceed 50 pounds in weight. The 
dimensions must not exceed 100 inches in length and girth 
combined. Parcels should be endorsed “’Christmas Parcel.” 
Valuable articles should be registered or insured. No perish
ables may be sent, and intoxicants or inflammable matter 
are unmailable. Cigarettes or tobacco arc prohibited to 
A.P.O.’s in Germany, France, Austria, Trieste and Italy.

To addressees in most foreign countries, the dimensions 
must not exceed 72 inches in length and cirth combined. 
Limits of weight vary according to the counu^ųind inquiry 
at any post office station may be made for this information.

All parcels for overseas must be packed in boxes ol 
metal, wood, solid fiberboard or strong, doublefaced cor
rugated fiberboard and wrapped in heavy paper, if available 

If, for any reason, you mail your parcels after November 
15th, use our Air Parcel Post Service. To Army or Fleet 
Post Offices, the cost is 80 cents per pound or fraction 
thereof. Inquire at any post office for rates to foreign 

. countries.
If you will mail these parcels early, and prepare them 

properly, we in the Post Office will make every effort to 
see that all Christmas Parcels are delivered on time and in 
good condition.

- ----EDWARD J. QUIGLEY,

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

jįTel. Virginia 7-4499

į F. W. Shalins
jį (Šalinskas)
J Laisniuotas Graborius
j Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
į KOPLYČIA SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue, 
{ Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS \ 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

j

keln.es
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J^APYLINKĖJE
• Kun. Norbertas Pakalnis bonas, užsiprenumeravo “Ai- 

lapkričio 21 - 23 d. dalyvavo ‘ 
Amerikos katalikų labdary
bės organizacijų metiniame 
suvažiavime Atlantic City, 
N. J.

• Iz. ir J. B. Laučkų dukra 
lapkričio 24 dieną pakrikšty
ta vardu Pranciška - Kons
tancija. Krikštijo Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje pats 
klebonas kun. N. Pakalnis. 
Krikšto motina buvo panelė 
Emilija Kumparskaitė, o 
krikšto tėvu—p. Balys Lauč- 
ka.

'• Ipolitas Nauragis, operos 
artistas, New Yorke jau du 
kartu šauniai pasirodė gau
siai publikai — lapkr. 6 d. 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
bankiete ir lapkr. 27 d. Am. 
Legiono Lietuvių Memorial 
posto ir Moterų Vienybės 
koncerte.

• Inž. P. Barzilauskas tar
nybos reikalais yra išvykęs 
į Centralinę Ameriką. Grįš 
už savaitės laiko.

• Kun. Čeponis išvyko vi
karauti pas kleboną kun. Kle- 
vinską Minersville, Pa.

• M. Visockienč, “Ameri
kos” skaitytoja iš Brookly- 
no, susilaukė svečių iš trem
ties: atvyko jos tikras pus
brolis P. Vilušis su žmona. 
Svečiais labai rūpinasi jos 
dukra Onytė.

• A. Stankevičius iš Bronx, 
N. Y., drauge su savo buto 
šeimininkais ponais Pilec- 
kais, vienam iš tremties at
vykusiam svečiui, surengė

' puikią vakarienę, kurioje da
lyvavo ir “Amerikos” redak
torius.

• (Tėv. K. žvirblis, O. P., 
Providence, R. I. kolegijos 
profesorius, lankėsi Brookly
ne, kur buvo apsistojęs Ap
reiškimo parapijos klebonijo
je. Su juo drauge lankėsi ir 
Tėv. žiūraitis, O. P., kuris ne
seniai atvykęs iš tremties, 
dabar profesoriauja taip pat 
Providence kolegijoje.

• Pr. Naujokaitis, lietuviu 
literatūros kritikas, vadovė
lių autorius, galutinai įsikū
rė Brooklyne. Turi butą ir 
abu dirba.

• J. Kojelis, gyvenęs kurį 
laiką Brooklyne, išvyko į Chi- 
cagą.

• Inž. J. Guntulis, “Ameri
kos” prietelius iš Hartfordo, 
galutinai susitvarkė su butu 
ir su darbu.’ Dirba savo spe
cialybėje.

• J. Valukonis, gyvenęs ku
rį laiką pas gimines New Jer
sey, išvyko į' Detroitą, kur 
mėgina įsikurti.

• Inž. J. Mikaila, “Ameri
kos” prietelius iš Detroito, 
galutinai įsikūrė: gavo pa
stovu butą ir abu dirba.

• J. šiugžda iš Brooklyno 
yra vienas iš daugiausia siun
čiančiu tremtiniams maisto 
siuntinių. Jis prieš pusę me
tų pats atvvkes iš tremties.

• P. Vaitkevičius, turis sa
vo kirpvkla Grand St., Brook- 
lyne, labai gražiai pasitarna
vo vienai tremtinių šeimai 
butą patarpininkavęs. Ponas 
Vaitkevičius yra artimas 
“Amerikos” prietelius.

• B. Darlys, žinoma operos 
dainininkė. Amerikos Legio
nierių koncerte padainavo 
prof. Banaičio naujausia kom 
po^e.’ia, kuria profesorius 
sukūrė iau Amerikoje.

• Anreiškimo n»rapiios 
inokvkloie dar vis didėja vai
ku skaičius. Tai vis naujai 
atvvkc iš tremties.

• Kun. J. Valantiems, Wa- 
terbūrio lietuvių parap. kle-

dus” 20 metų: leidėjams įtei
kė $100 čekį.

LietuviŲ Katalikų 
seimelis

Kaip jau buvo pranešta per 
spaudą ir laiškais draugijom, 
šiemet šios apylinkės Liet. 
Katalikų seimelis bus Aušros 
Vartų parapijos salėje, 568 
Broome St., New York City, 
gruodžio 18 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų.

Vietą ir laiką prašome la
bai gerai įsidėmėti. Atstovų 
registracija prasidės 1 valan
dą po pietų.

Šalia peržvelgimo vietos1

Pamaldos lietuviams Brooklyne
 e-----------------------------

Atvykusieji lietuviai trem
tiniai Brooklynan, kaip ir ki
tur, susiduria su sunkiomis 
gyvenimo sąlygomis naujame 
krašte. Nelengva darbą su
rasti, butą, anglų kalbos ne
mokėjimas ir gyvenimo sąly
gų nepažinimas ir kitos pana
šios aplinkybės sudaro daug 
sunkumų, nemalonumo ir 
sielvarto.

Naujakuriai dėdės Šamo 
žemėje sau paguodos, sura
minimo ir tvirtybės susiran
da šventadieniais gražioje ir 
erdvioje lietuvių Apreiškimo 
bažnyčioje, f 
klebonas gerb. kun. Norber
tas Pakalnis naujai atvyku
sioms lietuviams įvedė spe
cialias pamaldas 11 vai. Lie
tuviai, buvę tremtiniai, čia 
renkasi į šias pamaldas labai

IŠ DARBININKŲ SUSI
RINKIMO

Aušros Vartų parap

Kai kas iš naujai atvyku
sių gal visai nežino, kad pa
čiam Manhattane yra lietu
viška Aušros Vartų bažnyčia 
ir parapija, kurią daugumoj 
sudaro Manhattan ir Bronxe 
gyvenančios lietuvių šeimos.

Gruodžio 23 d. Angelų Kar. 
parapijos salėj įvyko New 
Yorko rajono Lietuvių Kata
likų Darbininkų Klubo susi
rinkimas, kurį vedė jo pirmi- ,'ši parapija nors nedidelė, bet 
ninkas J. žerolis. Pranešimą lietuviškas gyvenimas joje 
apie kataliką kovotoją skaitė užtenkamai gyvas. Kai da- 
D. Averka. : bartinis klebonas kun. Jurgis

Šiuo metu šios apylinkės Gurinskas čia atvažiavo prieš 
katalikai darbininkai, susi- 8 metus, jam teko iš naujo 
spietę į savąjį Klubą, yra tik- ■ atkovoti lietuviams šią baž- 
rai rimta pajėga mūsų lietu- Į nyčią, nes ji jau buvo tekusi 
viškajame gyvenime. Pirmu- daugiausia airių kilmės ame-

Šios parapijos tinis Klubo uždavinys — su-' rikiečiams. Bažnyčia ir kle-
sirasti patalpas, kur galima bonija buvo apleista ir reikė- 
būtų susiorganizuoti sau kul- jo įdėti daug darbo viską be- 
tūrinę aplinką: susieiti, pasi- tvarkant, ypač kad pradžioj 
kalbėti, paskaityti laikraš- kun. J. Gurinskui teko visus 
čius, padarvti pranešimus, bažnyčios ir parapijos tvar- 
paskaitas. šitam reikalui su- kvmo darbus atlikti vienam.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS c

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JKZAVITAS V. I B4REV7CIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

anvlinlrpc lietuviu kataliku u0^ab ne tik Brooklvno sirinkimas išrinko komisiją, Dabar jam padeda kun. Dr. 
veiklos ir kitu bėgamųjų rei- bet New Yorko ir net Yo?‘,kuri ateinančiame susirinki- Mykolas Ražaitis.
kalų, bus dar ir žymūs kai- Čia aPyl\nkilf mve- kurįs numatytas gruo-| Kun. J. Gurinsko dėka ga- 
bėtojai su paskaitomis, ra-|tie.k.,dau5 suPlaYkJa’ kad net džl° 19 d-_- tures referuoti, ką Įėjo įvažiuoti iš Vokietijos ne

a

JI

1
Clement A. Vokei428

(VOKETATTIS)

ADVOKATAS

Pardavimai

ir

KLAUSYKITE!
29-ta

PIGIAI PARSIDUODA

AUGUST GUSTAS
Fair

Jos. Zeidat, Jr.

I

Ofiso Tel.
WO 2-3497

Skaitykit ir platinkite sa 
vaitraStj “Ameriką.’*

nu- 
X-as

ATEITININKU SUSI
RINKIMAS

Florist :—
BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

ATSIŲSTOS PAMINĖTI 
GNYGOS

“Amerikos” Balius

JERSEY PORK
Grand St., Brooklyn, N. Y

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

NEwtown 9-5972

—: Beltaire
6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

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

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

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

i

' PADĖKA
Ponams Ivoškams, iš

Lawn, N. J. už suteiktą visoke
riopą paramą iki darbą gavau, 
širdingai dėkoju.

Vladas Pilius

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

iį John . Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

i| 15 Park Row, New York
i Telefonai:

Namų Tel
NE 9 5684

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

m
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PAYMENT!

A. ir E. POVILANSKV 
Baras ir Restoranas

betoj ai su paskaitomis, ra 
portai iš lietuvių kongreso, 
senų ir naujų Amerikos lietu
vių susigyvenimo klausimas, 
lietuvių tremtinių šalpos, mū
sų laikraščio “Amerikos” ir 
spaudos reikalai.

Be to, dar bus padaryta ir 
lietuvybės Amerikoje ugdy
mo ir jos palaikymo komisi
jos veiklos apžvalga, kas nu
veikta toje srityje ir kas yra 
daroma.

Todėl šios apylinkės visos 
lietuvių katalikų draugijos 
per savo atstovus ir visi lie
tuvių katalikų visuomenės 
veikėjai ir vadai, dvasiškiai 
ir naujai atvykę lietuviai yra 
maloniai kviečiami kuo skait
lingiausiai seimelin dalyvau
ti, kad seimelį padarius įvai
resniu, įdomesniu ir gyves
niu. Dalyvauti gali visi kata
likai, ne tik atstovai.

ALK. Fed. New Yorko 
Apskrities Valdyba

Pirmutinis “Amerikos” ba
lius (su šokiais ir programa) 
’wks sekmadienį, sausio 8 d., 
1950 m., šv. Stanislovo para
pijos salėje, Greėnpointe — 
Brooklyne. Taigi, jau nedaug 
laiko teliko.

“Amerikos” parengimų Ko
misija prie šio baliaus uoliai 
ruošiasi ir žada jį padaryti 
įdomiu ir maloniu visiems at
silankiusiems.

Norima padaryti įžangos 
prizus, kurių laimėjimui da
lyvaus visi atsilankiusieji be 
atskiro primokėjimo. Bet di
džiausias prizas norima pa
skirti moterims, aosirėdžiu- 
sioms tautiniais rūbais. Jos 
bus ir nuo įžangos mokesčio 
oaliuosuotos.

Programos meninę dali at
likti pakviesta visu vietos 
choru rinktinės, nes Pilni vi
su choru sąstatai būtų sun
koka salėje sutalninti.

Programos išnildvmui pa
kviesta kai kurie iš tremties 
atvvkusieji artistai. Visi šiuo 
vakaru vra labai susidomėię. 
Tremtiniai žada ši' vakara pa
darvti tikru ‘dvpuku balium.’

V’si prašomi sekti baliaus 
skelbimus, kurie bns pradėti 
sekančiame “Amerikos' 
meryje.

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS ROSIES
L«Bgvi Užkandžiai, Kava, Artata. Hat ChMOtat* 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIKN'2. CtettaulM patrinkima* 
AISKRYMAS gamintaa naaia H rMtaMta hmMo, ALUS M K»- 
riaušių bravorų. PartndaoaGM jctaumtf atakjnaai. ĮOtCHOTM:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Bi-ooklyn, N. Y«

prisikemša stovinčiu daugy
bė, reikia spėti, kad iu čia 
susirenka virš tūkstančio.

Lapkričio 20 d. klebono pa
kvietimu laikiau šias pamal
das ir labai malonaus darė Cl<uo w in^u-
įspūdžio, kad visa bažnvčia. I njn]ęU numatytas kun .V. Pik- 
vvrai, motervs ir vaikučiai is turna 
širdies giedojo nrieš mišias Į 
“Pulkim ant kebu” ir pabai-1 
goie “Marija, Mariia.” J”1 
nuoširdi giesmė tarsi bulate į 
beldė, maldaudama Ankščiau 
šioio užtarimo ir nagelbos sa
vo gvvenimo reikalams. Man 
atrodo, kad jie čia jaučiasi, 
kaip savo senole tčvvnėie 
Lietuvoje. nes šių mišių me
tu išmintingo klebono sutvar
kyta taip, kaip Lietuvoje. Tai 
todėl, tur būt, juos visus čia 
taip ir traukia į šią bažny
čią pamaldoms.

Džiugu ir malonu, kad at
siranda klebonų, kurie su
pranta jų naujakurių, čia at
vykusių padėtį ir suteikia 
taip gražią dvasinę pagelbą 
jų gyvenime. Patyriau, kad 
parapijos salėje ir mokyklos 
kambarius kun. Pakalnis yra 
pavedęs naujai atvykusioms 
lietuviams, suaugusiems ir 
jaunimui jų organizuotai 
veiklai, be jokio atlyginimo. 
Jie čia jau turi susiorganiza
vę skautus, ateitininkus, 
sporto, kultūros bei anglų ir 
lietuvių kalbos kursus ir da
ro bendrus susirinkimus.

Visa tai suteikia plačiu ga
limybių lietuvių veiklai išvys
tyti ir yra labai sveikintina 
ir kilnu.

Kun. J. B. Končius, 
BALF Pirmin.

galima būtų tuo reikalu pa
daryti.

Ateinančiam susirinkimui 
numatyta paskaita: Lietuvis 
katalikas darbininkas, jo par
eigos ir uždaviniai. Paskaiti-

I šį Kataliku Darbininku 
, Kh’ba vra susispietė patvs 
i rinktiniai Amerikos lietuviai, 
i senieji kovotoiai dėl lietuvy
bės ir katalikvbės. vvrai ir 
motervs. Yra jau šiek tiek ir 
nauia.i atvykusių. Laukiama 
šių daugiau prisirašant.

Ten Buvęs

WI LLIAMSBUKGE
Tuščias flioras su 4 kambariais, 

maudynes, 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 
naujų.

vienas lietuvis ir visi buvo jo 
globojami, kol įsikurdavo. 
Kai kas su jo duotom garan
tijom dar turi atvažiuoti. To
kiu būdu čia nateko ir operos 
solistas Ipolitas Nauragis, 
kuris dabar vra šios bažny
čiom vargonininkas, ši nepra
lenkiamą mūsų solistą visi 
nerdaug gerai žino, ir čia šioj 
bažnyčioj kiekvieną sekma
dienį1 pamaldų metu (lietu
viams 11 vai.) vra proga pa- 
siklausvti io puikaus giedo
jimo (lapkričio 6 d. jis sne- 
cial’ai pagiedojo čia vvkusio 
Ateitininku suvažiavimo pa
maldoms). Dabar dar susida
rė vvru kvartetas.

Prie parapijos veikia. Vvčiu 
kuopa, kurios pirmininkas 
yra L. Janonis.

Šią bažnyčią verta dažniau 
atlankyti ir kitiems toliau 
gyvenantiems lietuviams. Jos 
adresas vra 570 Broome St., 
prie Holland Tunnel, netoli 
Varick St., kur yra įvažiavi
mas į Holland Tunnel (IRT 
subway — Canal . St., IND. 
subway — Spring St.).

B.S.

y158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. |
Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu jmokėji- 
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
ItflS Gatee Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

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

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

Apreiškimo 
Parapija

—Moterų Sąjungos 
kuopa nuoširdžiai dėkoja vi
siems ir visoms už dalyvavi
mą jų surengtame vakarėly 
lapkr. 20 d. Dėkoja visoms, 
kurios prisidėjo darbu, dova
nomis, ir programos daly
vėms. Ačiū visoms sajungie- 
tėms ir rengėju komisijai.

I. Razmontienė,

Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
vai. 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.

Pereitą ketvirtadienį įvy
kusiame New Yorko Ateiti
ninkų jaunimo kuopos susi
rinkime Dr. K. Ambrozaitis 
skaitė įdomią paskaitą tema 
“Ateitininkas naujose aplin
kybėse,” kurioje nurodė svar
biausius ateitininkų uždavi
nius išeivijoje. Po paskaitos 
meninė programos dalis buvo 
skirta paminėti Dr. V. Kudir
kos 50 m. mirties sukakčiai. 
Aid. Baužinskaitė ir Br. Kū- 
Ivtė paskaitė keletą dalykė
liu iš V. Kudirkos raštu.

Iš įdomesniu susirinkimo 
nutarimu paminėtini: 1. Vi- | 
siems ateitininkams skaityti; 
ir platinti “Ateitį.” 2. Nena-į 
miršti atsivežtų lietuviškų: 
tradicijų ir advento metu su-j 
silaikvti nuo šokiu ir bendrai 
nuo didesnių pasilinksmini-1 
mų. J.j^

1. Mother of God, by Rev. 
S. J. Draugelis, Tėvų Marijo
nų leidinys.

2. Pakeleiviai, eilėraščių 
rinkinys, Vinco Joniko, Ven
tos leidyklos leidinys (Vokie
tijoje).

3. Istoriniai padavimai, Dr. 
J. Balys, Liet. Katalikų spau
dos draugijos leidinys (Chi- 
cagoje).

4. Kalėdų balsai, J. J. Šau- 
čiūnas, Chorų “Dainos” drau
gijos leidinys, pritaikytas 
chorams su gaidomis.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
f-

65 - 23 Grand Avenue -
Maspeth, N. Y.

A STacg 2-1454
5 F. GRAŽYS ir SŪNUS 
f KONTRAKTORIAI
į Atlieka mūrinių namu sienų 15- 
A lyginimą, piastenavimą, šaligat- 
į vių cementavirmi ir kt. darbus.

293 MAUJER 8T.,
J BROOKLYN 6. N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDi CO
895 Broadway, Brooklyn 6, IN. Y

GENERA
REFRIGERATOR

MODEL NC- ;

: NOW ONLY 5 189.75
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Nebrangiausia—ir—Geriausia-----
pas ZEIDAT’S

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIG II) AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniy ir aliejum šildomu PEČ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ

SKALBIMO MAŠINŲ
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą ....

ge 
"si 
Dc 
me 
lai:
sų 
L. i 
ti I

svlv

šuo.
nu


	1949-12-02-AMERIKA



